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Odsłonięcie Pomnika Łuny nad Wołyniem
Andrzeja Pityńskie- Okrężną drogą przez las pobiego odbędzie się 11 głem do domu. Ukryłem się w
zaroślach i obserwowałem puste
Lipca 2022 Roku
podwórze. Wokół panowała cisza.
To jest dzień pamięci o ludobójstwie ukraińskim dokonanym na
Polakach na Kresach Wschodnich
– powiedział Zbigniew Walczak,
wójt gminy Jarocin, w rozmowie
z TV Trwam. Nie było miejsca
w Warszawie, o zainteresowaniu
władz państwowych nie wspomnę. Niechciany pomnik „Rzeź
Wołyńska” stanie w Domostawie
w gminie Jarocin w powiecie niżańskim.......strona 3

Po zakończeniu działań wojennych związanych z wojną polsko-bolszewicką w latach 1919–1920 władze Rosji
Sowieckiej postanowiły zorganizować we wschodniej części II Rzeczypospolitej szeroko zakrojone działania
dywersyjno-terrorystyczne w celu zdestabilizowania tego obszaru. Wszystko zaczęło się oczywiście po zawarciu między Polakami i Sowietami traktatu pokojowego w Rydze 18 marca 1921 r. Granica Polski na wschodzie
w tym czasie była palącym się Meksykiem… Dokończenia na str. 10

1 sierpnia - 77. rocznica Powstania Warszawskiego
1 sierpnia 1944 roku rozpoczęło
się jedno z najtragiczniejszych
wydarzeń w dziejach Polski.
W „Godzinę W” punktualnie o
17.00, 1 sierpnia 1944 roku warszawiacy rozpoczęli powstanie
mające przynieść nie tylko wyzwolenie Warszawy, ale będące
także symbolem walki z okupantem.
W razie powodzenia Polacy wyzwalając Warszawę z rąk hitle-

rowców przywitaliby zbliżające
się do stolicy Polski wojska radzieckie. Dlaczego więc Józef
Stalin nie zdecydował się na daleko idącą pomoc dla powstańców?
Dlaczego zwlekał z ofensywą,
która mogła uratować Warszawę
przed zniszczeniem?
I wreszcie czym kierował się Stalin dopuszczając do rzezi, jakiej
Niemcy dokonali topiąc powstanie we krwi?

13 – 25 sierpnia - Bitwa Warszawska
Bitwa Warszawska, nazywana też
Cudem nad Wisłą – operacja wojskowa stoczona w dniach 13–25
sierpnia 1920 roku pomiędzy oddziałami sowieckiej Armii Czerwonej, a armiami Wojska Polskiego,
zgrupowanymi nad Wisłą, decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej.
Kluczową rolę odegrał manewr
Wojska Polskiego oskrzydlający
Armię Czerwoną, opracowany przy

udziale szefa Sztabu
Generalnego Wojska
Polskiego Tadeusza
Rozwadowskiego, a
przeprowadzony przez
Naczelnego
Wodza
Józefa Piłsudskiego,
wyprowadzony znad
Wieprza 16 sierpnia
1920, przy jednoczesnym związaniu głównych sił bolszewickich na przedpolach

/ Po bitwie – polscy żołnierze ze sztandarami zdobytymi na bolszewikach.

Od tego momentu przez kolejne
tygodnie Wojsko Polskie pozostawało w permanentnej ofensywie.
Siły polskie przeszły do działań
pościgowych, odnosząc kolejne
zwycięstwa.

Przez otwarte drzwi usłyszałem
płacz siostry. Mama leżała na łóżku, miała silny atak dusznicy bolesnej, na którą cierpiała od kilku
miesięcy. Przy niej stała bezradna
i spłakana Danusia. Mama pocieszyła mnie, że ojciec na pewno uciekł. Był doświadczonym
żołnierzem, przeszedł kampanię
wrześniową, umiał więc zachować się w takiej sytuacji jak dzisiaj. .......strona 28

Jak Ukraińcy mor- Wspomnienia
dowali Polaków
z Czortkowa
W dobie pogorszenia stosunkówpolitycznych i gospodarczych
zRosją i wykazywaniu w obecnej
polityce zagranicznej RP zbliżenia z Ukrainą, zapomniano o
nierozliczonej przeszłości historycznej obu narodów. Są zbrodnie
dokonane przez nacjonalistów
ukraińskich na narodzie polskim
dotychczas nie rozliczone, zbrodnie i okrutne mordy przypominające i obecnie trudne chwile w
historii obu państw..... strona 9

Coś
ważnego
bezpowrotnie
umknęło w moim dość długim
życiu, ale nadarzyła się nieoczekiwanie chwila, w której można dokonać rozliczenia z czasem, z tym
co tak szybko minęło. A prawdą jest, że najpóźniej z pamięci
zaczynają wypadać przeżycia
utrwalone najwcześniej, że z wiekiem coraz chętniej wraca się do
okresu dzieciństwa. Urodziłam
się 30 marca 1938 w Czortkowie
w województwie tarnopolskim.
.......strona 31

Operacja
polska
NKWD (1937–1938) Samoobrona wsi JaKończący wojnę polsko-bolszenówka koło Zasmyk
wicką Traktat ryski zwany też pokojem ryskim, zakończył trwająca
w latach 1919/1921 wojnę. Nowe
granice wytyczone w wyniku tego
traktatu pokazały, że nie odzyskaliśmy w pełni stanu terytorialnego
polski przedrozbiorowej i dlatego
cześć Polaków stało się wbrew
własnej woli obywatelami radzieckimi.......strona 11

Banderowski szuizm
ukraińskiej polityki
historycznej.
Warszawy. Działania wojsk polskich wymusiły niezorganizowane
cofanie się Armii Czerwonej na
wschód. Armia Czerwona poniosła
znaczne straty.
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Jeżeli ktoś miał nadzieję, że zmiana na stanowisku prezesa Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej spowoduje zmianę polityki
historycznej Ukrainy, to wywiad
przeprowadzony przez redaktora
Macieja Pieczyńskiego z prezesem UIPN pozbawić go złudzeń.
Już sam tytuł artykułu opublikowanego w tygodniku „Do Rzeczy” (nr 28 z 12 – 18 lipca 2021
r.) „I UPA , i AK miały krew na rękach” jest bardzo wymowny. Historycy ukraińscy .......strona 21

Janówka ( gmina Lubitów, pow.
Kowel ) to wieś położona najbliżej Zasmyk, do Zasmyckiego
kościoła wiodła doskonała ścieżka, można powiedzieć, że droga
tak szeroka, że w razie potrzeby
nawet furmanki, a w zimie sanie,
mogły tamtędy z powodzeniem
przejeżdżać. Sama wieś liczyła
ponad 40 gospodarstw, w tym jedynie dwa ukraińskie oraz sześć
niemieckich. .......strona 33

”CYGANERIA
LWOWSICH KAWIARNI”
„Cyganeria lwowskich kawiarni”.
Tytuł koncertu nie jest przypadkowy. Nawiązanie do czasów
spotkań lwowskiej bohemy nieodłącznie związane jest tak z piosenką jak i z poezją.
I dzisiaj zespół „Chawira” melodyjnie ten okres świetności lwowskiej kultury przypomni Państwu
właśnie lwowską piosenką. Jak w
warszawskiej kawiarni „Ziemiańska” spotykali się......strona 37

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

1 sierpnia strona 2

www.ksi.btx.pl

z WroWIEC POPARCIA dla POLAKÓW Wolontariusze
cławia uporządkowali
z WILEŃSZCZYZNY
cmentarze w Zbarażu
Redakcja za prawy.pl

i Berezowicy Małej

Redakcja za Monitorem Wołyńskim

Sytuacja Polaków na Wileńszczyźnie jest wciąż mało znana, grozi
im nie tylko wynarodowienie, ale i
przemoc w zderzeniu z obcą kulturą. Uderzenie wycelowano w najsłabszych, dlatego Zjednoczenie
Chrześcijańskich Rodzin podejmuje działania obronne...
Zarząd

Główny

Zjednoczenia

Chrześcijańskich Rodzin zaprosił
na pokojowy WIEC POPARCIA
dla Polaków z Wileńszczyzny,
który.
Wiec odbył się 29 LIPCA o godz.
14:00 w miniony czwartek pod
gmachem Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie przy Al.
J. Ch. Szucha 23.

W Dziewieniszkach na Litwie,
miejscowości zamieszkałej w ponad 80 procentach przez Polaków,
władze litewskie chcą utworzyć
ośrodek dla islamskich emigrantów ekonomicznych wbrew woli
mieszkańców i uchwale samorządu lokalnego Rejonu Solecznickiego.

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej
pomordowanych Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej –
Brzydowo, 10 lipca 2021
Redakcja za IPN

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej pomordowanych Polaków na
Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej – Brzydowo, 10 lipca 2021
Organizatorem wydarzenia był
samorząd gminy Ostróda na czele
z wójtem Bogusławem Fijasem,
natomiast patronem Oddział IPN
w Gdańsku. Uroczystość odbyła
się w ramach Narodowego Dnia
Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej.
W dniu 10 lipca br. Brzydowie
została odsłonięta tablica upamiętniająca pomordowanych Polaków na Wołyniu i w Małopolsce
Wschodniej. Uroczystości poprzedziła Msza święta w której kazanie
wygłosił ks. prałat Roman Wiśniowiecki. Po Mszy uroczysta procesja ruszyła pod kamień z tablicą
wołyńską. Po złożeniu kwiatów
nastąpiła część zorganizowana w
Szkole Podstawowej w Brzydowie. Tam wszystkich gości powitał
wójt gminy Ostróda – Bogusław
Fijas.
W dalszej części wydarzenia
wstęp historyczny wygłosiła Ka-

tarzyna Osowska z Oddziałowego
Biura Edukacji Narodowej IPN w
Gdańsku. Przypomniała, że w tym
roku, tak jak 78 lat temu, 11 lipca
przypadał w niedzielę. Wspomniała także o tym, że Polska wciąż ma
zakaz ekshumacji i pochowania po
chrześcijańsku naszych bliskich.
Podkreśliła fakt, że najważniejsza
jest edukacja młodzieży, dlatego
takie przedsięwzięcia jak to dzisiejsze jest szczególnie ważne, bo
w uroczystości brali udział ucznio-

wie szkoły, kolejne pokolenie, które będzie pamiętało, co stało się na
Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. W uroczystościach brały
również udział rodziny wołyńskie,
sami świadkowie wydarzenia.
Dyrektor Szkoły – Beata Kucharczuk – przygotowała wystawę
złożoną ze zdjęć z Wołynia, którą otworzyła Katarzyna Osowska
wspólnie z wójtem gminy Ostróda
i ks. Romanem Wiśniowieckim.

W tym roku cmentarze w Zbarażu i Berezowicy Małej znów
zostały uporządkowane przez grupę wolontariuszy z Wrocławia.
W pracach porządkowych uczestniczyli
miejscowi mieszkańcy oraz członkowie
Polonijnego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w
Tarnopolu.
Wrocławska grupa w dniach 12–20
lipca kosiła chwasty oraz wycinała
krzewy i zarośla na cmentarzach w
tych miejscowościach.
W tym roku młodzież pracowała w
nieco mniejszym gronie, niż wcześniej. «Stała grupa wolontariuszy
pracujących na cmentarzu w Zbarażu i Berezowicy Małej – liczy
sześć osób. Każdy z nas był na akcji co najmniej trzy razy. Zazwyczaj przyjeżdżało tu kilkanaście
osób, niestety w tym roku z powodu pandemii mogły przyjechać
tylko pełnoletnie osoby, tak więc
uczniowie ze Szkoły Podstawowej
nr 90 im. prof. Stanisława Tołpy
we Wrocławiu, niestety nie mogli
wziąć udziału w wyjeździe. Mamy
nadzieję, że za rok przyjedziemy
w pełnym składzie» – mówił kierownik grupy Krzysztof Hurkała,
który bierze udział w akcjach porządkowych od początku.

Podczas tegorocznego wyjazdu,
jak również tych poprzednich,
wolontariusze mogli liczyć na
pomoc ze strony okolicznych
mieszkańców. «Do pomocy w
pracy na cmentarz przychodzili
do nas pracownicy zajmujący się
utrzymaniem zieleni w mieście,
nauczycielki z uczniami ze szkoły,
jak również przyjaciele, którzy pomagają nam już od wielu lat. Starsze osoby, które nie mogły pomóc
fizycznie, wspierały nas kanapkami, kompotem, wypiekami, miłym
słowem i swoim uśmiechem» –
podkreślał Krzysztof Hurkała.
Większość wolontariuszy akcji
«Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia» ma albo miała przodków
z Kresów, więc udział w niej dla
młodzieży jest nie tylko wspaniałą
lekcją historii i dbaniem o pamięć
spoczywających na tych terenach
Polaków, ale również bardzo osobistym przeżyciem.
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Odsłonięcie Pomnika Andrzeja Pityńskiego odbędzie
się 11 Lipca 2022 Roku
Redakcja

To jest dzień pamięci o ludobójstwie ukraińskim dokonanym na Polakach na Kresach
Wschodnich – powiedział Zbigniew Walczak, wójt gminy Jarocin, w rozmowie z TV Trwam.
Nie było miejsca w Warszawie, o zainteresowaniu władz
państwowych nie wspomnę.
Niechciany pomnik „Rzeź Wołyńska” stanie w Domostawie
w gminie Jarocin w powiecie
niżańskim. Pomnik będzie zlokalizowany na działce obok
Miejsca Obsługi Podróżnych
tzw. MOP Bukowa 2. Podróżując, można wysiąść na MOP-ie,
przejść furtą na teren z pomnikiem oraz go zwiedzić. Dostęp
będzie możliwy także z obecnej
drogi krajowej relacji Rzeszów-Lublin. To będzie 300 metrów
właśnie od tej drogi, także ktokolwiek będzie chciał, to nie wystąpią żadne przeszkody. Gmina Jarocin nie stawia pomnika
dla siebie, ale dla nas wszystkich. – Wpadłem na pomysł,
żeby obok miejsca z pomnikiem
w związku z tym, że jest to najważniejsze dzieło sztuki związane z ludobójstwem, aby powstał
specjalny ośrodek, którym będzie Memoriał Ofiar Ludobójstwa na Kresach Wschodnich.
W drugim etapie przewidziana
jest także budowa mauzoleum,
w którym będą gromadzone
pamiątki po zamordowanych
na Wschodzie – mówił samorządowiec.
(https://www.radiomaryja.pl/informacje/tyl-

ko-u-nas-z-walczak-o-pomniku-rzezi-wolynskiej-uroczystoscodsloniecia-pomnika-odbedziesie-11-lipca-2022-roku/ ) Tegoroczne obchody udowodniły,
jak nigdy do tej pory, że pamięć
w naszym społeczeństwie nie
tylko nie zanika ale się rozwija.
Również w Szczecinku (miasto
w północno-zachodniej Polsce,
na Pomorzu Zachodnim, siedziba władz powiatu szczecineckiego)) stanie pomnik ofiar
rzezi Polaków na Wołyniu. Zarząd powiatu szczecineckiego zaakceptował pomysł wicestarosty
Roberta Fabisiaka, aby w Szczecinku uhonorować pamięć Polaków pomordowanych w czasie
II wojny światowej na Wołyniu
przez ukraińskich nacjonalistów. Zamiar uhonorowania tysięcy naszych rodaków bestialsko pomordowanych na Wołyniu dojrzewał
we mnie od lat,(...)– mówi Robert
Fabisiak, wicestarosta szczecinecki. Inicjatywa uzyskała akceptację władz powiatowych – teraz
wydarzenia potoczą się szybko.
– Myślę, że kolejną rocznicę (11
lipca jest Narodowym Dniem
Pamięci – red.) będziemy mogli
już obchodzić pod pomnikiem
wołyńskim – mówi wicestarosta
i dodaje, że teraz zlecony zostanie projekt monumentu i wybrane
miejsce jego lokalizacji w Szczecinku. Innym przykładem są
Lipiany miasto w północno-zachodniej Polsce, w południowo-zachodniej części woj.
zachodniopomorskiego, w po-

wiecie pyrzyckim, położone na
Pojezierzu Myśliborskim, pomiędzy jeziorami Lipiańskim i
Kościelnym. „Błękitne kwiaty
lnu” wykonały tu przedszkolaki , natomiast harcerze zbierają
pieniądze na budowę Pomnika
Ofiar Wołynia, , którego inicjatorem budowy jest Burmistrz
Lipian Bartłomiej Królikowski, organizator uroczystości
Narodowego Dnia Pamięci o
Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich. Lipiany- 11.07.2021r.
Zapewne to nie jedyne miejscowości naszego kraju w których
władze samorządowe pamiętają

o tym ważnym rozdziale naszej
narodowej historii.

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

1 sierpnia strona 4

www.ksi.btx.pl

Miasta upamiętniające 78. rocznicę „Krwawej
Niedzieli” na Wołyniu.
Redakcja
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Zakrojona na szeroką skalę, po
raz pierwszy w Polsce Akcja
Plakatowa zrobiła dla upamiętnienia ofiar ludobójstwa więcej
niż minister edukacji i inni.

Wiedeń

Zielona Góra

Zrzutka na plakaty o tematyce ukraińskiego ludobójstwa na Polakach na 2022 rok.

W 2021 roku, Fundacja WOŁYŃ PAMIĘTAMY zrealizowała akcję plakatowania Polski, wysyłając do prawie 400 osób 12
tysięcy plakatów. Na stronie fundacji www.fundacjawolynpamietamy.pl wkrótce zamieszczę relację zdjęciową z całego wydarzenia w którym uczestniczyli wszyscy Ci, którym leży na sercu pamięć i prawda dla zamordowanych przez Ukraińców
naszych Rodaków.
W zwiazku z tym, że na pomoc państwa polskiego nie mogę liczyć to jestem zmuszona prosić Was o wsparcie akcji plakatowej, którą zamierzam ponownie przeprowadzić w przyszłym roku. Na pewno będzie zdecydowanie większa od obecnej.
Katarzyna Sokołowska - Prezes Fundacji „Wołyń Pamiętamy”

Link do zrzutki :

https://zrzutka.pl/plakaty
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„Trąba powietrzna” przy Tablicy Wołyńskiej...?
Andrzej Łukawski
Tylko trzy dni przetrwały kwiaty
i wiązanki złożone przez uczestników Marszu Pamięci, premiera
Morawieckiego i przechodniów.
Tylko trzy dni przetrwały Światełka Pamięci zapalone pod Tablicą
Wołyńską bo to wszystko zostało
nagle porwane przez trąbę powietrzną, która w swej naturze dokonała spustoszenia na powierzchni jednego metra kwadratowego,
akurat tam, gdzie w dniu 11 lipca
czciliśmy pamięć ofiar ukraińskiego ludobójstwa.
Ten niemal apokaliptyczny opis
działania sił natury miał być odpowiedzią na pytanie zadane przez
nasze „wiewiórki” pracownikom
piwnego ogródka „co się stało z
kwiatami i zniczami”.
To samo pytanie zadałem restauratorowi 25 lipca kiedy to nielegalny ogródek restauracyjny po raz
kolejny zasłonił Tablicę Wołyńską.
Oczywiście trąba powietrzna porwała też parasol i przeniosła go
akurat w miejsce w którym został
ponownie rozpostarty.
Wprawdzie restaurator miał pozwolenie na ogródek wydane
przez Urząd Prezydenta Warszawy jednak to pozwolenie było
uwarunkowane pozwoleniem od
Konserwatora Zabytków gdyż ten
pas drogowy jest częścią Traktu
Królewskiego a każda próba postawienia jakiejkolwiek instalacji
na trakcie musi posiadać pozwoleniem konserwatora.
W związku z powyższym, w trybie pilnym zwróciłem się z pytaniem o informację publiczną do
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków w Warszawie w sprawie
pozwolenia na ogródek gastronomiczny na co uzyskałem odpowiedź”

Dzień dobry,
W odpowiedzi na Pana wiadomość e-mail informuję, że Mazowiecki Wojewódzki Konserwator
Zabytków nie wydawał zgody na
ogródek gastronomiczny przy lokalu w budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 64.
Łączę wyrazy szacunku,
Nasze „wiewiórki” donoszą również, że w dniu dzisiejszym restaurator miał wystąpić do Konserwatora o zgodę na ogródek ale raczej
jej nie uzyska, ponieważ już wcześniej otrzymał decyzję o zlikwidowaniu do końca lipca nielegalnie
wystawionych stolików i parasoli
które skutecznie blokowały dostępu do Tablicy Wołyńskiej. Przed
11 lipca gdy rozmawialiśmy z właścicielem zapewniał, że posiada
zgodę konserwatora ale nie chciał
tej zgody okazać a teraz wiemy
dlaczego. Po prostu jej nie ma.
W miejscu gdzie były złożone
wiązanki które porwała „trąba powietrzna” zapaliliśmy znicze.
Znicze zostały jednak porwana
najprawdopodobniej przez kolejną
trąbę powietrzna a i ogródek rozrósł się do rozmiaru zasłaniającym
naszą tablice.
25 lipca w pobliży tablicy przeszedł kolejny Marsz Pamięci jednak uczestnicy nie mieli możliwości złożyć wiązanki i zapalić
światełko pamięci.
Zdjęcia ogródka i marszu zostały
zrobione w tym samym czasie bo
wystarczyło tylko odwrócić kamerę by udokumentować zachowanie restauratora który nie sobie nie
robi z prawa i nielegalnie okupuje
przestrzeń pasa drogowego będącego częścią Traktu Królewskiego.

Jeżeli nie my to kto....???
Jeżeli nie teraz to kiedy
ocalimy Kresy
od zapomnienia...???
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Z prasy polonijnej
Harcerskie spotkanie „Artystyczna platforma do dialogu”:
pokoleń
w Łucku zaprezentowano projekty
w Kostiuchnówce
twórców z Wrocławia
MONITOR WOŁYŃSKI
W tym roku mija
20 lat od założenia
Harcerskiego
Hufca «Wołyń». Z tej
okazji 5–19 lipca w
Kostiuchnówce
w
dawnym rejonie maniewickim odbył się
harcerski obóz «Maszyna czasu 2021»
oraz kolonie dla zuchów
«Akademia
młodych badaczy».

Obóz nieprzypadkowo nazywał się «Maszyna czasu». Jego zadaniem było
zapoznanie dzisiejszych harcerzy z
tym, jak spędzali czas ich poprzednicy, oraz integracja uczestników.
«Po kwarantannie z powodu pandemii wszyscy stęsknili się za
sobą, za obozem i za tą szczególną
atmosferą» – powiedział Aleksander Radica, komendant Harcerskiego Hufca «Wołyń».
Podczas pobytu w Centrum Dialogu w Kostiuchnówce harcerze
uporządkowali cmentarz wojskowy w Polskim Lasku niedaleko
wsi oraz cmentarz legionowy w

MONITOR WOŁYŃSKI
W Galerii Sztuki Wołyńskiej Organizacji Narodowego Związku
Artystów Plastyków Ukrainy zaprezentowano dwa projekty artystyczne twórców z Akademii
Sztuk Pięknych im. Eugeniusza
Gepperta we Wrocławiu – «PERSONA» Mariusza Kosiby і «Wybory» Oleny Matoszniuk.

Wołczecku, a także uczcili pamięć
legionistów poległych na tych terenach. Uczestniczyli również w
zajęciach z terenoznawstwa, historii, łączności, rozbijania obozu
oraz udzielania pierwszej pomocy
medycznej. W trakcie pobytu harcerze zdobywali punkty za porządek w namiotach oraz za aktywny
udział w różnych przedsięwzięciach. Zwyciężył zastęp «Grizzly»
z 18. Zdołbunowskiej Drużyny
Harcerzy «Skała» im. Adolfa Piotra Szelążka, który w ostatnim
dniu pobytu w Kostiuchnówce w
trakcie uroczystego apelu otrzymał buławę. Będzie przechowywał ją aż do kolejnego obozu.

Są one kontynuacją cyklu wystaw
polskich artystów w Łucku, eksponowanych w galerii w ciągu
lipca. Kolejny wernisaż zgromadził autorów, organizatorów, łuckich artystów i amatorów współczesnej sztuki.
Otwierając spotkanie wicekonsul
Paweł Owad z Konsulatu Generalnego RP w Łucku pogratulował
rodakom nowej wystawy na Wołyniu, którego mieszkańcy nie pozostają obojętni wobec twórczości polskich malarzy: «Cieszymy
się, że projekty pomiędzy Polską
a Ukrainą w zakresie kultury rozwijają się, a ta galeria jest miejscem, w którym amatorzy sztuki
z Łucka, z Wołynia, mogą je obej-

rzeć». Dyplomata nazwał Galerię
Sztuki Wołyńskiej Organizacji
Narodowego Związku Artystów
Plastyków Ukrainy platformą do
współpracy i dialogu pomiędzy
obu państwami.
Prezes Wołyńskiej Organizacji
NZAP Ukrainy Wołodymyr Marczuk powiedział, że mieszkańcy
Łucka jako pierwsi obejrzeli pięć
konceptualnych wystaw wykła-

dowców Wydziału Rzeźby i Mediacji Sztuki ASP we Wrocławiu.
Jest to wystawa zbiorowa «Punkt
Widzenia» w dużej sali galerii
oraz personalne projekty eksponowane w małej sali. Na początku
sierpnia wystawy wyruszą do innych ukraińskich miast – czekają
na nie miłośnicy sztuki z Równego, Tarnopola oraz Iwano-Frankiwska.

Ocaleni od zapomnienia:
Stefan Łanucha
Na cmentarzu wojskowym
MONITOR WOŁYŃSKI
w Zborowie zostanie odprawiona
uroczysta msza święta
MONITOR WOŁYŃSKI

15 sierpnia na cmentarzu wojskowym w Zborowie zostanie odprawiona uroczysta msza z okazji
święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz Święta
Wojska Polskiego.

Do sowieckiego więzienia Stefan Łanucha trafił 23 września
1939 r. Prawdopodobnie podstawą jego aresztowania była
dyrektywa Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych ZSRR
Ławrientija Berii z 15 września
1939 r. W dokumencie wymagano od grup operacyjnych
NKWD, by aresztowały najbardziej reakcyjnych urzędników
oraz funkcjonariuszy miejscowej policji.
Po zapoznaniu się ze wszystkimi
sprawami karnymi wobec polskich policjantów przechowy-

wanymi w zbiorach Archiwum
Państwowego Obwodu Rówieńskiego możemy stwierdzić, że
większość przedstawicieli tej
grupy osób represjonowanych
została aresztowana w drugiej
połowie września 1939 r. Stefana Łanuchę zaliczono do kategorii wrogów, których władze
radzieckie miały zamiar usunąć
jako pierwszych od razu po
wkroczeniu na tereny Polski.
Przypominamy, że fala aresztowań polskich nauczycieli miała
miejsce pod koniec marca – w
kwietniu 1940 r.

Uroczystość zostanie zorganizowana dzięki projektowi finansowanemu ze środków Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy
za Granicą 2021, a realizowanemu przez Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Tarnopolu przy wsparciu Fundacji
Pomoc Polakom na Wschodzie.
Mszę będzie celebrował ks. Dawid Mokry z parafii Świętego Antoniego Padewskiego w Zbarażu.
Dodatkowe informacje o godzinie
rozpoczęcia uroczystości zostaną
podane w sierpniu.
22 lipca teren wokół kaplicy na

polskim cmentarzu wojskowym
w Zborowie został uporządkowany przez członków Polonijnego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Tarnopolu,
którzy opiekują się tym obiektem
od pięciu lat.
Kaplica-mauzoleum na cmentarzu w Zborowie upamiętnia polskich żołnierzy poległych w okresie I wojny światowej oraz wojny

polsko-bolszewickiej.
Została
wybudowana w okresie międzywojennym wg projektu polskiego
architekta Wawrzyńca Dayczaka.
Po II wojnie kaplica i cmentarz
uległy dewastacji. Mimo to zachował się napis nad wejściem
głównym «Poległym za Ojczyznę» oraz płaskorzeźby orłów.
Renowacja obiektu została przeprowadzona w latach 2015–2016
przez Fundację «Mosty».

Umieść nasze logo w swojej gazecie, my umieścimy Twoje w TYM miejscu
redakcjaksi@btx.pl
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Jak Ukraińcy mordowali
Polaków
Aleksander Szumański
W dobie pogorszenia stosunków
politycznych i gospodarczych z
Rosją i wykazywaniu w obecnej
polityce zagranicznej RP zbliżenia z Ukrainą, zapomniano o
nierozliczonej przeszłości historycznej obu narodów. Są zbrodnie dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na narodzie
polskim dotychczas nie rozliczone, zbrodnie i okrutne mordy
przypominające i obecnie trudne chwile w historii obu państw.
Nacjonaliści ukraińscy, według
zebranych danych przez IPN,
dokonali na Wołyniu nieopisanych i okrutnych zbrodni ludobójstwa na narodzie polskim,
zbrodnie te do chwili obecnej
jednak nie zostały potępione i
osądzone.
BADANIA
NAUKOWE
ZBRODNI
NACJONALISTÓW UKRAIŃSKICH INSTYTUTU PAMIĘCI NQARODOWEJ
Instytut Pamięci Narodowej, na
podstawie już wcześniej prowadzonych śledztw, związanych z
zebranymi przez wiele lat aktami dotyczącymi zbrodni ludobójstwa prowadzonymi przez
nacjonalistów ukraińskich na
narodzie polskim, zgodnie z
art. 118 KK z 1997 r. oraz konwencji ONZ z 1948 r., jako czyn
„dokonany w zamiarze zniszczenia całości lub części grup
narodowych, etnicznych czy rasowych”, prowadzi, jak wynika
z informacji prasowych, kolejne śledztwa celem wyjaśnienia
wszelkich okoliczności tego ludobójstwa.
Prokuratorzy z IPN prowadzą obecnie ponad 22 śledztwa
związane z dokonanymi przez
nacjonalistów ukraińskich na
Wołyniu i Galicji wschodniej
zbrodni ludobójstwa na polskiej
ludności.
Jak ustalono w tych śledztwach, w

wyniku zbrodniczych działań oddziałów nacjonalistów na terenach
polskich zostało w bestialski sposób wymordowanych przez nacjonalistów ukraińskich spod znaku
UPA ponad 100 tys. kobiet, dzieci, mężczyzn i starców. W latach
1939-1945 na podstawie zebranych akt przez IPN jednoznacznie wynika, że w sposób fizyczny
i psychiczny ludność ukraińska
znęcała się na narodzie polskim.
UKRAIŃCY
MORDOWALI POLLAKÓW W SPOSÓB
OKRUTNY
Ukraińscy spod znaku Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i Ukraińskiej
Powstańczej Armii (UPA) zamordowali w bestialski sposób
niemal wszystkich wołyńskich
Polaków.
Propaganda OUN, według danych uzyskanych przez IPN,
przedstawiała Polaków jako
naturalnych wrogów narodu
ukraińskiego. Wśród członków
organizacji szczególnie popularna była pieśń „Zrodziliśmy
się z krwi narodu”, której jedna ze zwrotek brzmi: „Śmierć,
śmierć, Lachom śmierć. Śmierć
moskiewsko-żydowskiej przeklętej komunie. Prowadzi nas
OUN na krwawy bój”.
Mordowano zatem niewinnych ludzi w sposób niezwykle okrutny.
Znane i udokumentowane zostały
przypadki znęcania się i mordowania przez Ukraińców niewinnych
ludzi. Np. mordując noworodki,
zwyrodnialcy spod znaku UPA,
zabijali je uderzając głowami w
mur, wyrywano im także rączki,
wyłupywano oczy. Uderzeniem
kija powodowano śmierć lub kalectwo. Palono żywcem kobiety
w ciąży, bijąc kijami po brzuchu,
powodując poronienia. Rozrywano siekierami brzuchy, wyciągając wnętrzności na zewnątrz ciała.
Mężczyzn rozrywano końmi lub

wbijano ich na pal. Okrucieństw
były niezliczone ilości. Nacjonaliści ukraińscy wspierani byli przez
miejscową ludność tego pochodzenia, będących niejednokrotnie
sąsiadami ludności polskiej.
Nacjonaliści ukraińscy współpracowali z Niemcami służąc w
Armii Niemieckiej głównie w
formacjach SS. IPN posiada dokumenty na to, jak służący w 4.
pułku policyjnym SS Ukraińcy
zamordowali ponad 1000 Polaków w sposób okrutny, w ocenie
IPN, to było niewyobrażane bestialstwo i ludzkie zwyrodnienie
jakiego cywilizowane narody w
XX wieku nie widziały.
Odpowiedzialnymi za rzeź Polaków na Wołyniu są, jak ustalono,
głownie dowódcy ukraińscy jak:
Dymitro Klaczkiwski ps. „Kłym
Sawur” dowódca okręgu UPA,
Wasyl Iwachow oraz Iwan Łytwynczuk przywódcy OUN. To ci
zbrodniarze byli odpowiedzialni
za mordy i nieopisane zbrodnie
na polskim narodzie. Dotychczas
za te zbrodnie kaci i mordercy
Ukraińscy nie zostali rozliczeni,
a wręcz przeciwnie, obecnie są
stawiania na Ukrainie jako wzór
bohaterstwa do naśladowania!
Największe zbrodnie ludobójstwa
na Polakach Ukraińcy przeprowadzili w 1943 r. Mordowano,
jak ustalono w śledztwie prowadzonym przez IPN, głównie w
niedziele, napadano na kościoły,
zabijając Polaków w okrutny i
przemyślany sposób. Znane były
przypadki podpaleń świątyń wraz
z modlącymi się wiernymi. Uratowanym wyłupywano oczy lub
przecinano ich na pół piłą. Kobiety przed zabiciem, jak podają
materiały IPN, gwałcono wbijając
niejednokrotnie w ich ciała butelki, rozbijając je później kopniakiem. Trudno pisać o wszystkich
wymyślonych przez tych zbrodniarzy torturach, były to najbardziej wymyślne i okrutne tortury stosowane w czasie II Wojny

Światowej.
Zabójstw dokonywano, jak podają materiały IPN, z nieopisanym
okrucieństwem. Palono całe wsie,
a pozostawiony majątek Polaków
grabiono. W ten sposób tylko
w 1943 r. spalono 530 polskich
wsi. Były to zbrodnie nazywane
„czystkami etnicznymi” i zbrodniami ludobójstwa, które zgodnie
z prawem międzynarodowym nie
ulegają przedawnieniu.
TYCH ZBRODNI WYBACZĆ
NIE MOŻNA
Zbrodnie na narodach, mordowanie niewinnych ludzi winno
zostać, zgodnie z obowiązującym prawem międzynarodowym, dokładnie zbadane a winni
powinni ponieść karę wynikająca z obowiązującego prawa. Tak
było w przypadku osądzenia
zbrodniarzy Niemieckich, serbskich i wielu innych. Dotychczas
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nie zostali ukarani i rozliczeni
poprzez potępienie zbrodniarze
Sowieccy i Ukraińscy. Rosja co
prawda przyznała się do zbrodni politycznej a nie ludobójstwa
na Polskim narodzie w Katyniu
i innych miejscach kaźni. Ukraina dotychczas nie dokonała takiego rozliczenia z przeszłością.
Zwierzchnik ukraińskiego kościoła greckokatolickiego abp
Światosław Szewczuk co prawda ponowił prośbę o przebaczenie tych zbrodni dokonanych
przez Ukraińców, ale nie spotkała się ona z pozytywnym oddźwiękiem w Polsce.
Kształtując obecnie w trudnej
sytuacji politycznej dobrosąsiedzkie stosunki z Ukrainą,
musimy jednak pamiętać o historycznych prawdach tamtych
czasów i oddania im sprawiedliwości oraz całkowitego rozliczenia, by móc je w przyszłości
wybaczać. W innym przypadku historia przeszłych krzywd
przyćmi potrzebę przyszłości.
Żródło:
https://tadeuszczernik.wordp re s s . c o m / 2 0 1 9 / 0 7 / 11 / j a k nas-mordowali-nacjonalisciukrainscy-opowiescwstrzasajaca/amp/

/ Pomnik „Rzeź Wołyńska” Andrzeja Pityńskiego ma stanąć w gminie Jarocin
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Sowiecka dywersja zbrojna na
Kresach Wschodnich miała miejsce w latach 1921-1925. Zadanie zostało powierzone Zarządowi
Wywiadowczemu
Rawiedupr
Sztabu Generalnego Armii Czerwonej, do którego zadań należało
m.in. prowadzenie tzw. aktywnego
wywiadu. Razwiedupr rozpoczął
już latem 1921 roku operację formowania i przerzucania oddziałów dywersyjnych na wschodnie
tereny II Rzeczypospolitej. Oprócz
prowadzenia działań zbrojnych do
ich zadań należała również agitacja rewolucyjna wśród miejscowej
ludności w celu doprowadzenia do
powstania masowego ruchu partyzanckiego przeciwko polskim władzom. Ostatecznym celem było
oderwanie ziem ukraińskich i białoruskich od Polski i przyłączenie
ich do Rosji Sowieckiej.
Co zapewne nie jest zaskoczeniem
dla naszych czytelników, tak samo
jaki stosowane przez sowietów
metody realizacji celów. Wśród
najważniejszych akcji zbrojnych
w 1922 r. warto wymienić:
•
zajęcie i spalenie majątku
ziemskiego Dobre Drzewo w gminie Lenin w powiecie łuninieckim
w poł. czerwca,
•
napad na majątek ziemski Szpakowszczyzna w powiecie
wilejskim w sierpniu,
•
zniszczenie posterunku
Policji Państwowej we wsi Ilia w
powiecie wilejskim w grudniu.
•
spalenie majątku ziemskiego Struga w powiecie stolińskim w poł. października,
•
zniszczenie 3 majątków ziemskich, spalenie dworku
księcia Druckiego-Lubeckiego,
wykolejenie 2 parowozów, wysadzenie mostu kolejowego i zniszczenie nasypu kolejowego na linii
Lida – Wilno na obszarze powiatu
grodzieńskiego i okolicznych w
okresie od poł. czerwca do pocz.
sierpnia,
•
atak na posterunek Policji Państwowej w Puszczy Białowieskiej w maju,
Wiosną 1923 roku stan bezpieczeństwa na granicy wschodniej uległ jeszcze większemu
pogorszeniu. Napady rabunkowe,
grabieże, kontrabanda, ataki terrorystyczne komunistycznych bojówek, agitacja sowieckich prowokatorów stały się niemal codziennością. Nie pomogła likwidacja
Straży Granicznej (1 lipca 1923 r.)
i przekazanie jej zadań młodej Policji Państwowej. Polskie władze
zaczęły wzmacniać garnizony Policji Państwowej, szczególnie na
terenie Zachodniej Białorusi. Do
miast i większych wsi kierowano
też oddziały wojskowe. W teren
wysyłano agentów i prowokatorów, których zadaniem było rozpracowywanie sowieckiej konspiracji. Dzięki temu udało się ująć 2
dowódców mniejszych oddziałów
dywersyjnych, Radkiewicza i Szebeta. Pomimo tego w tym roku Sowieci przeprowadzili następujące
ważniejsze akcje zbrojne:
•
zniszczenie posterun-

ku Policji Państwowej i urzędu
gminnego w miasteczku Telechany w powiecie iwacewickim
(woj. poleskie). W nocy z 25 na
26 sierpnia 1923 r. miasteczko
otoczyła około 40-osobowa, dobrze uzbrojona banda. Po opanowaniu posterunku i obezwładnieniu pełniących w nim służbę
policjantów: st. post. Mieczysława
Mirkowskiego i post. Antoniego
Szmiglarskiego, bandyci rozpoczęli grabież. Za życie schwytanego wójta gminy zażądali od mieszkańców okupu w wysokości 5 tys.
dolarów oraz 2 tys. rubli w złocie.
Nie uzyskawszy ani rubla, zabili go strzałem w tył głowy. W ten
sam sposób pozbawili życia funkcjonariuszy PP oraz dwóch innych
mieszkańców próbujących bronić
swego mienia. Około godziny drugiej, po załadowaniu na furmanki
zrabowanych łupów, bandyci opuścili w pośpiechu miasteczko, kierując się w stronę granicy.
W powiecie kosowskim zabito 2
policjantów i wójta i napad na
majątek ziemski Mołodowo w
powiecie drohiczyńskim pod koniec sierpnia,
•
zniszczenie posterunku
Policji Państwowej i urzędu gminnego w Czuczewicach Wielkich w
powiecie łuninieckim w poł. maja,
•
schwytanie na szosie Radoszkowicze-Kraśne dowódcy policyjnego oddziału karnego w Radoszkowicach por. Kucharskiego
wraz z jego żoną, który w zamian
za darowanie życia obiecał zakończyć prowadzenie działań przeciwko dywersantom sowieckim
wkrótce potem odszedł ze służby
i wyjechał w głąb Polski w maju,
•
atak na miasteczko Horodek i rozbicie garnizonu policyjnego w powiecie mołodeckim w poł.
grudnia.
•
napad na pociąg na linii
kolejowej Buda – Baranowicze,
którym jechali oficerowie uczestniczący w operacjach antydywersyjnych, we wrześniu,

W 1924 r. nastąpiło apogeum
dywersji sowieckiej na polskich
Kresach Wschodnich:
doszło do co najmniej 200 napadów i 30 zamachów o charakterze terrorystycznym. Największą
akcję przeprowadził w nocy z 3
na 4 sierpnia 1924 r. w polskiej
miejscowości Stołpce nad Niemnem ok. stuosobowy oddział
dywersantów, przetransportowany do granicy ciężarówkami
Armii Czerwonej. W czasie napadu, który trwał godzinę, zniszczeniu uległa m.in. miejscowa
komenda Policji Państwowej oraz
gmach poczty. W nierównej walce
z bandą zginęło siedmiu funkcjonariuszy Policji Państwowej, kilku
zostało rannych. Zginął również
urzędnik starostwa oraz dwie osoby cywilne.
Był to najtragiczniejszy epizod w
historii polskiej policji okresu międzywojnia. Tym razem sowieckim
bandytom nie uszło to na sucho.
Obława na nich trwała do końca
sierpnia. Schwytano kilkunastu.
Sądzono ich w trybie doraźnym.
Tragedia w Stołpcach przelała cza-

/ Studio Wschód Łowcy Sowietów - obrońcy kresowych granic - Studio Wschód

rę goryczy.  W piśmie do premiera RP Władysława Grabskiego z
5 sierpnia 1924 r. minister spraw
wojskowych gen. Władysław
Sikorski wskazywał na konieczność przeciwdziałania wzmożonej aktywności „sowieckich
band”, terroryzujących polskich
mieszkańców Kresów. W Warszawie w dniach 21-22 sierpnia
1924 r. zebrał się Komitet Polityczny Rady Ministrów z udziałem prezydenta RP Stanisława
Wojciechowskiego. Tematem posiedzenia była ocena sytuacji na
Kresach Wschodnich. Jednomyślnie podjęto uchwałę o konieczności zastąpienia policji granicznej
nową formacją zorganizowaną na
wzór wojskowy (będąca częścią
sił zbrojnych) – Korpus Ochrony
Pogranicza (KOP).
Tymczasem sowieci działali:
•
zniszczenie posterunku
Policji Państwowej w miasteczku
Wiszniów i zorganizowanie agitacyjnego mityngu mieszkańców,
rozbicie oddziału policyjnego we
wsi Żodziszki, zajęcie zakładów
leśnych we wsi Żerdele, w których
zabrano kasę zakładową i zwołanie agitacyjnego mityngu robotników, a następnie rozbicie między
rzekami Isłocz i Berezyna policyjnego szwadronu policyjnego na
pocz. lipca,
•
zniszczenie posterunku
Policji Państwowej w miasteczku
Krzywicze w powiecie wilejskim
w poł. maja,
•
zajęcie przez 50-osobowy oddział dywersyjny majątku
ziemskiego Ogarewicze w gminie
Kruhowicze na pocz. lutego,
•
zniszczenie posterunku
Policji Państwowej we wsi Kożangródek i okolicznego majątku
ziemskiego w powiecie łuninieckim na pocz. października,
•
napad na pociąg pod Łunińcem w celu zdobycia pieniędzy

wychłostanie wojewody poleskiego Stanisława Downarowicza i
komendanta powiatowego Policji
Państwowej insp. Józefa Mięsowicza za cenę 3 zabitych i postrzelenia m.in. senatora Bolesława Wysłoucha pod koniec września,
•
zniszczenie
majątków
ziemskich Józefów w powiecie
pińskim i Dukszty w powiecie
święciańskim pod koniec września,
•
spalenie mostu kolejowego w powiecie nieświeskim w poł.
października.
Na pocz. listopada tego roku
35-osobowy oddział zbrojny napadł na pociąg na linii kolejowej
Brześć nad Bugiem – Baranowicze, zabijając policjanta i raniąc 2
oficerów Wojska Polskiego. Obława przeprowadzona przez oddziały WP doprowadziła do okrążenia
dywersantów. Wprawdzie udało
im się zbiec, ale w poł. listopada
16 spośród nich schwytano 4 zostało rozstrzelanych, zaś pozostałych 4 skazanych na karę dożywotniego więzienia.
Oficjalnie KOP powstał na mocy
rozkazu Ministerstwa Spraw
Wojskowych z 12 września 1924
r. Utworzono sześć Brygad KOP
(najwyższy szczebel organizacyjny Korpusu) – „Grodno”, „Wilno”,
„Nowogródek”, „Polesie”, „Podole” i „Wołyń” (nazwy brygad brały
się od miejscowości lub regionów
ich stacjonowania). W 1929 r. w
strukturę Korpusu włączono pułki.
Z uwagi na rejon odbywania służby oraz zadania z tego wynikające pododdziały KOP podzielono
na strażnice oraz odwody. Każda
strażnica liczyła kilkunastu żołnierzy mających do pomocy specjalnie wyszkolonego psa (lub dwa
psy), stacjonujących bezpośrednio
przy granicy. Docelową liczbę sił
KOP ustalono na 27 687 żołnierzy.
Pod koniec lat 20. łączna długość
linii granicznej obsadzonej przez

KOP wynosiła 2334 km, z czego
większość (1412 km) stanowiła
granica ze Związkiem Sowieckim.
Na pocz. 1925 r. Sowieci podjęli
decyzję o zakończeniu operacji
dywersyjnej we wschodniej części II RP. Do czerwca tego roku
zdołano jednak jeszcze przeprowadzić ok. 60 akcji zbrojnych, po
czym oddziały dywersyjne zostały
rozformowane. Część dywersantów powróciła do Rosji Sowieckiej, część pozostała w ukryciu w
Polsce. Było to związane z faktem,
że nie udało się doprowadzić do
rozpętania masowego ruchu partyzanckiego wśród Ukraińców i
Białorusinów. Utworzenie KOP
od razu przyniosło wymierne korzyści. Tylko w okresie od listopada 1924 r. do października 1925
r. żołnierze Korpusu zatrzymali
ponad 4,3 tys. podejrzanych osób;
w tym czasie sowieccy dywersanci
próbowali 89 razy naruszyć polską
granicę, 219 razy oddawali ogień
do żołnierzy KOP, odnotowano
też 151 przypadków prób ich przekupienia. Gdy Polska uporała się
z komunistycznym zagrożeniem
na wschodnim pograniczu, w destabilizację Kresów włączyli się
z ogromną siłą ukraińscy nacjonaliści. Na efekty nie trzeba było
długo czekać. Od marca 1929 r.,
kiedy to członkowie UWO obrabowali lwowskiego listonosza,
lista zamachów terrorystycznych
tylko się wydłużała. Ale to już
szerszy temat na inną okazję.
Wykorzystano informacje ze stron:
https://amp.ww.pl.freejournal.
org/2743776/1/sowiecka-dywersja-zbrojna-na-kresach-wschodnich-1921-1925.html
https://dzieje.pl/aktualnosci/rocznica-utworzenia-korpusu-ochrony-pogranicza
https://gazeta.policja.pl/997/
archiwum-1/2018/numer-162-092018/163686,Granica-w-ogniu.html
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Operacja polska NKWD (1937–1938)
Andrzej Łukawski

stanowił cześć wielkiego sowieckiego terroru.
Wymierzona przeciwko Polakom
akcja mieściła się w „kategotrii”
które były wymierzone w przedstawicielom innym narodów i grup
etnicznych zamieszkujących państwo bolszewików.
Tak więc antypolska operacja
Ludowego Komisariatu Spraw
Wewnętrznych Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich
była jedną z zaplanowanych ludobójczych operacji tego komisariatu ludowego przeprowadzonych,
w czasie „Wielkiego terroru”,
którego ofiarą padło w latach
1936–1938 co najmniej 8 milionów obywateli ZSRR.
Akcja objęła wszystkich Polaków,
bez względu na przynależność
klasowo-społeczną bowiem decydowała tu narodowość. Wśród
zamordowanych i deportowanych
Polaków byli:
* wszyscy pozostali przy życiu
polscy jeńcy wojenni wojny polsko-bolszewickiej lat 1919–1921,
* wszyscy polscy uchodźcy i imigranci do Związku Radzieckiego,
* wszyscy członkowie polskich
partii politycznych, a także wszyscy „działacze antysowieccy”
z polskojęzycznych obszarów
ZSRR.
Praktycznie w kategorii podejrzanych znalazły się wszystkie
mieszkające na obszarze ZSRR
osoby pochodzenia polskiego,
liczne zwłaszcza na przygranicznym obszarze ówczesnej Białoru-

Kończący wojnę polsko-bolszewicką Traktat ryski zwany też pokojem ryskim, zakończył trwająca
w latach 1919/1921 wojnę. Nowe
granice wytyczone w wyniku tego
traktatu pokazały, że nie odzyskaliśmy w pełni stanu terytorialnego
polski przedrozbiorowej i dlatego
cześć Polaków stało się wbrew
własnej woli obywatelami radzieckimi.
Sam Piłsudski ubolewał na tym
faktem ale w traktacie podpisano
tez m.in. zobowiązanie, że obydwie strony nie będą ingerować
w sprawy wewnętrzne drugiego
państwa.
Konsekwencją nowej granicy
było niezadowolenie Polaków
którzy nagle stali się obywatelami
innego państwa i dlatego domagali się przyłączenia do Polski.
Jedynym przedstawicielem polskich elit narodowych, który do
końca domagał się przyłączenia
terenów zamieszkałych przez

liczną polską mniejszość (m.in.
Mińsk, Łuniniec, Płoskirów oraz
Kamieniec Podolski) był szef
Sztabu Generalnego Wojska
Polskiego gen. Tadeusz Rozwadowski. Jednak ostatecznie uległ
wobec groźby odwołania go ze
stanowiska skierowanej przez
przedstawicieli PPS – Ignacego
Daszyńskiego, a także Narodowej
Demokracji – Władysława Grabskiego.
Druga połowa lat 30 ub.w. obfitowała w szereg terrorystycznych
akcji na terenie państwa bolszewickiego a polegały one na „gaszeniu terrorem” i likwidację
wszelkich przejawów społecznego
niezadowolenia.
Ofiarami tego terrory stali się m.in:
* kułacy, którzy wrócili do swoich
miejscowości po odbyciu kar (np.
deportowani w ramach operacji
rozkułaczania czy kolektywizacji
z początku lat 30. XX wieku);
* osoby które kiedykolwiek nale-

żały do organizacji uznanych za
antysowieckie, urzędnicy carscy,
policjanci, reemigranci;
* członkowie organizacji kozackich, białogwardyjskich i powstańczych, a także szpiegowsko-dywersyjnych, ujawnionych w
oparciu o materiały śledcze czy
operacyjne;
* różne grupy recydywistów kryminalnych;
* osoby z powyższych kontyngentów, które w momencie wydania
rozkazu znajdowały się łagrach
czy więzieniach.
Rozkaz NKWD Nr 00485
To rozkaz ludowego komisarza
spraw wewnętrznych (NKWD
ZSRR) Nikołaja Jeżowa z 11
sierpnia 1937, który stał się podstawą dla szeroko zakrojonej akcji
aresztowań Polaków na terenie
ZSRR w latach 1937–1938.
Rozkaz stanowił wzorzec dla organizowania późniejszych masowych aresztowań Polaków z państwa sowieckiego który również

skiej SRR i Ukraińskiej SRR.
Według dokumentów NKWD
skazano 139 835 osób, z tego zamordowano strzałem w tył głowy
nie mniej niż 111 091 Polaków
– obywateli ZSRR, a 28 744 skazano na pobyt w łagrach. Wyroki
były wykonywane natychmiast.
Masowo deportowano Polaków
zamieszkujących Ukraińską SRR i
Białoruską SRR, m.in. do Kazachstanu i na Syberię. Łączna liczba
deportowanych Polaków wyniosła
ponad 100 tysięcy.
Na tle innych operacji narodowych
NKWD „operacja polska” wyróżniała się wyjątkową skalą represji,
brutalnością i surowością. Zamordowani Polacy stanowili 44,9
proc. ofiar wszystkich operacji narodowościowych NKWD.
Członków Polskiej Organizacji
Wojskowej aresztowani według
specjalnej listy. Wielu z nich
przypisano przynależność do organizacji, chociaż nigdy nie byli
członkami POW;
Eksterminacja
zdziesiątkowała także polskie duchowieństwo
katolickie, które zostało przeznaczone do całkowitej likwidacji. Spośród 470 duchownych,
świadczących posługę w sowieckiej Rosji po zakończeniu czystki
etnicznej, pozostało zaledwie 10
kapłanów oraz dwa czynne kościoły katolickie – w Moskwie i
Leningradzie.
Rozkaz Jeżowa nakazywał jednocześnie
funkcjonariuszom
NKWD zmuszanie aresztowanych do dostarczania dowodów
na samych siebie.
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Aleksander Szumański
Josif Josafat Kociłowśkij ( ur.
3 marca 1876 r. w Pakoszówce, zm. 17 listopada 1947 r, w
łagrze Gułagu w Czapajiwce
koło Kijowa) – greckokatolicki
biskup przemyski, nacjonalista
ukraiński.
Gimnazjum ukończył w Jaśle.
Od 1901 r. studiował w Kolegium św. Jozafata w Rzymie. Na
papieskim uniwersytecie Angelicum otrzymał stopień doktora filozofii i teologii. Święcenia
kapłańskie przyjął w 1907 r..
Po studiach został profesorem
teolo
gii dogmatycznej i wicerektorem Seminarium Duchownego w Stanisławowie.
2 października 1911 r. wstąpił
do bazyliańskiego nowicjatu w
Krechowie i przyjął tam zakonne imię Jozafat, na pamiątkę
Jozafata Kuncewicza. W 1917 r.
został mianowany greckokatolickim biskupem przemyskim.
W 1918 r. członek Ukraińskiej
Rady Narodowej.
Po ataku III Rzeszy Niemieckiej
na ZSRR wziął udział w powitaniu w dniu 10 lipca
1941 r. Wehrmachtu, który zajął Przemyśl 27 czerwca 1941 r.
4 lipca 1943 roku w Przemyślu
w obecności ks. Wasyla Hrynyka odprawił mszę św. dla ochotników, wstępujących do 14 Dywizji Grenadierów SS.
W 1917 roku grekokatolickim biskupem przemyskim został Josafat Kocyłowski
(1876-1947), jeden z szowinistów
ukraińskich – zwolennik faszyzmu i 1000-letniej hitlerowskiej
Rzeszy Niemieckiej, która miała
panować w Europie. Co więcej,
ten człowiek był zdecydowanym
wrogiem Polski, Polaków, polskości i wszystkiego co polskie.
Całym sercem i jak tylko mógł
popierał działania mające na celu
oderwanie od Polski nie tylko Galicji Wschodniej wraz z arcypolskim Lwowem, ale także Ziemi
Przemyskiej wraz z Przemyślem
(w którym Ukraińcy stanowili
nieznaczny procent ogółu ludności i w którym nawet kateda grekokatolicka była byłym polskim

kościołem, zabranym bezprawnie
Polakom przez Austriaków i przekazanym Rusinom/Ukraińcom!),
tzw. Łemkowszczyznę (ziemie
po Krynicę i aż pod Kraków;
większość Łemków nie uważała
się za Ukraińców!), Chełmszczyznę włącznie z arcypolskim
Zamościem i Podlasie. Przyjął
więc z radością zbrojne zajęcie
przez Ukraińców prawobrzeżnej
części Przemyśla w nocy i 3 na
4 listopada 1918 roku i odprawił
tego samego dnia – 4 listopada
1918 roku uroczyste nabożeństwo
dziękczynne w kościele katedralnym o wyraźnym antypolskim
wydźwięku.
Wypowiedzi bpa Kocyłowskiego
tak w katedrze jak i potem miały poważny wpływ na zaangażowanie się części duchowieństwa
greckokatolickiego w bezpośrednie działania przeciwko Polakom
i zachęcanie wiernych do alki z
nimi (Andrzej Szeliga „Historia
Pomnika Orląt Przemyskich”).
Wojnę z Polakami Ukraińcy
przegrali i nie tylko Przemyśl,
ale cała Galicja Wschodnia znalazły się w granicach Polski. W
stosunku do odrodzonego państwa polskiego
bp Josafat Kocyłowski zajmował stanowisko nieprzychylne.
W 1922 roku przed wyborami
parlamentarnymi do Sejmu i
Senatu RP opublikował wspólnie z ordynariuszem stanisławowskim i wikariuszem generalnym archidiecezji lwowskiej
list protestacyjny przeciwko
Polakom i rzekomo polskiej
okupacji Galicji Wschodniej pt.
„Odezwa do świata cywilizowanego”. Jednakże wobec decyzji
Rady Ambasadorów w Paryżu z 1923 roku. przyznającej
Polsce Galicję Wschodnią oraz
pod wpływem Stolicy Apostolskiej „zmienił” swój stosunek
do państwa polskiego, zapewniając o swej lojalności. Jaka
to była szczera lojalność Polacy przekonali się we wrześniu
1939 roku, kiedy hitlerowskie
Niemcy i Rosja Sowiecka napa-

dły zbrojnie na Polskę. W ich
zwycięskim marszu, a później
okupacji i gnębieniu Polaków
wspierali nie tylko nacjonaliści
czy komuniści ukraińscy, ale
także duchowni grekokatoliccy
z biskupem Josafatem Kocyłowskim na czele.
Bp Josafat Kocyłowski jako
nacjonalista ukraiński był bardziej zbliżony do faszyzmu,
toteż po napadzie Niemiec na
Związek Sowiecki 22 czerwca
1941 r. wziął udział w powitaniu
wkraczających do Przemyśla
wojsk niemieckich 10 lipca 1941
roku.
(Nieco wcześniej Josafat Kocyłowski wydał bankiet na cześć
oficerów niemieckich, zaś 7
lipca 1941 r. w swoim liście pasterskim pisał między innymi :
... Sława wielkiemu führerowi
Adolfowi Hitlerowi, wyzwolicielowi i najlepszemu przyjacielowi ukraińskiego narodu).
Dwa lata później 4 lipca 1943
roku w Przemyślu bp Josafat
Kocyłowski w obecności ks.
Wasyla Hrynyka na stadionie
w Przemyślu odprawił mszę
zorganizowaną dla ochotników
ukraińskich wstępujących do
„ukraińskiej” 14 Dywizji Grenadierów SS która okryła się
licznymi zbrodniami (pacyfikacje, akty ludobójstwa), także
wobec ludności polskiej; oddelegował kilku duchownych na
kapelanów do tej zbrodniczej
formacji!
W 1944 r., kiedy hitlerowskie
Niemcy diabli już brali, apelował do Ukraińców do ochotniczego wyjazdu na roboty do
Niemiec, aby swoją pracą przyczynili się do zwycięstwa hitleryzmu.
Można tu dodać, że podczas
całej okupacji niemieckiej
Przemyśla i Ziemi Przemyskiej
wspierał tak niemieckie jak i
wspierających Niemców nacjonalistów ukraińskich wszelkie
akcje antypolskie, czym wywoływał wrogi stosunek do siebie
polskiej społeczności Przemyśla

i Ziemi Przemyskiej.
W latach 1944 - 47, a więc podczas II Wojny Światowej i jeszcze po niej bandy nacjonalistów
ukraińskich na terenie grekokatolickiej diecezji przemyskiej
mordowały na wielką skalę Polaków tylko dlatego, że byli Polakami. W okrutny sposób mordowano nawet kobiety, dzieci,
starców i kaleki. Te zbrodnie
są dobrze udokumentowane.
Czy bp Josafat Kocyłowski wydał choć jeden list pasterski, w
którym potępiał by te zbrodnie
ludobójstwa i nawoływał swoich ziomków do opamiętania
się? Niestety nie!!! Ciąży więc
na nim grzech obojętności na
liczne akty „kainowej zbrodni”
ludzi, którzy byli grekokatolikami w jego diecezji!
Po upadku Niemiec bp Josafat Kocyłowski chciał być ponownie „lojalny” wobec Polski
i przyklejał się do polskiego
episkopatu. Jednak komuniści,
którzy z pomocą bagnetów sowieckich objęli władzę w Polsce,
26 czerwca 1946 roku. deportowali go za kolaborację z Niemcami do Związku Sowieckiego,
gdzie zmarł w 1947 roku w łagrze Gułagu na co z pewnością
sobie zasłużył. To była kara boska za jego grzechy. Za grzechy
przeciw Bogu i chrześcijaństwu.
Bo chrześcijaństwo – w myśl
nauki Jezusa Chrystusa, którą
Kościół głosi – ma być religią
miłości. Tymczasem bp Josafat

Kocyłowski siał nienawiść między ludźmi i wspierał zbrodnicze poczynania nacjonalistów
ukraińskich.
Kuriozalny jest fakt, że na początku czerwca 2013 roku w
aferze skandalu, jego imieniem
nazwano jedną z ulic Przemyśla. Protestują przeciw temu
działacze Wspólnoty Samorządowej Dolina Sanu, jak również historycy, ale jak na razie
bezskutecznie. Ruch nacjonalistyczny na Ukrainie jest dalej
konsekwentnie antypolski. Pogrobowcy OUN-UPA postulują
m.in. włączenie części ziem polskich do Ukrainy. Niektórzy z
nich wspominają nawet o Warszawie.
Przy tej okazji należy więc zapamiętać słowa Josafata Kocyłowskiego :
7 lipca 1941 r. w swoim liście
pasterskim pisał między innymi
: ... Sława wielkiemu führerowi
Adolfowi Hitlerowi, wyzwolicielowi i najlepszemu przyjacielowi ukraińskiego narodu.
I co na to ci radni z Przemyśla
którzy w ten sposób uczcili kata
Polaków ???
Klakier Hitlera błogosławionym! Nie taki on święty jak go
malują.
http://www.ivrozbiorpolski.pl/
index.php?page=kocylowski
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Czasem warto coś przeczytać
Bogusław Szarwiło
Ostatnio na rb. pod bardzo dobrym tekstem o 27 WDP AK natknąłem się na komentarz ( pytanie) internautki : „ Ostatnio słuchałam dyskusji naukowej gdzie
zastanawiano się dlaczego tak
liczne oddziały nie interweniowały w czasie rzezi wołyńskiej...”
Pominę fakt, że gdyby dokładnie
przeczytała wspomniany tekst to
miała by odpowiedź. Ona jednak
bardziej zapamiętała jednak dyskusję i wątpliwości z niej wynikające. Nie sądzę by to była „naukowa” dyskusja na temat rzezi
wołyńskiej, chyba, że z udziałem
Zychowicza autora książki „Wołyń zdradzony”.
Historycy od dawna wiedzą, że na
Wołyniu nie doszłoby do „Rzezi”
gdyby w momencie ukraińskiego
ataku istniały jakiekolwiek oddziały polskie, a co dopiero tak
„liczne” jak sugeruje internautka.
Ta wypowiedź nie jest odosobniona, spotykam się już od dłuższego czasu z tego typu pytaniami „dlaczego polskie podziemie
dopuściło do zbrodni na tak wielką skalę?”.
Niestety trafne jest w tym miejscu pytanie ( i odpowiedź) dr
Lucyny Kulińskiej zawarte w jej
publikacjach „Dlaczego Polacy
nie znają swojej historii?”.
Zadając pytanie jednocześnie
wyjaśnia: „ Kto z dzisiejszych
młodych Polaków o tym w ogóle wie? Niestety instytucje państwowe nie robią prawie nic by
przybliżyć wiedzę o tej martyrologii wszystkim Polakom. Próżno szukać o nich wiedzy w podręcznikach – choćby, jako przestrogi. Świat do dziś nie zna ani
rozmiarów, ani potworności tej
zbrodni, a i w Polsce kwestia ta
jest przemilczana. „
Fakt, kto nie ma w rodzinie
świadków lub innych przekazów, nic albo niewiele o tym wie.
Dlatego warto czasem poczytać
o tym zapomnianym fragmencie
naszej narodowej historii. Na początek polecam tekst dr Dariusza
Faszczy zamieszczony w „NIEPODLEGŁOŚĆ I PAMIĘĆ 2013,
nr 3-4 (43-44) „ a zatytułowany:
„ Komenda Okręgu AK „Wołyń” wobec eksterminacji ludności polskiej w 1943 r.” Poniżej prezentuję kilka fragmentów
przedstawiających sytuację w
latach 1939-1943 na Wołyniu. „
Struktury Armii Krajowej na Wołyniu powstały stosunkowo późno
w porównaniu do innych ziem II
Rzeczypospolitej. Mimo licznych
prób stworzenia podziemia zbrojnego, podejmowanych przez lokalnych działaczy i wojskowych
oraz emisariuszy skierowanych
na teren byłego województwa
wołyńskiego, były one skutecznie
neutralizowane przez radzieckie
organa bezpieczeństwa . Na taki
stan wpływ miała także planowa i
konsekwentnie realizowana polityka deportacji ludności polskiej,
aresztowania oraz pobór dwóch
roczników młodzieży do Armii
Czerwonej . Doprowadziło to

do znacznego zmniejszenia liczby ludności polskiej na terenie
Wołynia. Trzeba również pamiętać, że działania te wymierzone
były w najbardziej wykształcone
i politycznie świadome grupy
społeczeństwa, a to z kolei miało poważny wpływ na możliwości konspiracyjno-wojskowe na
tym terenie. Nie należy się zatem dziwić, że w tych warunkach
powstanie polskiego podziemia
natrafiło na ogromne trudności i
w połowie 1940 r. po masowych
aresztowaniach
działalność
konspiracyjna została praktycznie sparaliżowana. (...) Wybuch
wojny niemiecko-radzieckiej 22
czerwca 1941 r. i zajęcie Wołynia przez oddziały Wehrmachtu
stworzyły nowe, korzystniejsze w
stosunku do poprzedniego okresu, warunki do rozwoju polskiego
ruchu niepodległościowego. Dostrzegając to rząd emigracyjny
w Londynie nakazał umocnienie
organizacji ZWZ na terenach za
Bugiem . W czerwcu Komendant
Główny ZWZ zatwierdził granice
okręgu wołyńskiego w ramach
Obszaru . i zatwierdził strukturę
organizacji terenowych . W lipcu
i sierpniu 1941 r. na teren okręgu zostali skierowani specjalni
emisariusze KG ZWZ z zadaniem
rozpoznania możliwości organizacyjnych w ośrodkach polskich
na Wołyniu . W lutym 1942 r. Komendant Główny ZWZ podjął decyzję o skierowaniu na kierunek
Dubno–Równe grupy oficerów
pod dowództwem mjr Brunona
Rolke ps. „Aspik” z zadaniem
odbudowy siatki konspiracyjnej
na terenie Wołynia i podjął starania o przerzut drugiej ekipy na
kierunek Kowel . Misja ta zakończyła się jednak niepowodzeniem,
a prace organizacyjne nie wyszły
poza fazę wstępną . Na początku sierpnia 1942 r. ze względów
bezpieczeństwa mjr Rolke opuścił
rejon dotychczasowego działania
, a na jego miejsce został tymczasowo wyznaczony szef wydziału I
komendy okręgu ppor. rez. Józef
Guźniczak ps. „Fiedia”10. Tym
samym akcja wojskowa na Wołyniu przez cały 1942 r. prowadzona była chaotycznie w oparciu o
lokalne organizacje wojskowe,
działające głównie w jego zachodniej części. Latem 1942 r.
po raz kolejny podjęto próbę
odbudowy struktur wojskowych
na Wołyniu opierając się na grupie kadry dowódczej, przygotowanej na terenie Generalnego
Gubernatorstwa. Ekipa ta miała
składać się z kilkunastu oficerów
posiadających
doświadczenie
konspiracyjne. W sierpniu 1942
r. Komendant Główny Armii Krajowej zdecydował o wydzieleniu
okręgu wołyńskiego z Obszaru 3
..i podporządkowaniu go bezpośrednio Komendzie Głównej w
Warszawie. We wrześniu 1942
r. na stanowisko komendanta
Okręgu AK „Wołyń” został wyznaczony ppłk Kazimierz Bąbiński ps. „Luboń”, dotychczasowy
szef Oddziału III-B (wyszkole-

nie) w Dowództwie Głównym
ZWZ/AK. Obok niego w skład
zespołu weszli: mjr Antoni Żochowski ps. „Tol”, mjr Stanisław
Piaszczyński ps. „Bohun”, kpt.
Kazimierz Rzaniak ps. „Garda”
oraz kpt. Wojskowej Służby Kobiet Adelajda Połońska. KG AK
przydzieliła do tej grupy także
kilku oficerów – spadochroniarzy
z Anglii – tzw. „cichociemnych”,
oraz oficerów zdekonspirowanych przez gestapo. Wśród tych
ostatnich znalazł się kpt. Jan
Szatowski ps. „Kowal” i por.
Leopold Świkla ps. „Adam”. W
połowie grudnia 1942 r. po krótkim szkoleniu nastąpił przerzut
oficerów sztabu komendy okręgu
i zespołu dowódców na Wołyń. W
marcu 1943 r. po zmontowaniu
całego dowództwa, zorganizowaniu łączności pomiędzy okręgiem a Warszawą oraz punktów
przerzutowych nastąpił wyjazd
ppłk Bąbińskiego na Wołyń.
Wiosną 1943 r., pomimo tego,
że prace organizacyjne jeszcze
nie zostały w pełni zakończone,
polskie podziemie na Wołyniu
stanęło przed bardzo poważnym
wyzwaniem, jakim były napady i

rzezie polskiej ludności cywilnej
dokonywane przez nacjonalistów
ukraińskich. Spośród ukraińskich
organizacji politycznych największą działalność na Wołyniu rozwinęła frakcja Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów kierowana
przez Stepana Banderę (OUN-B).
Trzeba przy tym pamiętać, że w
pierwszych miesiącach 1943 r.
okręg był dopiero w fazie organizacji i samodzielnie nie był w
stanie zapewnić bezpieczeństwa
mieszkającej tu ludności polskiej. Podjęte przez komendanta
okręgu próby zwrócenia uwagi na
rodzący się problem i pozyskania
pomocy z zasobów centralnych,
jak wiadomo, zakończyły się niepowodzeniem. Rola KG w tym
wypadku ograniczyła się jedynie
do akceptacji działań podjętych
przez płk K. Bąbińskiego. (...).
W tej niezwykle trudnej sytuacji,
w jakiej znalazł się K. Bąbiński
wiosną i latem 1943 r. zdany był
więc tylko na własne siły. (...) Po
masowych mordach ludności polskiej w powiatach horochowskim,
włodzimierskim i kowelskim, 20
lipca 1943 r. ukazał się rozkaz
płk. „Lubonia” nakazujący ko-

mendantom obwodów utworzenie
oddziałów partyzanckich, które
miały uzyskać gotowość bojową
do 28 lipca. W stosunkowo krótkim czasie utworzono dziewięć
takich oddziałów... (...) Mimo
tego niekorzystnego splotu wydarzeń jesienią 1943 r. siłami
okręgu i pozostającymi z nimi w
związku oddziałów samoobrony
udało się zahamować pochód
nacjonalistów ukraińskich, zadać im dotkliwe straty i tym
samym zmniejszyć liczbę ofiar
wśród Polaków. Przyjmuje się, że
w ciągu całego 1943 r. żołnierze
polskiego podziemia stoczyli ok.
150 walk w obronie ludności polskiej zagrożonej terrorem ukraińskim, w których poległo ok.
200 żołnierzy AK .” Oczywiście
zaprezentowałem tu tylko kilka
fragmentów, z całością można
zapoznać się na: https://bazhum.
muzhp.pl/media/files/Niepodleglosc_i_Pamiec/Niepodleglosc_i_Pamiec-r2013-t20-n3_4_
(43_44)/Niepodleglosc_i_Pamiec-r2013-t20-n3_4_(43_44)s73-97/Niepodleglosc_i_Pamiec-r2013-t20-n3_4_(43_44)s73-97.pdf
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Anarchia Syrnyka
w Trykutniku
bieszczadzkim. cz.5
Jarosław Syrnyk: „Trójkąt bieszczadzki. Tysiąc dni
i tysiąc nocy anarchii w powiecie leskim (1944-1947)”,
Rzeszów 2018.
Stanisław Żurek
Wojska 4 Frontu Ukraińskiego
zdobyły 23 września Cisnę, a 25
września Baligród. Oddział AK
„KN – 23” (OP „Południe”) liczący wówczas już tylko 99 partyzantów, razem z 20-osobową grupą
żołnierzy sowieckich, operował
w okolicach wzgórz Jawornik –
Tokarnia – Skibce. Toczył walki z
Niemcami, zdobywał broń i żywność. Wysłany patrol, mający w
swoim składzie zwiadowców sowieckich, nawiązał łączność z 242
Brygadą Pancerną, w wyniku czego przebił się przez linię frontu w
okolicach Woli Sękowej – Nowotańca. A. Winogrodzki „Korwin”
(dowódca oddziału AK) podaje, że
było to nocą z 20 na 21 września
(A. Brygidyn: Kryptonim „San”).
Polskich partyzantów rozbrojono
zabierając im broń zdobytą w walce na wrogu. Już w dwa dni potem
NKWD poszukiwało partyzantów
z tego oddziału, aby ich aresztować. Wielu z nich zostało potem
zamordowanych, wielu przeszło
więzienia sowieckie i polskie oraz
wieloletnie zsyłki na Syberię.
Oddział partyzancki Kunickiego
przedarł się przez linię frontu 29
września w okolicach Chryszczatej.
22 września 1944 roku we wsi
Kwaszenina pow. Dobromil
(Bieszczady) został porwany i zamordowany w rejonie Bryliniec
przez 11-osobową grupę UPA w
mundurach niemieckich i po cywilnemu gajowy Andrzej Wieczorek lat 45.
24 września, Bieszczady opuściły sotnie UPA. Przeszły one na
wschód, w okolice Lwowa i Stanisławowa. Pozostały oddziały
szczątkowe, składające się głównie z miejscowych Ukraińców.
Pozostała także dobrze już rozbudowana terenowa siatka OUN
oraz oddziały SKW (tzw. samoobrony).
Maja Bilska w książce Ognie nad
Soliną (Warszawa 1981) pisze:
„Już w kilka dni po wyzwoleniu lotem błyskawicy rozeszła się wieść,
że w okolicy Wetliny wymordowano kilka polskich rodzin. Dokonała tego UPA zapewne tuż przed
24 września. W wrześniu we wsi
Łobozew pow. Lesko banderowcy zamordowali 27 Polaków.
„Niespodziewanie doszła do nas
wiadomość, że koło wsi Łobozew
zostały ograbione polskie gospodarstwa i zarąbano siekierami 5

rodzin polskich, a dorosłym i dzieciom odrąbano głowy i nadziano
na sztachety płotu, z napisem:
„Wszystkim Lachom, czerwonym partyzantom i ich dowódcy
Muchy zrobimy to samo jak nie
opuszczą naszej ziemi”. Trzy dni
potem dokonaliśmy akcji odwetowej, zabierając z 5 gospodarstw
ukraińskich nacjonalistów bydło,
żywność, konie, zboże, tuczniki i
odzież. Nie mieliśmy jednak odwagi moralnej postąpić tak samo,
jak upowcy postąpili z polskimi
rodzinami. Wywiesiliśmy jednak
ulotki, w których ostrzegliśmy:
„jeśli się powtórzy mord jak koło
Łobzowi to za każdą polską rodzinę zabijemy 10 rodzin ukraińskich”, z podpisem Dowódca oddziału partyzanckiego Mucha Michalski. Nasze ulotki na jakiś czas
poskutkowały.” (Mikołaj Kunicki;
w: Siekierka..., s. 437). Kunicki
pisze dalej, że pop z Krzywego o
nazwisku Radjo powiedział sotnikom UPA, iż ostrzegał ich, by „na
razie nie zabijać Lachów. A wy
natomiast zabiliście 5 rodzin – 27
osób”. Wzięty do niewoli banderowiec z sotni „Burłaki” zeznał,
że pop ten pełni w OUN-UPA rolę
prokuratora wobec wszystkich
sotni na terenie Bieszczad.
We wsi Tarnawa Niżna „od września 1944 roku ukraińscy nacjonaliści rozpoczęli na terenie gminy
ograbianie i palenie polskich gospodarstw. Część Polaków schroniła się w Turce, niektórzy udawali się do lasów, gdzie jednak narażeni byli na napady banderowskie.
Zginęło z rąk banderowskich 30
osób” (Siekierka, s. 1107). Wojciech Krukar w artykule „Gniazdo
Tarnicy – Halicza i dolina Wołosatego” zamieszczonym w almanachu karpackim Płaj (nr 20/2000)
pisze: „Pod koniec II wojny światowej bardzo trudna stała się sytuacja Polaków zamieszkałych we
wsiach nad Sanem. Wiele rodzin
zginęło z ręki ukraińskich bojówek, m.in. na Czremszaniku w Tarnawie Wyżnej oraz na Brenzbergu.
We wrześniu 1944 r. na górny San
wkroczyły wojska radzieckie..” W
Ustrzykach Dolnych we wrześniu
„tuż przed wkroczeniem wojsk sowieckich banda UPA napadła na
miasteczko. Ograbiła i spaliła budynki miejscowego majątku ziemskiego Narowskich i zamordowała
4 pracowników majątku”. (Siekierka..., s. 373, lwowskie).
W październiku 1944 roku w

Bieszczadach zaczęto tworzyć
pierwsze posterunki Milicji Obywatelskiej. W pewnym zakresie
można zgodzić się z opinią Artura
Baty, który w książce Bieszczady
w ogniu (Rzeszów 1987) napisał:
Przynależność do milicji z reguły
nie oznaczała opowiedzenia się
za określonymi koncepcjami politycznymi. Stanowiła ona przede
wszystkim konieczną w ówczesnej
sytuacji samoobronę przed terrorem banderowców, bo człowiek z
karabinem miał zawsze większą
szansę przeżycia niż bezbronny
obywatel. Do milicji trafiła jednak
grupa Polaków z oddziału Kunickiego. Posterunki MO powstały w
Cisnej, Baligrodzie, Stuposianach,
Zatwarnicy, Wołkowyi i Woli Michowej. Pierwszym komendantem w Cisnej był Stanisław Bułka, wkrótce potem Stefan Grega,
księgowy z Nadleśnictwa Wetlina,
któremu UPA latem tego roku zamordowała matkę i siostrę.
Zbigniew Ziembolewski w książce W morzu nienawiści (Krosno
2001) zamieścił relację Władysława Tarnowskiego z Nowosielec
Kozickich. „W 1944 roku Armia
Czerwona przeprowadzała w
Bieszczadach, w tym również w
naszej gminie, mobilizację młodych mężczyzn do wojska. Nie
patrzono kto Polak, kto Ukrainiec.
Wzięli nas razem i popędzili najpierw do Mościsk a następnie do
Gródka Jagiellońskiego i dopiero
tam przeprowadzili selekcję narodową na skutek interwencji strony
polskiej. Oddzielono nas, Polaków
i skierowano do koszar w Rzeszowie. Trudno uwierzyć, ale całą
drogę odbyłem pieszo i do tego
boso. Nie ja jedyny. Społeczeństwo bieszczadzkie, bez względu
na narodowość, było biedne. /.../
Lata okupacji były dla Polaków w
Bieszczadach podwójnie ciężkie,
chociaż nie tak tragiczne jak na
przykład na Wołyniu czy Podolu.
Naród tu był, powiem bez ogródek, ciemny. Łatwo ulegał różnej
propagandzie, wierzył w najzwyklejsze plotki, był podatny na manipulacje. Przykład z pewnością
śmieszny: powszechnie wierzono,
że Polacy będą kolczykowani.
Dlaczegóżby nie, jeśli kolczykowano świnie a Żydom kazano nosić opaski z gwiazdą Dawida...”
Od listopada 1944 roku w Bieszczadach, poza polską ludnością
cywilną, z rąk UPA zaczęli ginąć
milicjanci.

„10 listopada we wsi Hulskie pow.
Lesko N. N. gajowy w majątku
leśnym dr Feiwela Adlersberga w
Zatwarnicy wskazał milicjantom z
Posterunku MO w Zatwarnicy magazyn broni UPA. Podczas obławy
został śmiertelnie ranny.” (http://
fundacjabieszczadzka.org/wp-content/uploads/2018/09/Seminar_Zatwarnica_15.09.2018_08_
RDLP-Krosno_E.Marszalek.
pdf ). Oraz: „Dnia 11 XI 1944 r.
grupa 5-ciu funkcjonariuszy z
Posterunku MO Zatwarnica pow.
Lesko udała się do miejscowości
Halskie (Hulskie – przyp. S.Ż.)
pow. Lesko, gdzie miał znajdować
się magazyn broni bandy UPA.
Po wejściu do wskazanego domu
zostali zaatakowani przez bandę UPA, w wyniku walki trzech
funkcjonariuszy poległo, 1 został
ciężko ranny. Zabity został również leśniczy, który był przewodnikiem dla MO” – podaje Edward
Prus w książce Operacja „Wisła”
(Wrocław 2006) na s. 259, cytując Wykaz czynów przestępczych
dokonanych przez bandy UPA w
latach 1944 – 1947, opracowany
w Wydziale „C” Wojewódzkiego
Urzędu Spraw Wewnętrznych w
Rzeszowie.
13 listopada podczas napadu UPA
na posterunek MO w Zatwarnicy
i na wieś zamordowane zostały
dwie polskie rodziny: Domańskich i Marszałków, liczące 8
osób, oraz powieszony został jeden Ukrainiec oskarżony o „zdradę narodu ukraińskiego”. Oraz:
„Pierwszy napad UPA na niego
miał miejsce w listopadzie 1944 r.
Zginał wówczas komendant posterunku Stanisław Śliwa. Wkrótce w
pobliżu zginęli inni milicjanci. Na
terenie przyległym do cmentarza
w roku 1974 ustawiono pamiątkowy obelisk z nazwiskami zabitych milicjantów. Byli to Stanisław
Śliwa (s. Piotra), Stanisław Śliwa
(s. Marcina), Franciszek Borgosz,
Jan Maciejewski, Mieczysław Radwański oraz Józef Leszczyszyn.
Obelisk ufundowano w 30 rocznicę
powstania MO i SB. Ponieważ na
obelisku znajduje się napis, iż w/w
polegli podczas utrwalania władzy ludowej, w roku 2019 wydano
nakaz usunięcia obelisku (Ustawa
dekomunizacyjna).
Prawdopodobnie zostanie zmieniony napis a
sam obelisk i nazwiska pozostaną,
chyba, że zamierzeniem jest m.in.
tuszowanie zbrodni ukraińskich
nacjonalistów.” (http://www.twojebieszczady.net/zatwarnica.php ).
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We wsi Ropienka pow. Lesko:
„16.11.44 r. został zamordowany
Jan Maur (Mazur?) z żoną i ich 3
dzieci.” (Prof. dr hab. Leszek S.
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;
Seria – tom 8). 17 listopada we
wsi Ropienka zamordowany został przez upowców Milczanowski Franciszek, gajowy (http://
www.rodaknet.com/rp_wycislak_28.htm). Siekierka podaje
na s. 401, że w tym dniu zamordowany został Gruszecki Michał.
18 listopada zabitych zostało 3
milicjantów w Procisnem oraz
jeden uprowadzony i ślad po nim
zaginął. Ponadto zabita została
jedna kobieta. W kserokopii dokumentu zamieszczonej w książce
Artura Baty Bieszczady w ogniu
znajduje się informacja o tym, że
19 listopada 1944 roku komendant
posterunku MO w Zatwarnicy o
nazwisku Śliwa wysłał 4 milicjantów do Procisnego po podwody
dla żołnierzy sowieckich. „Tego
samego dnia o godz. 10-tej w/w
milicjanci przechodząc szosą,
która prowadziła przez las, zostali ostrzelani z tegoż lasu przez
banderowców, w wyniku czego
Radwański Mieczysław i inni, zostali na miejscu zabici. Miejsce
mordu było miedzy gromadą Procisne a Dwernikiem.” W podpisie
jest „Kierownik Sekcji Śledczej
Paszkiewicz Jan” oraz wymieniony, lecz bez podpisu „Powiatowy Komendant MO Kania, sierż.
podch.”. 19 listopada koło wsi
Dwernik pow. Lesko zostali zamordowani przez UPA: Franciszek Borgosza, Jan Maciejowski,
Mieczysław Radwański, Aniela
Radwańska, Stefania Wiśniowska, kobiety były mieszkankami
Seredniego a mężczyźni funkcjonariuszami MO. Janina Dąbek podaje, że „po zakończeniu wojny”
zginęło troje Polaków: Aniela Radwańska, jej syn Mieczysław oraz
Stefania Wiśniewska. Wybrali się
oni na poszukiwanie skradzionych im krów, jednak bez efektu.
Wracając do Seredniego Małego,
podczas przekraczania Sanu wpadli w zasadzkę UPA. Ciał kobiet
nie odnaleziono. Uratowała się
tylko Helena Skowrońska, ranna
w rękę. Następnie J. Dąbek pisze:
„Mieszkający w Dwerniku nad
Sanem Józef Radwański został z
żoną i dwojgiem dzieci uprowadzony i powieszony w lesie. Ciała ich znaleźli grzybiarze.” W
książce Artura Baty Bieszczady w
ogniu na stronie 107 znajduje się
kserokopia dokumentu „Zaświadczenie” datowane „Lesko, dnia
19.6.1946r.”, który stwierdza, że
milicjant posterunku MO w Zatwarnicy Mieczysław Radwański
„zabity został przez banderowców
w dniu 19.11.1944r.” wraz z trzema innymi milicjantami w zasadzce na szosie między Procisnem a
Dwernikiem.
29 listopada w Dwerniku banderowcy zamordowali 7-osobową
rodzinę polską, w tym dzieci i
dziadków. Ofiary miały poobcinane palce u rąk i nóg oraz rany
kłute zadane nożami. Niektórzy
autorzy podają, że mord ten miał
miejsce 29 lutego lub 24 kwietnia
1945 roku oraz, że tego dnia zabita została także żona i syn Jerzego
Makara. W listopadzie we wsi Łukowe UPA zamordowała Polaka
o nazwisku Derkacz oraz we wsi
Przysłup miejscowi nacjonaliści
ukraińscy zamordowali 4 Polaków, którzy osiedlili się tutaj w
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1943 roku.
Ukraiński „historyk” banderowiec
J. Dmytryk podaje, że w połowie
listopada 1944 r. powróciły w
Przemyskie ze Stanisławowskiego
kurenie „Rena” (Wasyla Mizernoho) i „Jewhena”. Banderowskie
zbrodnie dokonane na Polakach w
Bieszczadach wskazują, że sotnie
UPA wróciły tutaj już około 10 listopada 1944 r.
„Dnia 4.XII.1944 r. banda UPA
powiesiła mieszkańca Zatwarnicy
pow. Lesko ob. Ołeksiwa Wasyla.
Do zwłok przyczepiła kartkę, że
powieszony został z wyroku OUN
za współpracę z władzami polskimi”. (Prus, s. 260). „Dnia 7.XII.
1944 r. kilku członków bandy UPA
powiesiła mieszkańca gr. Zawozie
(Zawóz – przyp. S. Ż.) pow. Lesko
Kołtuna Jurma. Do zwłok przyczepiona była kartka, że powieszony z wyroku organizacji OUN
za współpracę z władzami polskimi”. (Prus, s. 260). W grudniu na
drodze w okolicy wsi Wołkowyja
UPA zatrzymała Polkę z Zatwarnicy, matkę dwójki dzieci. Została
ona przywiązana do konia, uprowadzona do lasu i zaginęła bez
wieści. We wsi Rajskie „w grudniu 1944 roku bojówkarze SB-OUN kazali Ukraince zamordować swojego męża Polaka, grożąc
w przeciwnym wypadku zabiciem
jej dwójki małych dzieci. Kobieta
odmówiła wykonania tego. W szoku nerwowym rzuciła się na banderowców, ci natomiast zamordowali całą rodzinę – ją, jej męża
Polaka, i dwójkę małych dzieci”.
(Siekierka , s. 400). W Rajskiem
uprowadzono w nocy czteroosobową rodzinę robotniczą o nazwisku
Uhałów, która zaginęła bez wieści.
Banda UPA, w nocy, uprowadziła
kilku Polaków we wsi Krosienko
(Krościenko? – przyp. S.Ż.), którzy zaginęli bez wieści. Gdzieś
tam w lasach bieszczadzkich bieleją ich kości (Siekierka, s. 430).
W grudniu 1944 roku w Lesku
upowcy zamordowali 7-osobową
rodzinę polską Hażyńskich, we
wsi Szczawne pow. Sanok zamordowali Eliasza Turka, lat 35. W II
połowie 1944 roku we wsi Stężnica miejscowi Ukraińcy zamordowali 2 polskie rodziny liczące
6 osób i ograbili ich dobytek. We
wsi Łubne w 1944 roku mieszkała pięcioosobowa rodzina polska,
która została zamordowana. We
wsi Ropienka upowcy zastrzelili
Polaka, pracownika pocztowego
Teodora Latocza s. Michała. Być
może był to Teodor Sołacz. (http://
www.rodaknet.com/rp_wycislak_28.htm ). We wsi Stuposiany
pow. Lesko został zamordowany
przez UPA leśniczy o nazwisku
Zagórski. We wsi Tarnawa Niżna
pow. Turka został zamordowany
na podwórzu swej gajówki przez
UPA gajowy Józef Jurczak, lat 55.
We wsi Stuposiany pow. Lesko
leśniczy Zagórski (imię nieznane) lat 75; we wsi Tarnawa Niżna
pow. Turka (Bieszczady) został
zamordowany na podwórzu swej
gajówki przez UPA gajowy Józef
Jurczak lat 55.
Pod koniec 1944 roku gminne
posterunki milicji działały w obsadzie od 5 do 12 funkcjonariuszy. Na przełomie 1944/45 roku
w powiecie leskim było 351 milicjantów, z czego tylko 295 było
uzbrojonych, i to przeważnie w
karabiny, a kompletne umundurowanie miało zaledwie 10 spośród
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nich – pisze S. Myśliński w książce Strzały pod Cisną.
Z relacji świadków (w tym mieszkających wówczas w Ustrzykach
Dolnych) wynika, że od marca
1944 roku ludność polska była
mordowana na całym obecnie
wschodnim pasie Bieszczadów.
„Wieczorami pojawiały się łuny
pożarów, zwłaszcza w rejonie miejscowości Jałowe i Bandrów, gdzie
– według informacji, jakie do nas
docierały – znajdował się sztab
oddziałów UPA” – pisał w Gazecie Bieszczadzkiej (nr 22/2000)
Janusz Dziewański (Lata 1941
– 44 w Ustrzykach Dolnych). W
wielu miejscowościach rodziny
polskie zaginęły bez śladu, o ich
tragicznym losie można snuć tylko domysły. W książce Czas gorących serc (Rzeszów 1984) Ludwik
Wilk, w tamtych latach pracownik
PUBP w Lesku, pisał o swoim
koledze Stanisławie Królu: rodem spod Leska, jeszcze w 1944 r.
stracił z rąk ukraińskich nacjonalistów całą rodzinę, podczas napadu sam tylko wyskoczył przez okno
i zbiegł. Te ofiary nie są tutaj ujęte,
nie jest bowiem podana miejscowość i być może znajdowała się
ona poza Bieszczadami.
W okresie wrzesień – grudzień
1944 roku w Bieszczadach zamordowanych zostało 157 osób
polskiej ludności cywilnej oraz 7
milicjantów, łącznie 164 Polaków.
Sumując ofiary po stronie ukraińskiej poniesione z rąk polskich w
okresie od września 1939 roku do
31 grudnia 1944 roku na terenie
Bieszczadów należy stwierdzić,
że: zastrzelonych zostało w okolicach Leska prawdopodobnie 8
konfidentów (12 i 14 lipca 1944
r.); w zasadzce zginęło około 5
policjantów (20 lipca 1944 r.);
zabitych zostało w walce około
16 Ukraińców z 14 Ochotniczej
Dywizji Strzeleckiej Waffen SS
„Galizien” – „Hałyczyna” (nocą z
21 na 22 lipca oraz 25 lipca 1944
r.). Łączne straty wynoszą około
29 Ukraińców, z których 8 konfidentów można zaliczyć do ludności cywilnej. Wszyscy oni zginęli
w wyniku działań oddziału partyzanckiego Armii Krajowej KN-23
(OP 23 „Południe”) realizującego
plan „Burza”. Nie jest znane ani
jedno zabójstwo, jakiego dokonaliby partyzanci oddziału Józefa
Pawłusiewicza na osobie narodowości ukraińskiej. Do ofiar ludności cywilnej nie można jednak
zaliczyć ukraińskich esesmanów,
policjantów i żołnierzy UPA.
Nie było ani jednego aktu odwetu
na ludności ukraińskiej, chociaż
znana już była rzeź ludności polskiej na Wołyniu oraz zbrodnie
dokonywane od wiosny 1944 roku
na Polakach mieszkających w
Bieszczadach.
Tak wyglądał „konflikt polsko-ukraiński” w Bieszczadach w latach 1939 –1944.
UPA nie stoczyła na terenie Bieszczadów ani jednej potyczki z
Niemcami. Sotnie odeszły stąd
24 września 1944 roku uciekając
przed zbliżającym się frontem,
powróciły w listopadzie i grudniu spod Stanisławowa i Lwowa.
Wiązało się to z polityką OUN.
Oczekiwana przez nich III wojna
światowa miała zmienić porozumienia teherańskie i układ jałtań-

ski. W tym czasie polskie podziemie niepodległościowe liczyło na
to, że w jej wyniku do Polski przyłączone zostaną Kresy z Wilnem i
Lwowem. Która strona miałaby
większe szanse?
G. Motyka pisze (Tak było w
Bieszczadach), że „w grudniu/
styczniu 1944/45 r. powrócił
w Bieszczady rajdujący kureń
„Rena”, o składzie sotni „Burłaki”, „Burego”, „Wesołego”, część
sotni „Czarnego” i resztek rozbitej
w czasie rajdu sotni „Bajdy”. /.../
W tym czasie OUN-UPA stworzyła
w Bieszczadach sprawny system
administracyjny i samorządowy.
Zaczęto też ściągać od okolicznej
ludności podatki na rzecz UPA,
ponoć wedle przedwojennego polskiego systemu podatkowego. /.../
Według meldunków ukraińskich w
grudniu i styczniu sotnie „Burego” i „Burłaki” zlikwidowały 12
agentów sowieckich.”
Od początku 1945 roku UPA w
Bieszczadach kontynuowała swój
krwawy szlak, także wobec swoich rodaków.
W przysiółku Muczne wsi Dźwiniacz Górny pow. Turka (Bieszczady) zamordowany został leśniczy (starszy leśny) Wołodymyr
Konowałow, z pochodzenia Ukrainiec. Mieszkał w leśniczówce
(willi) w Mucznem. Za to że był
lojalny wobec władz polskich,
został z rodziną (3 osoby) zamordowany przez UPA, a zwłoki
wrzucono do studni na podwórzu.
(https://www.krosno.lasy.gov.pl/
documents/149008/33416974/z.
+III+Martyrologium+le%C5%
9Bnik%C3%B3w+Podkarpac
ia+1938-49.pdf/) We wsi Wetlina pow. Lesko 5 stycznia został
uprowadzony i zamordowany za
lojalność wobec władz polskich.
przez UPA w lesie gajowy Iwan
Kimak, z pochodzenia Rusin. We
wsi Serednica gmina Olszanica
pow. Lesko 8 I 1945 został ciężko pobity z dwoma żołnierzami
sowieckimi i zamordowany przez
banderowców gajowy Henryk
Zachariasz. 10 stycznia zamordowany został gajowy Kazimierz
Bryk. W źródłach historycznych
często mylnie podawane jest nazwisko Brzęk. Porwany na drodze
ze Smreka do Wetliny i zamordowany przez UPA, ciała nie odnaleziono. 12 stycznia pomiędzy wsią
Bereźnica Wyżna a wsią Rybne
pow. Lesko na drodze bojówka SB
OUN Jurija Stelmy „Szuhaja” zamordowała Stanisława Wronowskiego i jego kolegę z Wołkowyi
o nie zapamiętanym nazwisku.
We wsi Zahoczewie UPA powiesiła Polaka Stefana Borowskiego
i Ukraińca Dymitra Gomółkę, a
do ich ciał przyczepiono kartki z
wyrokami, podpisane przez OUN.
Na cmentarzu we wsi Hoczew na
grobie widnieje jednak napis „Stefan Barański”, mieszkaniec wsi
Hoczew, zamordowany tego dnia
przez UPA (zdjęcie w książce:
Siekierka...., s. 454). 14 stycznia
1945 r. komendant posterunku
MO w Cisnej wysłał do dowódcy
kwaterującego w pobliżu oddziału Armii Czerwonej mieszkańca
tej wsi, Michała Husianicę. Miał
on służyć żołnierzom radzieckim
jako przewodnik. W drodze został schwytany przez banderowców i zamordowany. 14 stycznia
w miasteczku Baligród upowcy
zamordowali 2 Polaków, mężczyznę i kobietę. 14 lub 15 stycznia

w Olszanicy zginął milicjant Józef Sawiński. 15 stycznia w lesie
koło Bereźnicy, upowcy zabili
dwóch mężczyzn mieszkających
pod Baligrodem. 18 stycznia UPA
uprowadziła rodzinę Kucharzy z
Tworylnego i zamordowała. A.
Bata pisze: „pędzono ich boso po
śniegu do pobliskiego lasu, gdzie
odbyła się egzekucja.” Na Rubieży (nr 29) podaje, że w tym dniu
banderowcy uprowadzili do lasu i
zamordowali Marię Kucharz i jej
dwoje dzieci. Podobny los spotkał
4-osobową ukraińską rodzinę Gałuszków, za ukrywanie Kucharzy.
Z. Konieczny (s. 263) twierdzi,
że uprowadzono boso do lasu rodzinę rolnika Kramarza, skąd już
nie powrócili (rodzice z córką i
synem). Autorzy monografii dotyczącej ludobójstwa w woj. lwowskim podają, że rodzina Kucharzy
liczyła 4 osoby: Jan, Maria i ich
dwoje dzieci. Wówczas uprowadzona została także polska rodzina
Maszczaków (Stefania i jej dwoje
dzieci), która zaginęła bez wieści
(Siekierka, s. 405). Banderowcy zamordowali Marię Kucharz
z dwojgiem dzieci. Wcześniej
ukrywali się oni u rodziny ukraińskiej Gałuszków. „Za ukrywanie
Lachów” również Gałuszkowie
(4 osoby) stracili życie. (H. Komański, M. Seredyński, „Powiat
Lesko, cz.3, „Na rubieży” 1998,
nr.29, s.33).
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w szpitalu.
7 lutego w okolicach Berezki w
zasadzce UPA zginęło 3 milicjantów: Aleksander Waga, Cyprian
Suszko (zginęli na miejscu) i Tadeusz Żołnierczyk (zmarł w wyniku odniesionych ran). (Syrnyk, s.
204 – 205)
Tego dnia pod Średnią Wsią wpadło w zasadzkę 5 milicjantów z
MO w Hoczwi, 2 zginęło, 1 ranny
zmarł, 1 ranny uciekł. G. Motyka cytuje kserokopię dokumentu
zamieszczoną w książce A. Baty
Bieszczady w ogniu, z którego
wynika, że piąty milicjant został
rozbrojony przez UPA i puszczony wolno. Powiedziano mu,
że zasadzka ta była odwetem za
Serednicę. J. Jastrzębski (Strzelał
każdy dom i każde drzewo) akcje
na Serednicę datuje na noc z 8 na
9 maja. Pluton operacyjny z Leska
z udziałem milicjantów z Cisnej
usiłował wówczas rozbić sotnię
„Burłaki”. Zginęło trzech upowców a ośmiu zostało ujętych. Z
polskiej strony zginął zastępca komendanta posterunku w Ropience
– Wolanin.
„13 lutego upowcy przybyli do
miejscowości Buk, zajęli kwatery
w domach ukraińskich i oświadczyli sołtysowi, że zostanie powieszony, jeśli nie zaprzestanie
współpracy z władzami. Tego samego dnia w Kalnicy banderowcy zamordowali Żydówkę – Faję
Dym. 16 lutego sotnia UPA zajęła
Orelec. Bito do utraty przytomności mężczyzn narodowości polskiej, następnie otrzymali oni listy,
przeznaczone dla posterunku MO
w Lesku i PUBP w Lesku, zatytułowane „Ostatnia przestroga”.
Tegoż dnia banda licząca około
100 ludzi zrabowała w Dołżycy 5
sztuk bydła, 400 kg ziemniaków,
300 kg owsa, 200 kg jęczmienia
i około 400 kg siana”. (A. Bata).
Razem z Hają Dym UPA zamordowała polskie małżeństwo, które
ukrywało ją (Siekierka, s. 388).

19 stycznia w Zawoi czotę „Korpa” z sotni „Wesołego” zaatakowało 40 milicjantów z Wołkowi
i 50 żołnierzy NKWD. Zginęło
kilku mieszkańców wsi oraz banderowiec „Zorian”, reszta uciekła.
Poległ milicjant Władysław Wojtanowicz. 21 stycznia pod Bereźnicą Wyżną UPA uprowadziła i
zamordowała 2 Polaków. „22
stycznia patrol MO w Wetlinie zaatakowany został przez około 45
banderowców – milicjanci walczyli z determinacją, zabili dwóch
bandytów i choć ranni, zdołali wyrwać się z zasadzki - pisze
Bata. Następnie powołuje się na
wspomnienie Edwarda Martingera, byłego dowódcy posterunku
MO w Cisnej: „W styczniu 1945
roku grupa milicjantów została
wysłana do Wetliny, celem ściągnięcia kontyngentu żywca i zboża
na aprowizację powiatu. Doszło
do spotkania z oddziałem UPA,
który przeprowadzał werbunek
mężczyzn narodowości ukraińskiej. Walka trwała 3 godziny i zakończyła się zwycięstwem milicji.
Żaden funkcjonariusz nie został
ranny, a po stronie bandy było 8
zabitych i kilku ciężko rannych,
których uchodząca do lasu banda
zabrała ze sobą. Zdobyto 2 rkm
produkcji radzieckiej, 1 moździerz
i kilka sztuk kbk...”

„Dnia 22.II.1945 r. banda UPA
powiesiła sołtysa gromady Matjasowa (Wola Matiaszowa – przyp.
S.Ż.) pow. Lesko ob. Smolucha
Józefa”. (Prus, s. 261). „24 lutego Franciszkowi Gankiewiczowi
w Terce zabrano 250 kg pszenicy,
150 kg mąki, 2 owce i 90 m płótna domowej roboty”. (A. Potocki:
Wokół bieszczadzkich...).

„Dnia 22.I.1945 r. banda UPA
zamordowała 5-osobową rodzinę
w miejscowości Wołkowyja pow.
Lesko”. (Prus, s. 260) 27 stycznia
w Woli Michowej UPA zamordowała rolnika Bolesława Bogacewicza, lat 27. W styczniu 1945
roku w przysiółku Beskid koło
wsi Smerek pow. Lesko został zamordowany z synem przez UPA
pracownik tartaku „Na Beskidzie”
o nazwisku Demarko, potomek
włoskiego kamieniarza budującego przed laty kolejkę leśną w
Bieszczadach.

27 lutego upowcy napadli na
Władysława Szymańskiego w
jego domu w Wańkowej, pobili
go i następnie powiesili. Był on
byłym milicjantem, następnie pełnił obowiązki komendanta straży
obywatelskiej. „Dnia 29.II.1945 r.
banda UPA zamordowała dwóch
mieszkańców gr. Zatwarnica pow.
Lesko”. (Prus, s. 261). W lutym
we wsi Paszowa pow. Lesko zamordowali 5-osobową rodzinę
sołtysa Dymitra Mazura: ojca z 3
dzieci powiesili, matkę zakłuli bagnetami.

3 lutego w Serednicy w potyczce
UPA został ciężko ranny komendant MO z Ropienki, który zmarł

3 marca we wsi Zawadka UPA
powiesiła Jana Wisłockiego Ukraińca. 4 marca doszło do

16 lutego we wsi Paszowa w walce
z UPA poległ milicjant Bronisław
Chorzępa. 21 lutego UPA obrabowała klasztor sióstr miłosierdzia
w Rajskiem, m. in. zabierając 5,2
tony zboża, 1,5 tony ziemniaków,
7 krów, 2 woły.
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przypadkowego spotkania milicjantów z Cisnej i oddziału UPA
we wsi Żubracze. Spotkanie wg
J. Jastrzębskiego zakończyło się...
sprawiedliwym podziałem pobranych ze wsi podwód. Rozdzielono
je: jedna dla milicjantów, jedna
dla UPA... i tak do ostatniej podwody. Potem zgodnie rozjechano
się w przeciwne strony. Nocą z
14 na 15 marca doszczętnie obrabowani zostali Polacy z Terki.
Raport WUSW (AIPN Rzeszów,
k.5V) podaje, że postawy niechętne banderowcom zauważono
także w maju 1945 r. w Terce,
gdzie miejscowa ludność schroniła się w lesie wraz z inwentarzem
nie chcąc uiścić daniny na rzecz
banderowców. Do tej informacji J.
Syrnyk dołącza swój komentarz:
„Czy rzeczywiście chowała się
przed UPA, czy może raczej przed
funkcjonariuszami władz polsko-sowieckich – trudno rozstrzygnąć”. (s. 217). Pisał to z pozycji
historiografa czy probanderowskiego politruka – nie tak trudno
rozstrzygnąć. We wsi Rajskie upowcy zamordowali Michała Pisarskiego – sołtysa.
„W nocy z 15 na 16 marca we
wsi Ruskie zamordowano sołtysa oraz wszystkie polskie rodziny zamieszkujące Zatwarnicę, w
liczbie kilkudziesięciu osób”. (S.
Myśliński: Strzały pod Cisną –
cytuje meldunek znajdujący się w
archiwum KWMO w Rzeszowie).
„W nocy z 15 na 16 marca 1945
r. zamordowano w Zatwarnicy kilkanaście polskich rodzin szlachty
zagrodowej, wśród nich Domańskich i Marszałków”. (A. Potocki
:Bieszczadzkie losy). Na Rubieży
(nr 29) podaje, że wymordowano 14 rodzin liczące 41 osób, a
gospodarstwa spalono. „Sotnie
„Wesełego” i „Bira” dokonują
napadu na posterunek MO w Zatwarnicy, gdzie w walce ginie czterech milicjantów”. (S. Myśliński
- meldunek z archiwum KWMO
w Rzeszowie). G. Motyka podaje
(Tak było w Bieszczadach) relację
J. Kellera, który twierdzi, że posterunek MO w Zatwarnicy UPA
zdobyła podstępem: „przygotowująca funkcjonariuszom posiłki
Ukrainka dosypała do jedzenia
środków usypiających. Schwytani
w ten sposób milicjanci zostali,
według niego zamordowani”. Tej
nocy UPA ostrzelała posterunek
MO w Olszanicy raniąc trzy osoby i i uprowadzając strażnika kolejowego.
17 marca we wsi Ropienka banderowcy zamordowali Marię Szmajdę i jej ojca, gdyż wiedział on o
działalności
Dobrowolskiego,
jednego z uczestników masakry
Polaków w Liszczowatem.” W
marcu do Strubowisk powrócił ze
szpitala Armii Czerwonej Ukrainiec Andriej Osipowicz. Wkrótce
upowcy zamordowali go oraz całą
jego rodzinę: żonę, siostrę, dzieci
i rodziców. „Leżeli porozrzucani
po całym podwórku, okrutnie pomordowani. Wszyscy, nawet dzieci, mieli powiązane ręce drutem
kolczastym”. (J. Jastrzębski).
Według M. Bilskiej (Ognie nad
Solinką) „w połowie marca dowództwo radzieckie przystąpiło do
penetracji nadgranicznych rejonów w Bieszczadach”. Twierdzi,
że wojsko sowieckie przybyło do
Cisnej nocą z 14 na 15 marca z
zamiarem przeprowadzenia akcji
przeciwko banderowcom, którzy
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poćwiartowali siekierami ich oficera wracającego ze szpitala, oraz
jego żonę. Taką wersję podaje także J. Jastrzębski w książce Strzelał każdy dom i każde drzewo, ale
– jak inni autorzy - akcję datuje
na 21 marca. Był to oddział rozpoznawczy, za którym posuwały się
dwa bataliony 377 strzeleckiego
pułku NKWD z 59 Dywizji, dowodzone przez płk. Stiepaszkina.
Z posterunku MO w Cisnej wzięli
12 milicjantów, którzy mieli posłużyć za przewodników, a potem
wrócić na posterunek. „Padł rozkaz, aby Faliszewski pozostawił
3 milicjantów, a z resztą wycofał
się do Cisnej”. (M. Bilska). Pod
Strubowiskami zostali: Duciak,
Halik i Faliszewski (autor wspomnień spisanych przez Bilską).
Milicjanci przekonani byli, że jest
to sotnia „Hrynia” („Chrina”). Jastrzębski pisze o Strubowiskach:
„Wieś zamieniona była nieomal w
fortecę. Budynki obsypane ziemią
aż po okna, ponadto były porobione osłony z desek i bali. Mieli tam
swoje magazyny, a także coś w
rodzaju rekruckiej szkoły, w której
każdy nowo przyjęty do UPA musiał przejść szkolenie.”
Oddział rozpoznawczy NKWD,
12 milicjantów i kilku ubeków z
Leska przez około pięć godzin
wiązali walką sotnię „Wesołego”.
W tym czasie nadciągnęły właściwe siły NKWD i wkroczyły do
akcji. Upowcy zaczęli wycofywać się w kierunku góry Smerek,
na tym odcinku kocioł nie został
zamknięty. „Mieliśmy już wielu
rannych i zabitych” – wspomina
Faliszewski w książce M. Bilskiej. Wówczas milicjant Mieczysław Halik „przypomniał sobie,
że gdzieś tu na jednym ze wzgórz
mieszkają jeszcze dwie polskie
rodziny. /.../ Gdy wypadliśmy na
skraj polanki, ujrzeliśmy jak jeden
z bandytów dosłownie nabijał na
jeden z kołków, na których normalnie na wsi wiesza się gliniane garnki, maleńką dziewczynkę.
Czworo innych dzieci konało już w
podobny sposób, a dwoje starców
opiekujących się dziećmi leżało z
roztrzaskanymi głowami. Dwoje
dzieci nie miało jeszcze ukończonych dwóch lat. Dziewczynka,
ostatnia wbita na kołek, była jeszcze przytomna i otwierała wykrzywioną bólem buźkę, jakby chciała
o coś prosić, lecz tylko wielkie łzy
strumykiem toczyły się po policzkach. W chwilę potem i ona straciła przytomność, główka opadła,
a włoski zasłoniły umęczoną twarzyczkę”.
Z płonącej chaty wybiegł „partyzant” UPA dźwigając zrabowany
tobołek. Zobaczywszy milicjantów cofnął się z powrotem i spłonął przywalony spadającą belką.
W Szpickierach stały dwa budynki mieszkalne, w tym leśniczówka
nad potokiem Bystrym, zamieszkała przez leśniczego Ludwika
Masłyka. Znajdowała się tutaj
także odnoga kolejki bieszczadzkiej na Smerek i Beskid.
S. Myśliński twierdzi, że poza
dwoma batalionami NKWD w
walce z sotnią „Wesełego” udział
wzięła prawie cała załoga posterunku MO z Cisnej oraz kilku pracowników z Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa. Płk.
Stiepaszkin dał upowcom godzinę
czasu na poddanie się, potem jeszcze jedną godzinę. Ze Strubowisk
zaczęły uciekać kobiety z dzieć-

mi. Wówczas ogień otworzyli do
nich żołnierze UPA. „Gdy umilkł
świst pocisków, spośród uciekających kobiet i dzieci pozostał przy
życiu tylko jeden mały chłopczyk.
Pochylał się nad leżącą matką. Do
leżących czołgały się dwie sanitariuszki...”.
Gdy żołnierze NKWD chcieli obrzucić granatami jeden dom broniony przez kilku upowców, milicjant Halik uprosił sowieckiego
dowódcę drużyny, aby tego nie robił, ponieważ w domu jest pięcioro
dzieci, a najstarsze ma lat 12. Sam
zaatakował upowców od przyległej z tyłu obory i zlikwidował
ich. „Niech wam Bóg wynagrodzi
– żegnała wychodzących kobieta.
Na jej ręku kwiliło niemowlę. Poznawszy Halika, chwyciła go za
rękę...” Jej mąż był znanym Halikowi banderowcem. „Zgodnie z
poleceniem komendanta posterunku, plutonowego Edwarda Martingera, i jego zastępcy do spraw
politycznych, Józefa Kosza, robili
wszystko, aby oszczędzać ludność
cywilną” – pisze Myśliński. Jego
zdaniem w doszczętnie spalonych
Strubowiskach zginęło 84 strilców i komandirów z byłej sotni
„Wesełogo”. Po stronie atakujących „zginął dowódca kompanii
szturmowej kapitan Gołowienko
i kilku szeregowców.” Ludność
cywilną ze Strubowisk zabrał ze
sobą oddział NKWD do Ustrzyk
Górnych, „skąd mieli już wyjechać do Związku Radzieckiego.”
Według dokumentów NKWD
zabitych zostało 52 upowców, a
49 wziętych do niewoli. NKWD
straciło dwóch zabitych i pięciu
rannych.
Stanisław Kryciński w książce:
Bieszczady. Część 2. Gmina Cisna
(Warszawa 1996) podaje odmienną wersję walki w Strubowiskach.
Relację swoją oparł wyłącznie
o źródła ukraińskie. „21 marca
wieś została okrążona przez dwa
bataliony NKWD wspomagane
przez oddział Wojska Polskiego
i milicjantów z Cisnej. Zacięta
walka trwała pół dnia. Po południu sotnia wycofała się w lasy. W
nie bronionej już wsi napastnicy
spalili niemal wszystkie domy i
wymordowali część ludności cywilnej.” Kilku ubeków z Leska
potraktował jako „oddział Wojska
Polskiego”. Pisze on dalej: „Czota
„Wowki” podpuściła patrol bolszewicki na odległość ok. 50 m i
celnym ogniem położyła trupem
kilku bolszewików. /.../ bolszewicy
wycofali się w panice, pozostawiając na polu walki wielu zabitych i
rannych. Drugi atak bolszewików
również się załamał, a wróg poniósł kolejne krwawe ofiary. /.../
Bolszewicki manewr okrążeniowy
od strony Beskidu został odparty przy licznych stratach wroga.
W obliczu dwunastokrotnie silniejszego wroga i przy kończącej
się amunicji sotnia o godz. 14.30
rozpoczęła wycofywanie się w kierunku południowo-wschodnim, w
stronę lasów masywu granicznego. Wróg nie podjął pościgu, ale
po wkroczeniu do wsi rozpoczął
palenie domów (ocalały tylko 4
chaty). Bolszewicy wrzucali dzieci, starców i kobiety do płonących
budynków”. Kryciński podaje
że „według danych UPA w czasie
walki poległo 13 partyzantów, w
tym czotowy „Wowk”. Wszyscy
zostali pochowani w Strubowiskach..” Cytuje też relację miesz-

kańca wsi Przysłup, Jurija Sywanycza. Stwierdził on, że zginęło
15 powstańców. Po walce „wróg
nieprawdopodobnie znęcał się
nad ludnością. Pałał wściekłą żądzą zemsty. Zginęły cztery niewinne rodziny, w tym czworo dzieci,
a ponadto cztery przypadkowe
osoby – mieszkańcy Strubowisk”.
Razem 17 osób. Anonimowy
„mieszkaniec Wetliny” twierdzi,
że ludność Strubowisk uciekła do
lasu, a we wsi pozostało „26 osób
– staruszków i dzieci. Wszystkich
zagnali do chat, które podpalili.
Do uciekających z płonących chat
strzelali i wrzucali z powrotem do
ognia. W ten sposób wszyscy zginęli.”
Ofiarnie ratowali więc bolszewicy cywilną ludność ukraińską
czy ją okrutnie mordowali? Które
relacje są bardziej wiarygodne?
Czy wspomnienia Faliszewskiego walczącego w Strubowiskach
można uznać za „relację bezpośredniego świadka”? Czy nie można, bo był milicjantem? Nie ma
opisu walki „kilku pracowników
PUBP z Leska”. Jeśli więc wzięli
w niej udział, to w początkowej
fazie „wiązania walką” banderowców. Stąd zapewne ukraińskie
źródła mówią o panicznej ucieczce „bolszewików”, zanim do akcji
wkroczyły główne siły NKWD.
Zadanie milicjantów, po podprowadzeniu oddziałów NKWD jako
przewodnicy, polegało zapewne
na ochronie sprzętu, samochodów,
oraz... grupy ubeków z Leska,
zgromadzonych na posterunku w
Cisnej.
W pobliżu Strubowisk w tym czasie kwaterowała sotnia „Burłaki”,
licząca około 180 ludzi. Nie przyszła na pomoc swoim „towarzyszom broni”, ale po pierwszych
odgłosach walki wycofała się na
Słowację. Tyle samo ludzi liczyła
sotnia „Wesołego”, ale 50-ciu z
nich było po świeżo przebytej epidemii tyfusu. Gdyby przyjąć, że
w Strubowiskach zginęło 13 lub
15 banderowców, walkę należałoby uznać za sukces UPA. Tymczasem wszyscy zgodnie twierdzą, że
sotnia została rozgromiona, a jej
resztki wycofały się w rejon Beskidu i Moczarnego.
W nocy z 20 na 21 marca we wsi
Łupków pow. Sanok Ukraińcy zamordowali 5 tutejszych Polaków.
21 marca we wsi Buk pow. Lesko
upowcy zamordowali 7-osobową rodzinę polską Podwalskich.
21 marca w Kalnicy koło Cisnej
podczas walki UPA z sowieckimi
żołnierzami zginęło 4 Polaków i 5
Ukraińców, natomiast w Wetlinie
10 Ukraińców i 2 Polaków, mieszkańców wsi. 26 marca we wsi Bereska koło Ustrzyk Górnych pow.
Lesko banderowcy uprowadzili
syna właściciela majątku, który
zaginał bez wieści oraz SB OUN
powiesiła Ukraińca Iwana Hryckowiana, który interweniował w
jego sprawie. Właściciel dworu
był jednym z najbardziej znanych
kolekcjonerów znaczków pocztowych w Europie. Bronił ludzi,
zarówno Polaków i Ukraińców
przed wywózką do pracy w Niemczech, powszechnie szanowany
przez wszystkich mieszkańców,
UPA wydała na niego wyrok, w
obronie stanął sołtys Ukrainiec,
zginęli wszyscy z rąk UPA, dwoje staruszków i ten, który wstawił
się. Dwór i jedną z największych
kolekcji znaczków pocztowych
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w kraju UPA spaliła. 28 marca w
Żernicy Wyżnej powieszony został Antoni Wysocki, Ukrainiec
pochodzący z Wołynia, a J. Syrnyk nie omieszkał dodać na s.
214: „prawdopodobnie informator
milicji lub UB” powołując się na
podejrzenia J. Pisulińskiego. W
marcu w Woli Maćkowej banderowcy zamordowali Stanisława
Buczka, leśniczego.
2 kwietnia we wsi Wetlina w nadleśnictwie zamordowany został
przez UPA gajowy Jan Sarnecki
wraz z żoną i synem Romanem lat
14 oraz 2-letnią wnuczką nadzianą
na sztachetę płotu. (Edward Orłowski: https://www.krosno.lasy.gov.
pl/documents/149008/33416974/
z.+III+Martyrologium+le%C5
%9Bnik%C3%B3w+Podkarpacia+1938-49.pdf/). 2 kwietnia
NKWD uderzyło w Moczarnem
na resztę sotni „Wesołego”. Sam
„Wesoły” (Daniło Swistel) w wyniku odniesionych ran zmarł w
domku myśliwskim w masywie
granicznym. Niedobitki jego sotni przejął „Didyk”. 3 kwietnia w
przysiółku Beskid koło Wetliny
pow. Lesko upowcy zamordowali
4-osobową rodzinę polską. Była
to jedna z rodzin Meinardich, spolszczonych potomków włoskich,
budowniczych kolejki bieszczadzkiej, właścicieli dużego tartaku.
„3 kwietnia 1945 r. w przysiółku
Beskid w wyniku obławy „złapano trzech oficerów niemieckich i
jednego oficera ukraińskiego, należących do sztabu UPA” (informacja zaczerpnięta z ówczesnych
sprawozdań wojska i milicji). W
przysiółku tym została zamordowana przez partyzantów ukraińskich jedna rodzina polska.” (S.
Kryciński).
W Jaworzcu mieszkały trzy rodziny cygańskie. „Gdy do Jaworzca przyjechał niemiecki oddział,
by wywieźć rodziny cygańskie,
wyszła mu naprzeciw cygańska
kapela, która pięknie odegrała
niemiecki hymn. Usłyszawszy to,
dowódca niemieckiego oddziału
zdecydował się pozostawić tutejszych Cyganów w spokoju. Przeżyli wojnę szczęśliwie. Ponoć zostali wymordowani przez oddział
UPA”. (S. Kryciński).
10 kwietnia we wsi Osławica zamordowany został przez miejscowych Ukraińców Polak Jan Błyszczak, lat 27. 15 kwietnia wyłowiono z rzeki San w okolicy Rajskiego zwłoki mężczyzny z wydłubanymi oczami, uciętym nosem i
połamanymi kośćmi. Rozpoznano
funkcjonariusza MO w Zatwarnicy - Kochanowskiego, lat 24. „24
kwietnia posterunek w Wołkowyi
zameldował, że w Dwerniku banda UPA wymordowała całą polską
rodzinę, składającą się z siedmiu
osób. Zabici mieli poucinane palce u rąk i nóg i liczne rany kłute”.
(A. Bata).
29 kwietnia 1945 roku dowództwo oddziałów poakowskich oraz
UPA na Rzeszowszczyźnie zawarło porozumienie o zaprzestaniu
akcji zbrojnych przeciwko sobie.
30 kwietnia we wsi Buk pow. Lesko UPA postrzeliła i rannego powiesiła sołtysa wsi Buk Ukraińca
Michała Duba za współpracę z
milicją w Cisnej oraz zamordowała jednego Polaka. W kwietniu
we wsi Rzepedź pow. Sanok upowcy zamordowali sołtysa Andrze-

www.ksi.btx.pl
ja Sopiuka i Józefa Turzańskiego,
rolnika.
W kwietniu 1945 roku w „Zakierzońskim Kraju” zorganizowano
Krajowy Prowid OUN. Funkcję
prowidnyka powierzono Jarosławowi Staruchowi ps. „Stiah”,
zaś jego zastępcą, a jednocześnie
szefem propagandy, został Wasyl
Halasa, ps. „Orłan”. Referentem
służby bezpieczeństwa mianowano Petro Fedoriwa, ps. „Dalnycz”,
natomiast stanowisko referenta
wojskowego i naczelnego dowódcy UPA w Polsce objął Mirosław Onyszkiewicz, ps. „Orest”.
Bieszczady znalazły się w wojskowej grupie operacyjnej UPA
„Zachód”, jako okręg VI „Sian”
(„San”).
We wsi Dobra Rustykalna pow.
Sanok miejscowi banderowcy
zamordowali 10 Polaków, w tym
4-osobową rodzinę Karczyńskich, oraz 3 kobiety i mężczyznę powiesili. „1 V 1945 został
powieszony wraz z żoną gajowy Józef Niesiewicz w czasie
zbiorowego mordu dokonanego
przez UPA” (Edward Orłowski, w: http://www.krosno.lasy.
gov.pl/s/149008/17558056/+le%C5%9Bnik%C3%B3w+2013.
pdf ). 7 maja w Paszowej banderowcy uprowadzili dwie osoby
(kobietę i mężczyznę).
8 maja 1945 roku nastąpiła kapitulacja Niemiec i koniec wojny w
Europie.
Na s. 220 Syrnyk pisze: „Kierownictwo OUN nie myślało raczej o
zakończeniu walki, mimo że wiosną 1945 r. większość oddziałów
UPA na terenie Bieszczadów rozformowano. Wręcz przeciwnie.
Prowidnyk”Zenon” (Wasyl Hałasa) zamierzał zmilitaryzować
wieś poprzez szkolenia przeprowadzane w sposób zdecentralizowany przez zwalnianych do domu
partyzantów.” Na s. 221 dodaje:
„W świetle pozostawionych świadectw można ostrożnie stwierdzić,
że w szeregach OUN na terenie
powiatu leskiego, mimo niedawnej
akcji NKWD, panował umiarkowany optymizm co do możliwości
kontynuowania dalszej walki”.
UPA więc kontynuowała napady
na Polaków.
9 maja w Olszanicy w czasie
nocnego napadu UPA na stację
kolejową zginęło 11 żołnierzy i
sokistów a 7 było rannych oraz 9
osób cywilnych a 6 było rannych.
10 maja w Hoczwi zastrzeliła rolnika Antoniego Herbetkę. 12 maja
w Wołkowyi zastrzeliła Józefa
Krawczyka, lat 38.
Na s. 231 Syrnyk podaje: „11 maja
milicjanci, być może z Leska, zastrzelili w Serednicy, w bliżej niesprecyzowanych okolicznościach,
13 letnią dziewczynkę” - i odsyła
do źródła w j. ukraińskim, być
może więc była narodowości polskiej, a zabójcami „być może” nie
byli milicjanci z Leska. 13 maja
„powieszony został przez banderowców domniemany donosiciel
z Olszanicy Iwan Proć” (źródło
informacji J. Syrnyk podaje w j.
ukraińskim na s. 231).
16 maja w Dziurdziowie UPA zamordowała Józefa Świątka. We
wsi Jawornik pow. Sanok Ukraińcy z SKW zamordowali Ste-
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fana Pińczaka, sołtysa. 17 maja
we wsi Leszczowate banderowcy
uprowadzili z drogi Leszczowate
– Ropienka ojca z córką. W nocy
z 17 na 18 maja „trzej nieznani sprawcy zabili we względnie
spokojnym dotychczas Łukowem
kobietę o nazwisku Klimek i jej
syna Pawła” (Syrnyk, s. 233). Siekierka na s. 392 podaje, że byli to
Ukraińcy, których zamordowała
17 lipca 1945 r. bojówka SB-OU „za zdradę Ukrainy”. „We
względnie spokojnym Łukowem”
Polacy nie mieli motywu do zabójstwa, ani tym bardziej milicja
„za zdradę Ukrainy”. 18 maja
we wsi Serednica UPA powiesiła
gospodarza Władysława Brelika. We wsi Zahutyń pow. Sanok
miejscowi Ukraińcy zamordowali Józefę Szczudlik. 19 maja
sotnia „Burego” zaatakowała w
Studennem 15-osobowy patrol sowiecki oraz idących z nimi 3 milicjantów z Wołkowyi. Milicjant
Michał Kozdrowski w protokole
zeznań złożonych w sztabie UPA
po schwytaniu go, zamieszczonych w książce Henryka Pająka
„Za samostijną Ukrainę” (Lublin
1992), mylnie podał datę napadu:
„Dnia 5.V.45 r. ja, dwóch milicjantów z Wołkowyi i 15 bolszewików
z Sanoka pojechaliśmy do Studziennego (Studennego – S.Ż.) po
żywność. Nie uzyskawszy niczego
wróciliśmy i w drodze wpadliśmy
w zasadzkę oddziału UPA. Poległo
4 bolszewików, dwóch milicjantów, a ja zostałem lekko ranny
w bok.” Zginął także woźnica z
Rybnego Dmytro Makar. A. Bata
pisze, że ciężko rannego Stanisława Śliwę banderowcy dobili
kolbami, natomiast uprowadzili
Józefa Leszczyszyna i prawdopodobnie też zamordowali. M.
Kozdrowski zeznał także o milicjantach z Wołkowyi: „Związki z
AK były mocno zakonspirowane,
bo za nie dostawało się 3 lata więzienia, a za kontakty z UPA tylko
3 – 6 miesięcy.” Nieco inna wersja wydarzeń znajduje się w kserokopii dokumentu „Raport sytuacyjny dzienny”, zamieszczonego
w książce A. Baty Bieszczady w
ogniu. Nosi on datę 22.V.1945 r.
Sporządzony został w Powiatowej Komendzie MO w Lesku i adresowany był do Starostwa Powiatowego. Podpisał go „Powiatowy
Komendant – Ostrowski, ppor.”.
„Dnia 20 maja 45 r. Plut. oper.
przy tut. Kom. wyruszył na pomoc
zagrożonemu post. M.O. Wołkowyja w sile 16 ludzi. Na miejscu
dowiedziano się, że poprzedniego
dnia oddział żołnierzy sowieckich
16-stu ludzi z trzema członkami
straży obywatelskiej wyruszył do
gminy Stuposiany celem zbierania
kontyngentu bydła. Między miejscowościami Rajskie i Studenne
na wspomniany oddział silna banda UPA. W wyniku napadu zostało zabitych 5 – 6 osób w tym 3-ch
żoł. sow., jeden z tow. czł. straży
obywatelskiej i jeden z furmanów,
rannych zostało dwie osoby, jeden
żoł. sow. i jeden członek straży
obw. Z oddziału sow. uratowało
się 8-miu ludzi o reszcie nie ma
wiadomości.” Na trasie Rajskie
– Studenne zginęli członkowie
straży obywatelskiej: Józef Leszczyszyn, Stanisław Śliwa, Wiktor
Strom z Olszanicy (pojmany i rozstrzelany) oraz furman.
21 maja w Smolniku UPA zamordowała Ukraińca Wasyla Chomyka. 26 maja upowcy powiesili

w Bóbrce Polaka sołtysa Stefana
Derenia, a w kilka dni później
Władysława Tokarskiego. 29 maja
w Olszanicy UPA uprowadziła
rolnika Błachuta i pasierba Kaciewicza, lat 30, którzy zaginęli bez
wieści.
Na s. 231 Syrnyk pisze: „Świadectwem woli kontynuowania
zbrojnego oporu przez kierownictwo ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego była przeprowadzona
w połowie maja kolejna akcja poboru mężczyzn do oddziałów UPA.
M.in. z 15 na 16 maja banderowcy
wcielili w swoje szeregi nieokreśloną liczbę mężczyzn z Polańczyka, Woli Matiaszowej, Bereźnicy
Wyżnej, a także 38 mężczyzn z Żernicy. W niektórych rejonach pobór
spotkał się ze znacznym oporem
lokalnych społeczności.”
Już na s. 222 Syrnyk podawał, że
w połowie 1945 r. w powiecie leskim Urząd Bezpieczeństwa dysponował siecią 24 informatorów.
„Spośród tych osób jedna była
narodowości żydowskiej, osiem
narodowości polskiej, a piętnaście
– narodowości ukraińskiej.” Wynika stąd, że społeczność ukraińska w znacznie większym zakresie
popierała polskie władze komunistyczne, niż ludność polska i nie
chciała kontynuować „zbrojnego
oporu”. Do jej tragedii prowadził
więc „zbrojny upór” (a nie opór)
„kierownictwa ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego”.
5 czerwca w Turżańsku UPA
zastrzeliła Ukraińca, inwalidę
Armii Czerwonej, oraz powiesiła Polaka, gajowego Mikołaja Pieczko, rabując mu krowę.
„Mieszkał w gajówce blisko wsi
Prełuki nad potokiem Kołodzialnym. Od 1944 r. pracował w NP
Komańcza. Po wcześniejszym
ograbieniu domostwa i zabraniu krowy przez bojówkę UPA,
został przez nich powieszony.”
(https://www.krosno.lasy.gov.pl/
documents/149008/33416974/z.
+III+Martyrologium+le%C5%
9Bnik%C3%B3w+Podkarpac
ia+1938-49.pdf/) We wsi Poraż
pow. Sanok został zamordowany
przez UPA gajowy Wojciech Solon.
7 czerwca 1945 roku we wsi Nowosiółki pow. Lesko zginął na posesji swojego domu po eksplozji
granatu rzuconego na podwórze
przez członka bojówki ukraińskiej leśniczy Wojciech Janas
lat 43 wraz z synem Janem, który tego dnia kończył 14 lat. Ich
grób znajduje się na cmentarzu
we wsi Hoczew. We wsi Szczerbanówka gmina Wola Michowa
pow. Lesko zamordowani zostali
przez UPA 32-letni rolnik Marcin
Kozicki oraz gajowy Piotr Fesio
(Feś) z pochodzenia Rusin, zamordowany za lojalność wobec
Polaków. 19 czerwca uprowadzili
i zamordowali gajowego z Zawoja Iwana Szczerbę. 20 czerwca w
zasadzce UPA koło Stężnicy zginął furman Michał Werbowicz,
dwóch rannych ubeków z Leska
zdołało uciec. 21 czerwca w Woli
Michowej banderowcy zamordowali Stefana Dundę, lat 63. W
leśnictwie Duszatyn pow. Sanok
został uprowadzony z domu 22
VI 1945 r. przez UPA i po torturach powieszony w lesie blisko
drogi Duszatyn - Prełuki gajowy
Filip Prokop zw. „Procio”, z pochodzenia miejscowy Rusin, jego

ciało odnaleziono 16 lipca 1945
r. Niedługo śmierć poniósł także
jego syn Wasyl za złamanie zakazu i pochowanie ojca na cmentarzu w Duszatyniu. 27 czerwca w
Zahoczewiu UPA zamordowała
Ukraińca Dymitra Winnickiego.
W czerwcu w Baligrodzie UPA
zamordowała rolnika Stanisława
Leszkiewicza.
1 lipca 1945 roku na teren Bieszczadów wkroczyło Wojsko Polskie. „1 lipca 1945 roku rozpoczęto przemieszczanie 8 Dywizji
Piechoty w rejon Krosna i Sanoka.
Jej zadaniem było /.../ obsadzenie
odcinka granicy państwowej o
długości 282 km – od Piwnicznej
do stacji kolejowej Użok”. (A.
Bata). „Wchodzące w skład 8 DP
pułki piechoty: 34 i 36 zostały
skierowane w Bieszczady. 34 pp
obsadził granicę od miejscowości Ciechanie do Woli Michowej.
Siedzibą sztabu pułku został Sanok. Tam też przebywał dowódca
pułku płk Stanisław Pluto wraz z
odwodowym batalionem. 36 pp,
dowodzony przez ppłk Nikołaja
Kiryluka, przejął odcinek granicy
od Woli Michowej do stacji Użok.
Siedzibą sztabu zostało Lesko.
Lokalizacja oddziałów WP niejednokrotnie ulegała później różnym
zmianom. Niebawem np. skierowano w Bieszczady pododdziały
37 pal i 32 pp.” (G. Motyka).
Od tej pory potyczki i bitwy toczone między Wojskiem Polskim
a Ukraińską Armią Powstańczą
można określać „walkami polsko- ukraińskimi”. Określenie to
używane w stosunku do wcześniejszego okresu jest zwykłą manipulacją. 34 pp działał faktycznie w Beskidzie Niskim. „Służbę
graniczną w Bieszczadach objął 8
Oddział WOP liczący 1 listopada
1945 roku 822 żołnierzy – z siedzibami komend odcinków w Lubaczowie, Przemyślu, Olszanicy i
Baligrodzie”. (A. Bata). Szybko
okazało się, że żołnierze frontowi
WP nie są przygotowani do walki
metodami partyzanckimi. Natomiast dowódca ppłk Nikołaj Kiryluk, przydzielony z Armii Czerwonej i będący Ukraińcem, poczynał
sobie niczym banderowiec, m. in.
dokonując okrutnych gwałtów na
młodych Polkach. Stacjonujące
w Baligrodzie Wojsko Polskie w
sile plutonu piechoty z 36 pp, oraz
jednej baterii artylerii z 37 pal, nie
mogło przeszkodzić operującym
sotniom w Bieszczadach, ani też
zapewnić bezpieczeństwa mieszkającej tutaj ludności polskiej.
Wkrótce też sami żołnierze z trudem obronili się podczas trzykrotnych napadów UPA.
Dnia 5.VII.1945 r. banda UPA
sotni „Hrynia” dokonała napadu na wieś Terka pow. Lesko,
gdzie zastrzeliła dwóch mieszkańców, dwóch innych powiesiła,
a 5 uprowadziła”. (Prus, s. 265).
W „Raporcie dziennym’ z dnia
7 lipca 1945 r. Komendanta Powiatowego w Lesku zanotowano:
„Post. MO Wołkowyja melduje,
że z Rusi Zakarpackiej przeszła
banda na tereny Polskie w ilości
około 500-set ludzi, posiadająca
broń maszynową, automatyczną i
działka polowe, a składająca się
z ukraińców, Węgrów i Niemców.
Banda ta kwateruje w gminach:
Wola Matiaszowa, Berezki i Myczków.” Raport, podpisany przez
Powiatowego Komendanta MO
ppor. Ostrowskiego, podałem w
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pisowni oryginalnej.
7 lipca w miejscowości Szczawne
banderowcy zamordowali 2 Polaków (naczelnika stacji kolejowej
Antoniego Kondyjewskiego, lat
30, oraz pracownika stacji), natomiast w walce zginął milicjant
Feliks Jankowski, a drugi został
ciężko ranny. 19 lipca w Żernicy
Wyżnej zginęli milicjanci: Władysław Gołda i Stanisław Mikołajczyk.
Około 20 lipca milicja z Cisnej
aresztowała Ukraińca Michała
Karabina z Żubraczego, u którego
podczas rewizji znaleziono wykaz osób z okolicy należących do
UPA. Pełnił on funkcję rejonowego kwatermistrza. A. Bata cytuje
relację komendanta Martingera:
„Tego samego dnia aresztowano
Michała Paraskę, ps. „Mucha-Poticha”, rejonowego komendanta
OUN na teren gmin Cisna i Wola
Michowa. W trakcie śledztwa Pasaska ujawnił współpracowników,
w rezultacie zatrzymano ponad
30 osób z wiosek w pobliżu Cisnej.
W ich domach znaleziono 2 cekaemy, 10 erkaemów, 30 automatów
i ponad 60 kbk. Na przewiezienie
amunicji trzeba było aż 18 furmanek, zaś granatów ręcznych – 6
furmanek.” Prawdopodobnie w
ramach „rewanżu” 24 lipca UPA
wysadziła w powietrze posterunek
milicji w Cisnej. Zginęło 6 milicjantów.
24 lipca w przysiółku Brzozowiec należącym do wsi Czaszyn
UPA uprowadziła i zamordowała
5 Polaków: Olchowskiego, jego
2 synów, kobietę z Tarnawy Dolnej, która szła w odwiedziny, oraz
żołnierza WP, który przebywał we
wsi. 25 lipca w Polańczyku UPA
i miejscowi Ukraińcy napadli na
domy polskie, ograbili, spalili
dwór Orasielskich i 1 gospodarstwo oraz zamordowali 3 Polaków, w tym Michała Hudego. 26
lipca w Bóbrce UPA zamordowała
2 Polaków, w tym Władysława
Tokarskiego. 30 lipca w Beresce
UPA zamordowała 3 Polaków,
natomiast w Bezmiechowej Górnej 5 Polaków, w tym sołtysa, kobietę lat 23 oraz milicjanta. Tego
samego dnia we wsi Orelec podczas napadu na posterunek MO
banderowcy spalili zabudowania
dworskie i zamordowali 2 Polaków, oraz we wsi Glinne także 2
Polaków.
W lipcu 1945 roku w Rajskiem
UPA zamordowała kierownika
kopalni ropy naftowej Ochałę i
jego żonę. Ocalało dwoje dzieci, które ukrywały się przez trzy
miesiące na pobliskim cmentarzu.
Starsza, Alicja, miała około 13 lat.
Uratowane zostały przez polskich
żołnierzy z Ośrodka Organizacji
Lotnictwa w Krośnie, gdyż do
nich dotarła wieść o ukrywaniu
się dwójki głodnych i obdartych
polskich dzieciach (Marek Kusiba: Wybrzeże świata. W: Magazyn Literacki, nr 3/1981).
Janusz Jastrzębski w książce
Strzelał każdy dom i każde drzewo (Rzeszów 1986) pod datą „24.
VII.1945 r.” zamieszcza informację: „Przybyła do nas samodzielna grupa operacyjna, natomiast
Rosjanie poszli dalej. Podobno
wzdłuż całej czeskiej granicy
mają być zorganizowane placówki Wojsk Ochrony Pogranicza i ta
samodzielna grupa jest zalążkiem
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WOP-u. Są aż ze Słupska. Dowódcą ich jest taki sympatyczny kapitan, ale tak po prawdzie nie on
rządzi, tylko jego żona. Jest jego
zastępcą w stopniu porucznika.
Szatan, nie kobieta. Trzęsie mężem, żołnierzami: nas też próbuje
ustawiać.”
Nocą z 31 lipca na 1 sierpnia UPA
zaatakowała posterunki MO w Baligrodzie, Zahoczewiu i Hoczwi.
Komendantem posterunku w Baligrodzie liczącego 30 milicjantów
był Bolesław Serwatka. Odparli
oni atak około 400 banderowców
mając jednego zabitego i jednego
rannego. „Przed wycofaniem bandyci spalili 6 domów należących
do rodzin milicjantów, zamordowali Jana Szybowskiego i Teklę
Głogowską” (A. Bata). Meldunek
z posterunku MO zamieszczony
przez S. Myślińskiego podaje, że
UPA liczyła około 300 ludzi, natomiast broniło się 6 milicjantów,
walka trwała 6 godzin. „Upowcy
spalili 7 zabudowań zamieszkałych przez Polaków i wymordowali kilkunastu mieszkańców,
m.in. Marię Głogowską, która
na pytanie bandyty, kim jest, odpowiedziała: „Jestem Polką”.
Obronił się także posterunek MO
w Zahoczewiu, ale upowcy spalili
we wsi domy rodzin milicjantów.
W Hoczwi po krótkiej walce milicjanci poddali się. „Budynek
oblano benzyną i spalono, banderowcy uprowadzili 5 milicjantów
oraz mieszkankę Hoczwi – Józefę
Latusek” (A. Bata). W napadzie
na wieś zginęło 5 Polaków (Na
Rubieży, nr 23). G. Motyka podaje, że według ukraińskich danych
dwóch milicjantów zginęło, a do
niewoli wzięto sześciu i sekretarkę. Pisze on też dalej: „Sześciu
milicjantów schwytanych w Hoczwi sotenny „Bury” puścił wolno w zamian za aresztowanych
18 Ukraińców. Nieznany jest los
schwytanej sekretarki. Wiadomo,
że nadrejonowy prowidnyk w nocy
1 sierpnia „schwytał sotennego
„Burego” na gorącym uczynku
ze wspomnianą sekretarką”, za
co zawiesił go w pełnieniu funkcji
sotennego i postawił przed sąd polowy. Kilka miesięcy po tych wydarzeniach „Bury” zdezerterował
z UPA.” Źródła ukraińskie podają,
że „Bury” ją zgwałcił. Wspomniane wyżej posterunki MO atakowała sotnia „Burego” oraz przybyły
z Huculszczyzny kureń „Pruta”,
który liczył około 500 ludzi.
11 lipca 1945 r. w Lesku odbyły się rozmowy przedstawicieli
ukraińskich i polskich władz, aby
wybrać delegata ukraińskiego na
konferencję w Warszawie poświęconą wysiedleniom. Został nim
Jurij Czolij. Rozmowy prowadzone w Lesku 11 lipca 1945 roku, w
Warszawie 24 lipca oraz następne
w Lesku 5 sierpnia oraz następne
w Ropience pod koniec sierpnia
Jarosław Syrnyk opisuje na s. 247
– 251. Na spotkaniu w Lesku 5
sierpnia „delegaci przyjęli rezolucję w sprawie włączenia do ZSRR
całego powiatu leskiego oraz części sanockiego – na wschód od
rzeki Osława” (Syrnyk, s. 249).
W Ropience w sierpniu 1945 roku
spotkali się przedstawiciele UPA z
szefem leskiej bezpieki i zastępcą
komendanta miejscowego posterunku MO, Pastuszczakiem. Syrnyk na s. 250 – 251 pisze: „Udział
w rozmowach wziął także miejscowy ksiądz rzymskokatolicki. W
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trakcie spotkania szef UB postawił
banderowcom ultimatum: „Nawołuję was do pokojowej pracy, do
złożenia broni i spokojnego życia;
jeśli tak się nie stanie, to postąpię
tak, jak tego wymaga potrzeba i w
krótkim czasie nie będzie ani was,
ani tych ludzi, którzy tu mieszkają.” W odpowiedzi usłyszał od
reprezentanta UPA, zgoła zaskakującą deklarację, że UPA „całkowicie uznaje istniejący rząd”.
Syrnyk pisze dalej: „W nieco ponad dwa tygodnie doszło do kolejnego, tym razem konspiracyjnego
spotkania, w którym wziął udział
sekretarz leskiego PPR, Stanisław
Gier, dwaj przedstawiciele ukraińskiego podziemia („Ihor” i „Sokił”). Warto zaznaczyć, że Gier,
przybył na to spotkanie bez obstawy. Miał je rozpocząć od niemniej
zaskakujących słów: „Panowie,
bieda, musimy coś poradzić, bo
inaczej źle to się skończy”, mając
na myśli spodziewane działania
oddziałów Wojska Polskiego.”
Syrnyk jako źródło podaje pracę
Wołodymyra Serhijczyka w języku ukraińskim. Może dziwić, że
Autor na poparcie swojej tezy o
„anarchii” w powiecie leskim w
latach 1944 – 1947 (a właściwie
„od przełomu września – października 1944) powołuje się niemal
wyłącznie na historyków ukraińskich, działających zarówno na
Ukrainie jak też i w Polsce, którzy
czasami jego tezie zaprzeczają.
Serhijczyk jest przez wielu historyków krytykowany, w tym nawet
przez Grzegorza Hryciuka, który
stwierdza: „Niestety chwalebna
w intencjach deklaracja chęci odnowienia „historycznej prawdy”,
biorąc pod uwagę przemilczenia,
a także niektóre sformułowania
zawarte we wstępie oraz przedmowach do kolejnych części zbioru,
może wzbudzić wątpliwości co do
obiektywizmu Autora oraz obawę
o kryteria doboru publikowanych
dokumentów.” Jest to bardziej
probanderowski propagandysta
niż historyk.Kolejnym często
cytowanym przez Syrnyka ukraińskim historykiem działającym
w Polsce jest Eugeniusz Misiło
(Jewhen Mysyło), także tendencyjny propagandysta, którym Syrnyk „podpiera się” na s. 251. Z
cytowanego przez Misiłę pisma I
sekretarza PPR w Rzeszowie wynika, że chwali on „bandy UPA”,
gani natomiast Wojsko Polskie.
1 sierpnia w Woli Michowej UPA
zamordowała milicjanta Mieczysława Kłosowicza. 6 sierpnia w
leśnictwie Balnica nadleśnictwo
Komańcza pow. Lesko został dotkliwie pobity przez banderowców, a następnie zabrany do lasu,
skąd nie wrócił, gajowy Grzegorz
Łazoryszak (podawany czasami
jako Ryszard Łazo), jego dom
splądrowano i doszczętnie ograbiono. 8 sierpnia w Leszczowatem
upowcy zamordowali Jana Kuźmińskiego, lat 23. Nocą z 12 na 13
sierpnia kureń „Rena” zaatakował
garnizon WP w Baligrodzie. Chociaż mały liczebnie, bo składający
się z plutonu piechoty oraz jednej
baterii artylerii, odparł kilka ataków i obronił się. „Ren” liczył na
sukces i zdobycie dział. Następną
próbę przeprowadził nocą z 26
na 27 sierpnia, atakując z trzech
stron. Po półtora-godzinnej walce
musiał wycofać się. Także trzecia
próba podjęta nocą z 4 na 5 września zakończyła się jego porażką.

„Dnia 16.VIII.1945 r. banda UPA
dokonała napadu w okolicy Rzepedzi pow. Sanok na oddział WP
i MO, gdzie w czasie walki zostało zabitych 8-miu żołnierzy WP”.
(Prus, s. 266). 27 sierpnia w Dołżycy UPA zabiła Hrycja (Grzegorza) Wethacza. W sierpniu w
Ustrzykach Górnych UPA napadła
na polskie domy rabując odzież,
obuwie i żywność oraz zamordowała 2 Polaków.
6 sierpnia 1945 roku do Moskwy
wyjechała delegacja Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej,
aby podpisać umowę regulującą stosunki polsko-sowieckie, a
w tym także zatwierdzić granicę
wschodnią. W składzie delegacji byli m.in. Bolesław Bierut,
Edward Osóbka-Morawski, Stanisław Mikołajczyk, Hilary Minc.
Bezpośrednimi negocjatorami ze
strony polskiej byli: inż. Czajka z
MSW, A. Bolewski i S. Leszczycki. Stronę sowiecką reprezentowało trzech generałów (Niestrienow,
Kudriacow i Czumakow) oraz
Abramow z MSZ. Sowieci szybko
wyperswadowali polskim negocjatorom próbę uzyskania korzyści terytorialnych, w tym m. in.
Zagłębia Borysławsko-Drohobyckiego, węzłów kolejowych Chyrów i Rawa Ruska. Pokazali mapę
z wyznaczoną granicą, opatrzoną pieczęcią sowiecką i PKWN
i podpisaną przez Mołotowa i
Osóbkę-Morawskiego. Przedstawili też swoją „dokładniejszą”
mapę linii granicznej. Eksperci
polscy zauważyli, że odbiega ona
na niekorzyść Polski, od tej, już
podpisanej 27 lipca 1944 roku.
M. in. w rejonie Bieszczadów linia graniczna ciągnięta wzdłuż
Sanu urywała się koło Smolnika.
Stanisław Leszczycki, jeden z
polskich ekspertów, opisał w artykule „Ważyły się w 1945 roku
losy Bieszczadów (według moich
ówczesnych notatek)”, zamieszczonym w miesięczniku Hale i
Dziedziny (1992) przebieg negocjacji (cytuję fragment dotyczący
Bieszczadów): „Na moje pytanie,
co to znaczy, sowieci stwierdzili,
że proponują, aby linię tę pocią-

gnąć jak najkrócej na południe, od
Smolnika do szczytu Wielka Rawka (1307 m n.p.m.), tak, aby doszła
prostą linią do obecnej granicy
słowacko-ukraińskiej. Zamierzali
uzyskać jasną krótką granicę na
tym zawiłym, skomplikowanym,
górskim zalesionym terenie. Tym
samym znów przesunąć granicę
na swoją korzyść. Powiedziałem,
że granicy z takimi uchybieniami
podpisać nie możemy. Natomiast,
o ile chodzi o jej ostateczny południowy odcinek, to żądamy przesunięcia granicy aż do źródeł
Sanu – jak zapamiętałem jej przebieg na mapie podpisanej przez
Mołotowa i Osóbkę. Uparłem się.
Może w skali państwa te drobne
poprawki nie są ważne, ale postanowiłem o nie walczyć. Protestowałem, pomimo nacisku na mnie
za strony radzieckiej, a także ze
strony inż. Czajki, który koniecznie chciał sprawę szybko załatwić. Sytuacja stała się napięta,
przykra. Generałowie w pewnym
momencie oświadczyli, że mogą
poprosić przedstawicieli Ukrainy,
oni lepiej znają teren. Wreszcie,
wobec mojego uporu, sowieci
zerwali rozmowy i stwierdzili, że
muszą sprawę omówić w swoim
sztabie. Przecież byli pewni, że z
miejsca sprawę załatwią. Odesłano nas do hotelu. Jak się czułem,
można sobie wyobrazić. Sytuacja
stała się trudna: był już 15 sierpnia, a na 16. było zapowiedziane
oficjalne podpisanie naszej granicy przez Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej i stronę radziecką.
Zaproponowałem prześledzenie
południowego odcinka granicy
na szczegółowych mapach 1: 300
000. propozycję tę strona sowiecka odrzuciła. Stronie radzieckiej
jednak także zależało na podpisaniu granicy, aby pozbyć się upomnień państw sojuszniczych i położyć kres wciąż ponawianym pretensjom kół rządu londyńskiego.
I tak o godz. 14.30 wezwano nas
trzech znowu do sztabu. Delegację
radziecką wzmocnił jeszcze jeden
generał. Znowu mapa 1: 500 000 i
na niej naniesiona granica. Większość poprzednio postulowanych
przeze mnie przesunięć na wschód

www.ksi.btx.pl
linii granicznej – przyjęto! Np.
Medyka została po naszej stronie.
/.../ Doszliśmy do południowego
odcinka. Byłem „gotów do walki”. Tymczasem generałowie orzekli, że miałem rację, że granica
ma biec nurtem Sanu aż do jego
źródeł (koło przełęczy Użockiej) i
dalej przedwojenną granicą polsko-czechosłowacką na zachód,
aż do szczytu Krzemieniec koło
wielkiej Rawki. /.../ (Sowieci nie
poprowadzili granicy „do źródeł
Sanu”, ale jego zachodnim dopływem – stąd źródła Sanu znajdują
się na terytorium Ukrainy, około
1 kilometr od granicy – przypis
S.Ż.). „Następnego dnia, 16 sierpnia 1945 roku, odbyła się uroczystość podpisania oficjalnej umowy
polsko-sowieckiej. Tragizm całej
sytuacji rozjaśniło mi tylko przekonanie, że dzięki mojemu uporowi przyczyniłem się do uzyskania
przez Polskę 320 km² zachodniej
części Bieszczadów.”
1 września w Ustrzykach
Górnych w walce z UPA poległ
żołnierz WP Wojciech Kotlarek,
lat 21. 5 września w Olszanicy w
walce z UPA poległ komendant
posterunku MO Piotr Kordys.
Na s. 267 Syrnyk pisze: „Według
raportu ukraińskiego podziemia w
nocy z 22 na 23 września na trasie
Baligród – Cisna oddział UPA dokonał zasadzki na żołnierzy i milicjantów, w trakcie której zginął
jeden żołnierz. Według polskiego
raportu oddział UPA dokonał napadu na miejscowość Mchawa. Z
kolei według doniesienia informatora PUBP ps. „Szarak”, mieszkańca pobliskiej Kalnicy (narodowości polskiej), bieg zdarzeń
przedstawiał się w sposób następujący: 24 września do wioski
Kalnica przyszło dwudziestu żołnierzy w celu pobrania kontyngentu. Zostali oni ostrzelani z kierunku domostw trzech gospodarzy. W
wyniku ostrzału jeden żołnierz zginął, reszta się wycofała. Następnego dnia do wsi wkroczyło wojsko,
ubezpieczane przez dwa czołgi. W
wyniku ostrzału zaczęły płonąć
budynki w dolnej części wsi. Dalej

/ Proponowana przez stronę sowiecką linia graniczna w Bieszczadach. (za: Stanisław Leszczycki: „Ważyły się w 1945 roku losy Bieszczadów”. Hale i Dziedziny 1992)..
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mamy dość zagadkowy fragment,
wyglądający jakby był napisany w
celu usprawiedliwienia dokonanej
przez wojsko pacyfikacji: W czasie
pożaru twierdzę stanowczo, że nie
było we wsi ani jednego budynku, w którym nie byłoby eksplozji
amunicji i granatów, co jest dowodem, że cała ludność wioski przechowywała broń i amunicję czyli
byli członkami lub zwolennikami
Ukraińskiej Powstańczej Armii.
Według cytowanego informatora
w czasie akcji wojska miało zginąć
26 osób cywilnych (a dzień wcześniej siedmiu członków UPA), zaś
dowódcą oddziału, który stoczył
walkę w dniu 24 września był Mikołaj Sekiełyk, „były komendant”
policji w Baligrodzie.” Następnie
podaje: „Według różnych źródeł
żołnierze Wojska Polskiego zabili
tu od 26 do 49 osób. Ustalono (w
różnym zakresie) dane dotyczące
22 ofiar”. Jako źródło podaje w języku ukraińskim artykuł B. Huka
zamieszczony w gazecie „Nasze
Słowo”. Dodaje także, że „pierwszy raport ukraińskiego podziemia
donosił o ośmiu ofiarach...” Jeśli
Huk, przy swoich zdolnościach
doliczył się 22 ofiar, i jeszcze do
tego „w różnym zakresie”, to faktycznie nie było ich osiem.

ręce i nogi i na długim powrozie
przytroczyli do siodła.” Jeden z
banderowców galopem powlókł ją
za koniem kilkakrotnie przez wieś.
Gdy ją odwiązali, już nie żyła. W
liście do Gazety Bieszczadzkiej (nr
2/2005) Edward Konopelski pisze:
„W Wojtkowej napadnięto na polską szkołę i zamordowano nauczyciela Polaka (nazwiska nie pamiętam). Panią Markowicz i pana
Stickingera zabrano z domu i wyprowadzono do lasu i nie wiadomo
do dziś, co się z nimi stało. Żyją
dzieci (już dorosłe) wymienionych
osób w Wojtkowej. Napadnięto i
spalono żywcem policjantów Polaków na posterunku w Wojtkowej.
Groby ich znajdują się na cmentarzu w Nowosielcach Kozickich,
a w Wojtkowej stoi pomnik z ich
nazwiskami. Koło dawnej cerkwi
w Wojtkowej.

Warto zwrócić uwagę na to, że od
rozdziału czwartego pt. „Totalna
depopulacja”, tj. od s. 241, prof.
Jarosław Syrnyk swoje opracowanie opiera głównie o publikacje historyków ukraińskich, przy czym
czołową rolę pełni Bogdan Huk
(najczęściej zresztą wymieniany w
języku ukraińskim), którego relacje stają się dla Syrnyka źródłem
krynicznej prawdy; często są to
Litopysy UPA (oczywiście cytowane w języku ukraińskim, jakby
Autor był przekonany, że język ten
zna każdy Polak i baz problemu
do nich dotrze. Są także przypisy
dotyczące omawianej książki Sz.
Siekierki, prawie wyłącznie w celu
ich zakwestionowania. Temu celowi służą nawet dość prymitywne
tezy, jak np. stwierdzenie z ukraińskiego raportu, że uciekinierzy z
Wojtkowej „zaczęli bardzo agresywnie odnosić się do mieszkańców Ropienki”, przez co dostali
„strzeżenie” od miejscowej bojówki SKW, natomiast komendant
MO nakazał im „opuszczenie wsi
w ciągu trzech dni” (s. 269; źródło
– Litopys UPA).

We wsi Wojtkowa pow. Dobromil
„20 września 1945 roku, podczas
napadu bandy UPA na miejscowy
posterunek MO poległo 12 milicjantów i zamordowano 20 osób
cywilnych – Polaków: Januszczak
Jan, syn Franciszka, ur. 1926 r.
(MO), Kalinowski Antoni, syn
Franciszka, ur. 1925 r. (MO), Kalinowski Jan, syn Tadeusza, ur. 1920
r. (MO), Kalinowski Stanisław, syn
Teofila, ur. 1919 r. (MO), Pawluk
Zdzisław, syn Jana, ur. 1926 r.
(MO), Perlakowski Józef, syn Antoniego, ur. 1923 r. (MO), Rożyński Piotr, syn Michała, ur. 1917 r.
(MO), Szeremeta Stanisław, syn
Jakuba, ur.1901 r. (MO), Wilczek
Kazimierz, syn Jana, ur. 1902
r. (MO), Kuźmiński Franciszek,
(ORMO), Sztockinger Wilhelm,
(ORMO), NN, 13 – 32. NN osoby
cywilne – mieszkańcy Wojtkowej –
zamordowani przez UPA. Bandzie
UPA nie udało się zdobyć posterunku, napastnicy zostali zmuszeni
do wycofania się.” (Siekierka...,
s. 144 – 145). W korespondencji
listowej ze mną pan Tadeusz Markowicz stwierdził, że napad UPA
na posterunek MO w Wojtkowej
był jeden, 29 września 1945 roku.
W trakcie tego napadu zginęło 4
milicjantów. Podał także, że upowcy wywieźli furmanką w kierunku na Turze (przysiółek Wojtkowej) kierownika szkoły pana
Lachowicza, który już nie wrócił.

Istnieją rozbieżne relacje dotyczące napadu (napadów?) na wieś
Wojtkowa. Jedna mówi o napadzie
sotni „Burłaki” dnia 28 kwietnia.
Wg niej w podpalonym posterunku zginęło 12 milicjantów, a we
wsi 7 dalszych Polaków. Spalone
zostały polskie domy, posterunek
i poczta. Opis napadu pochodzący
z książki Towarzyszom walki w
XV rocznicę Milicji Obywatelskiej
(redakcja ppłk Henryk Gutowski.
Warszawa 1959) zamieścił w swojej publikacji Bieszczady w ogniu
Artur Bata. Rannego milicjanta
Walczaka upowcy wrzucili do płonącego posterunku. Poparzonych
milicjantów Różyłę i Kalinowskiego powiesili. Zginął też milicjant
Perłakowski. Zabity został Polak
Kożniński biegnący z wiadrem
po wodę do studni, aby gasić pożar oraz „członek milicji pomocniczej” Szeremeta. Po napadzie
upowcy poszli do wsi Jureczkowa.
Tam wyciągnęli z domu 18-letnią
siostrę milicjanta z Wojtkowej,
Halinę Perłakowską. „Związali jej

Zdaniem S. Myślińskiego atak
miał miejsce nocą z 29 na 30
października. Z kolei J. Jastrzębski podaje, że w październiku w
Wojtkowej zginęła kolejna, druga
załoga posterunku.
Jeszcze inne daty podaje Szczepan
Siekierka, 20 września oraz 22
października 1945 r.

„W Wojtkowej 29 września 1945
sotnie „Burłaki” i „Łastiwki”,
które swoje bazy miały w okolicznych wsiach, dokonały napadu na
miejscowy posterunek MO oraz
Zarząd Gminy. Po długiej walce
posterunek zdobyto i spalono. E.
Ginalski podaje, że w napadzie
UPA pod dowództwem Jarosława
Hamiłki (prawdopodobnie agenta NKWD, pełniącego wówczas
funkcje referenta gospodarczego
okręgu OUN), zginęło 15 milicjantów i 20 wieśniaków. Witold Garbarczyk w swoich wspomnieniach
zapisał, że w czasie napadu zginęło 35 Polaków, w tym 5 milicjantów. W meldunkach ukraińskich
niekiedy podaje się datę napadu
na 28 września 1945 r. Wg innych
źródeł, banderowcy uprowadzili

wówczas komendanta posterunku MO, a zastępcę plut. Wilczka
zastrzelili. Ponadto zastrzelili 6
polskich mieszkańców Wojtkowej
i spalili wszystkie budynki. Z kolei inne meldunki ukraińskie mówią, że 28 września 1945 r. sotnia
„Burłaki” napadła na Wojtkową.
Śmierć poniosło 12 milicjantów, a
2 uprowadzono do lasu. Ponadto
zamordowano 7 mieszkańców wsi
narodowości polskiej. Spalono budynki posterunku MO, poczty oraz
wiele zabudowań wiejskich. Banderowcy zdobyli kilkanaście sztuk
broni palnej, dużo amunicji i archiwum MO. Milicjantami prawdopodobnie byli zakonspirowani
żołnierze rozwiązanego Zgrupowania AK „Warta”. Sytuacja była
na tyle poważna, że 30 września
do Wojtkowej, wskutek błagań kilku mężczyzn, którzy udali się o pomoc po wymordowaniu i spaleniu
wsi, przyjechało z Sanoka 3 czołgi
z wojskiem i 60 konnych żołnierzy.
Wieczorem żołnierze powrócili do
Sanoka, obawiając się napadu.
Wojtkowa została opuszczona.
Ukraińscy mieszkańcy wsi uciekli
do lasu. W drodze powrotnej, po
drugiej stronie wzniesienia za Nowosielcami Kozickimi, od strony
Ropienki i Wańkowej, banderowcy
zaatakowali wycofujących się żołnierzy WP. Napastnicy po krótkiej
walce się wycofali.” (Andrzej Zapałowski: Granica w ogniu. Warszawa 2016, s. 217 – 218).
Wojtkowa i Jureczkowa leżą poza
terenem Bieszczadów.
„3 października 1945 r. UPA zaatakowała wsie Solina i Myczkowce. W pierwszej z nich zamordowano 15, a w drugiej 11
osób cywilnych” (G. Motyka). A.
Bata podaje, że w Solinie zginęło
10 Polaków i spalonych zostało
9 budynków, a w Myczkowcach
spalonych zostało 13 budynków
i zabitych 12 mieszkańców. W
Myczkowcach zginął m.in. dziadek i ojciec milicjanta H. Wagnera. „Wśród pomordowanych w
Myczkowcach były dwie rodziny
milicjantów, co nasuwa przypuszczenie o odwetowym charakterze
akcji” – twierdzi G. Motyka. Nie
była to więc typowa banderowska
zbrodnia, ale „akcja o charakterze
odwetowym”. Nie ujawnia jednak, za co był ten odwet? Jakich to
zbrodni dopuścili się ci dwaj milicjanci, że UPA „odwzajemniła się”
im wymordowaniem ich rodzin?
Kiedy wkrótce Polacy dokonali
„akcji odwetowej” w Pawłokomie
za morderstwa dokonane na ludności polskiej, Andrzej L. Sowa w
książce „Stosunki polsko – ukraińskie 1939 – 1947” (Kraków
1998) napisał: „Jednak nie ulega
wątpliwości, iż żadne przyczyny
nie mogą usprawiedliwiać dokonywania masowych mordów na
niewinnej w ogromnej większości
ludności ukraińskiej.” Czy stosowanie takich „dwóch miarek”, nie
jest wyrazem ukrytej pogardy dla
Ukraińców? Od nich nie można
wymagać norm cywilizacyjnych,
natomiast Polaków „żadne przyczyny nie mogą usprawiedliwiać?
Tego dnia w Huzelach został uprowadzony przez UPA i zamordowany Józef Germak. 4 października
we wsi Solina UPA zamordowała
Polaka Andrzeja Podkalickiego
oraz w rejonie Chmiela zabili 3
żołnierzy WP.
5 października we wsi Olszanica

UPA zamordowała 20-letniego
Stanisława Kosteckiego „za donoszenie do MO w Ropience”. 7
października w Myczkowcach, w
trzecim już napadzie UPA na wieś,
zamordowano 3 osoby i spalono
ich zabudowania. 8 października
ukraińska bojówka uprowadziła
4-osobową rodzinę Anny Terefenko z Paszowej, a za tydzień
SB-OUN zamordowała Marię Terefenko. 10 października we wsi
Habkowce banderowcy powiesili
2 osoby.
„Dnia 10.X.1945 r. banda UPA
spaliła most na odcinku drogi
między Kalnicą a Smerekiem pow.
Lesko oraz budynek Nadleśnictwa
w Wetlinie. W tym samym dniu
banda UPA spaliła most na Sanie
we wsi Postołów pow. Lesko. Dnia
18.X.1945 r. banda UPA spaliła
budynki placówki WOP w Solinie
i Wetlinie pow. Lesko”. (E. Prus, s.
269).
15 października w Zahoczewiu
UPA zamordowała 4 Polaków, w
tym 2 kobiety. Trzy osoby były z
rodziny Śliwińskich. 16 października we wsi Rudenka zamordowała Stefanię i Józefa Paszkiewiczów, liczących po 24 lata. 18 października we wsi Bezmiechowa
Dolna uprowadziła i zamordowała
dwóch polskich gospodarzy. 20
października we wsi Łukowe zamordowała Józefa Filipowicza. 21
października „z nieznanych powodów banderowcy zamordowali rodzinę cygańską w Smereku” (Syrnyk, s. 272). 24 października „lokalna grupa SKW ujęła w lesie w
okolicach Manasterca dwóch podoficerów Wojska Polskiego biorących udział w przesiedleniu. Żołnierze ci zostali zabici.” (Syrnyk,
s. 272). 28 października we wsi
Leszczowate UPA zamordowała
Jana Telesza. „29 października
UPA uprowadziła 29 mieszkańców
miejscowości Żubracze, Habkowce, Smerek i Wetlina. Dalszych losów tych ludzi, ani nawet tego kim
byli (mężczyźni wcieleni do UPA?)
nie udało się ustalić. Tego samego
dnia spalono również zabudowania dworskie w Polańczyku i Górzance. O uprowadzeniu i spaleniu
dworu doniesiono ponadto z Woli
Górzańskiej (31 października)”
(Syrnyk, s. 273). 31 października
we wsi Orelec bojówka SB-OUB
powiesiła Antoniego Makowiaka
„za zdradę narodu ukraińskiego”.
W październiku UPA formalnie utworzyła odcinek „Łemko”
obejmujący obszary Beskidu Niskiego, Pogórza przemyskiego i
Bieszczadów. „Jesienią 1945 r.
przeprowadzono na szeroką skalę
mobilizację młodego rocznika do
UPA” (G. Motyka). Na przełomie
roku 1945/1946 na terenie odcinka
„Łemko” działały kurenie „Rena”
i „Bajdy” oraz samodzielne sotnie „Lisa” i „Smyrnego”. Kureń
„Rena” liczył około 420 ludzi i
tworzyły go sotnie: „Bira”, „Brodycza”, „Chrina” i „Stacha”. Kureń „Bajdy” liczył około 410 ludzi
i tworzyły go sotnie: „Burłaki”,
„Łastiwki”, „Hromenki” i „Kryłacza”. Sotnia „Lisa” z nadrejonu
„Werchowina” liczyła 180 ludzi,
sotnia „Smyrnego” około 100 ludzi. Łącznie oddziały te liczyły
ponad 1100 dobrze uzbrojonych
upowców. W tym czasie posterunki MO w: Baligrodzie, Lesku, Cisnej, Woli Michowej, Łupkowie,
Olszanicy, Stuposianach i Uher-
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cach liczyły po kilku - kilkunastu
milicjantów.
Jesienią patrol MO z Cisnej wybrał się do Smereka. Według
otrzymanej informacji odbywało się tam wesele dowódcy czoty z sotni „Bira”. W mieszkaniu
ktoś zdmuchnął lampę i doszło
do strzelaniny, w wyniku której
dwóch banderowców zginęło z
rąk kolegów. Dwóch rannych i kilku ogłuszonych kolbami karabinów milicjanci zabrali do Cisnej.
Wszystkich upowców przekazano
do placówki radzieckiej komendantury, która od kwietnia miała
w Cisnej stałe miejsce postoju. W
kilka tygodni później przeniesiona
została do Leska. Prokurator z Leska oskarżył milicjantów o napad
na wesele i kazał im stawić się na
przesłuchanie. Komendant zaprosił prokuratora na wizję lokalną.
„Prokurator nie przyjechał. Powód – do dziś nie znany” – pisze
S. Myśliński.
15 listopada we wsi Prusiek pow.
Sanok upowcy obrabowali i postrzelili 5-osobową rodzinę Ziembickich, która zmarła po kilku godzinach z upływu krwi, gdyż nie
miał kto im pomóc. Inni: „Jesień
1945 - oddział UPA z sotni Chrina dokonuje mordu na rodzinie
Ziembickich. Giną dwaj bracia
Jan i Tadeusz Ziembiccy, ich matka, siostra i 6-letni brat zostają
ranni. Ojciec rodziny ratuje się
ucieczką.” (https://pl.wikipedia.
org/wiki/Prusiek). „Maj 1946 żołnierz polski, chor. Stanisław
Książek z 34 Pułku Piechoty stacjonującego w Sanoku, w tym czasie najprawdopodobniej należący
już do Samodzielnego Batalionu
NSZ Antoniego Żubryda, zastrzelił
mieszkańca Prusieka narodowości
ukraińskiej, posądzonego o nasłanie band UPA na rodzinę Ziembickich.” (https://pl.wikipedia.org/
wiki/Prusiek ). Na drodze ze wsi
Prusiek do Zahutynia banderowcy
zastrzelili Bronisława Sokoła. 18
listopada we wsi Procisne w walce z UPA poległo 2 milicjantów:
Władysław Radwański i Jan Maciejewski. W nocy z 19 na 20 listopada we wsi Łukawica pow. Lesko
zamordowali 3 polskich kolejarzy, ograbili wagony i zniszczyli
je oraz uszkodzili tory kolejowe.
„W dniu 29.XI.1946 r. banda UPA
dokonała napadu na gr. Wańkowa
pow. Lesko, gdzie zamordowano 2
osoby – Horbowego Władysława
i jego syna Tadeusza.” (Prus...,
s. 289). 25 listopada w Myczkowcach w czasie pożaru zginęło 7 lub
8 Polaków oraz 4 lub 5 Ukraińców.
(Litopys UPA, t 34. Syrnyk dodaje:
„Nie znalazłem potwierdzenia tej
informacji” - chociaż nie umieszcza innych potwierdzeń z Litopysów.) „Jesienią 1945 r. Stanisław
W. zamieszkujący w Mchawie koło
Baligrodu wybrał się pieszo w odwiedziny do ojca mieszkającego w
Wołkowyi. Na trasie Rybne – Wołkowyja został zatrzymany przez
nieustalonych sprawców prawdopodobnie narodowości ukraińskiej. Pomimo poszukiwań rodziny nie odnaleziono jego ciała”
(śledztwo IPN w sprawie zbrodni
nacjonalistów ukraińskich popełnionych na ludności polskiej w latach 1943-1947 na terenie b. pow.
Lesko, zakończone 27 sierpnia
2007 r. wydaniem postanowienia
o jego umorzeniu; IPN Rzeszów,
sygn. akt S 69/07/Zi).
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Dywizjon 307 „Lwowskich
Puchaczy”

www.ksi.btx.pl

Aleksander Szumański

/ Defiant Mk I z 307 Dywizjonu z oznaczeniem kodowym EW w Royal Air Force Museum London. Autor Alan Wilson from Stilton, Peterborough, Cambs, UK - Boulton Paul Defiant I ‘N1671’, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49740511

307 Dywizjon Myśliwski Nocny „Lwowskich Puchaczy” –
jednostka lotnicza Polskich Sił
Powietrznych w Wielkiej Brytanii. Angielska nazwa dywizjonu: 307 Polish Night Fighter
Squardon
Dywizjon został sformowany 24
sierpnia 1940 r. w Blackpool z
personelu 5 i 6 pułku lotniczego, których kontynuował tradycje. Pierwszym samolotem,
który został wprowadzony na
uzbrojenie dywizjonu był Boulton Paul Defiant. Sprzęt ten nie
budził zachwytu pilotów, gdyż
jedyne uzbrojenie samolotu
znajdowało się w wieży obrotowej z tyłu samolotu obsługiwanej przez strzelca pokładowego. Rola „kierowców powietrznych” nie odpowiadała wszystkim pilotom, co było powodem
odejścia ich z dywizjonu wraz z
pierwszym dowódcą. 7 listopada 1940 r. dywizjon został przesunięty w celu kontynuowania
szkolenia na lotnisko Jurby na
wyspie Man na Morzu Irlandzkim. Od 3 grudnia dywizjon
uzyskał zdolność do pełnienia
dziennej służby bojowej. Zadania polegały na lotach patrolowych na trasach konwojów
morskich. 28 stycznia dywizjon
został przeniesiony na lotnisko
Squires Gate (początkowo tylko jedna eskadra) w hrabstwie
Lancs. Stąd załogi prowadziły
nocne patrole na Liverpoolem
i Manchesterem. W pierwszej
połowie marca stoczono pierwsze walki, których efektem było
uszkodzenie jednego samolotu
i prawdopodobne zestrzelenie
drugiego. W nocy z 11 na 12
kwietnia 1941 r. dywizjon od-

niósł pierwsze pewne zwycięstwo. Załoga sierż. pil. Kazimierza Jankowiaka i sierż. strz.
Józefa Lipińskiego zestrzeliła
niemiecki bombowiec He 111
w rejonie Bristolu. 26 kwietnia
1941 r. dywizjon przeniesiono
na lotnisko Exeter w celu obrony
południowo-zachodnich
wybrzeży Anglii oraz miasta i
rejonu Exeter. Stąd dywizjon
wykonywał loty patrolowe nad
kanałem La Manche jednak
bez sukcesów. Od 14 sierpnia
dywizjon przezbrajał się w samoloty Bristol Beaufighter Mk-IIF. W nocy z 1 na 2 listopada
1941 r. duży sukces odniosła
załoga sierż. pil. Michała Turzańskiego i sierż. radionawigatora Henryka Ostrowskiego.
W ciągu jednego lotu zestrzeliła dwa niemieckie samoloty
Do 215. W nocy z 3 maja na 4
maja 1942 r. dywizjon odniósł
kolejny sukces. W czasie nocnego nalotu na Exeter załogi dywizjonu zestrzeliły 4 niemieckie
bombowce. Wraz z końcem 1942
roku dywizjon otrzymał nowe samoloty De Havilland Mosquito
Mk-NF.II. Na samolotach Mosquito różnych wersji dywizjon
latał do końca wojny. Na nowym
sprzęcie załogi szkoliły się do nowych zadań „indruder operations
i ranger operations”. „Intruderka”
polegała na polowaniu na małych
wysokościach na nieprzyjacielskie samoloty nad ich lotniskami.
„Rendżerka” natomiast to loty na
terytorium nieprzyjaciela i ataki z
broni pokładowej i bombami wyszukanych celów. Po szkoleniu,
załogi zaczęły wykonywać nocne loty nad Niemcy. 7 sierpnia
1943 roku dywizjon został przeniesiony na lotnisko Predannack

w Kornwalii. Stąd załogi wykonywały dzienne loty nad Zatokę
Biskajską i nad oceanem w celu
zwalczania niemieckiego lotnictwa. W czasie jednego z lotów
1 września 1943 r. dywizjon odniósł kolejny sukces. Zestrzelono
na pewno 5 samolotów, prawdopodobnie 2 i cztery uszkodzono. 9 listopada 1943 r. dywizjon
przeniósł się na lotnisko Drem
koło Edynburga. Stąd prowadził

nocne patrolowanie nad Szkocją. W związku z małą aktywnością na tym obszarze lotnictwa
niemieckiego dywizjon zaczął
pełnić dyżury bojowe z lotniska Sumburgh z jednej z wysp
szetlandzkich. Początkowo do
pełnienia dyżuru wysyłano kolejno na tydzień po trzy załogi z
dywizjonu, a potem dziewięć. W
czasie lotów nad obszary wodne
wokół Islandii, nad Morze Północne i nad Norwegię dochodziło
do starć z samolotami wroga. W
styczniu 1944 r. zaczęto wykonywać loty nękające nad Norwegią,
gdzie m.in. zaatakowano niemiecką bazę w Stavanger, gdzie
zniszczono na wodzie dwa wodnosamoloty. 2 marca dywizjon
przeniesiono na lotnisko Coleby
Grange. Zadaniem polskich lotników była obrona miasta Hull i
Londynu. Od czerwca po kolejnej
zmianie lotniska dywizjon zaczął
wykonywać loty na „rendżerkę” i
„intruderkę” nad Niemcy, Belgię,
Holandię i Francję. Osłaniano też
dalekie wyprawy bombowe. W
jednej z akcji 27 lipca uszkodzono stację radiolokacyjną na wyspie Sylt. 17 września 5 polskich
samolotów osłaniało desant po
Arnhem w ramach operacji Market Garden. Ostatnie zwycięstwo
7 marca 1945 r. odniosła załoga
kpt. pil. Czesława Tarkowskiego
i radionawigatora f/o K.Taylora
(Anglika) zestrzeliwując w rejonie Bonn niemiecki samolot Ju
88.

ODZNAKA DYWIZJONU
Odznaka Dywizjonu przedstawiała puchacza z zielonymi
oczami, siedzącego na kadłubie samolotu, z prawej strony
puchacza półksiężyc, zaś pod
kadłubem samolotu numer Dywizjonu – 307.
HYMN DYWIZJONU https://
w w w. y o u t u b e . c o m / w a t ch?v=TEYETFzSwAY
Z całego świata tu zebrani
Tradycją naszą miasto Lwów
I młodzież tu i weterani
Do walki prawo mają znów
Wie bowiem dobrze brać skrzydlata
Że musi walczyć kto chce żyć
A póki Niemiec nocą lata
To Niemca nocą trzeba bić
Ref.
Uhu... Uhu... Uhu... wołają tak
Po nocach Lwowskie Puchacze
Uhu... Uhu... Uhu... lecą na
szlak
Gdzie chodzi plemię sobacze
Gdzie latające wyją krwawe psy
Uhu... na żer lecimy (to my)
Ktoś musi spać więc my czuwamy
I przyczajeni pośród chmur
Na obcym niebie załatwiamy
Prastary nasz rasowy spór
A kiedy Niemiec się zapali
Aby rozjaśnić sobą mgły
Ryby radują się w Kanale
Bo martwy Niemiec nie jest zły
Ref.
Uhu... Uhu... Uhu... wołają tak
Po nocach Lwowskie Puchacze
Uhu... Uhu... Uhu... lecą na
szlak
Gdzie chodzi plemię sobacze
Gdzie latające wyją krwawe psy
Uhu... na żer lecimy (to my)
To nie jest ważne czy wrócimy
Krzyż dadzą czy postawią gdzieś
Byle do kraju i rodziny
Dotarła o zwycięstwie wieść
A kto doleci z nią do domu
Za wszystkich, kto nie wróci tam
Zanuci piosnkę dywizjonu
I każe podać wina dzban
Muzyka: Jan Maliński, por. pil.
Słowa: Juliusz Baykowski, kpt.
obs.
Źródła:
https://www.google.pl/search?hl=pl&source=hp&biw=&bih=&q=DYWIZJON+307+LW...
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Granica nadal w ogniu
Redakcja

…W polskiej historiografii nie
ma bowiem tak szczegółowego,
naukowego opracowania traktującego o walkach z Ukraińską
Powstańczą Armią w powiatach jarosławskim i przemyskim
województwa podkarpackiego.
Opracował go znawca tematu
dr Andrzej Zapałowski. Autor
wykorzystywał liczne materiały
źródłowe zgromadzone głównie
w zbiorach Archiwum Państwowego w Przemyślu, Archiwum
Instytutu Pamięci Narodowej w
Rzeszowie, Archiwum Straży
Granicznej w Szczecinie, byłego
Archiwum Wojskowego Biura
Badań Historycznych i Centralnego Archiwum Wojskowego w
Warszawie oraz w zbiorach prywatnych. Wyzyskał niezbędną literaturę przedmiotu. Konstrukcja
i treść dzieła nie budzą zastrzeżeń. Ma ono duży ładunek wiedzy szczegółowej…
Płk dr Zbigniew Moszumański
Z recenzji:
Monografię dra Andrzeja Zapałowskiego należy uznać za nowatorską. Chociaż sensu largo wpisuje się w obszar wcześniejszych
badań prowadzonych przez naukowców z ośrodków uniwersyteckich i z IPN. Naturalnie, przy
omawianiu niektórych zagadnień
Autor musiał się odwołać się do

Banderowski szuizm
ukraińskiej polityki
historycznej.
Stanisław Żurek

Jeżeli ktoś miał nadzieję, że
zmiana na stanowisku prezesa
Ukraińskiego Instytutu Pamięci
Narodowej spowoduje zmianę
polityki historycznej Ukrainy, to
wywiad przeprowadzony przez
redaktora Macieja Pieczyńskiego z prezesem UIPN pozbawić
go złudzeń. Już sam tytuł artykułu opublikowanego w tygodniku
„Do Rzeczy” (nr 28 z 12 – 18
lipca 2021 r.) „I UPA , i AK miały krew na rękach” jest bardzo
wymowny. Historycy ukraińscy
uporczywie chcą narzucić swoją narrację równości pomiędzy
UPA i AK, jako oddziałów walczących o niepodległość swoich państw. Ignorują zasadnicze
różnice w metodach prowadzonej walki, a nawet jej cele były
różne. AK to była konspiracyjna
niepodległościowa organizacja
wojskowa, część Sił Zbrojnych
RP działająca w okresie II wojny
światowej w kraju, podlegająca
Naczelnemu Wodzowi i rządo-

wi Rzeczypospolitej Polskiej na
uchodźstwie. Zadaniem AK był
udział w odbudowie państwa
polskiego przez walkę zbrojną,
której fazą kulminacyjną miało
być ogólnonarodowe powstanie.
UPA to formacja zbrojna stworzona przez frakcję banderowską OUN pod koniec 1942 roku
i przez nią kierowana. OUN nie
uznała granic ustanowionych na
konferencji teherańskiej i jałtańskiej. Jej przywódcy wiedząc, że
tereny zamieszkane przez ludność ukraińską zostaną podzielone i wejdą w skład Polski oraz
ZSRR, i nie uznając tego faktu,
próbowali utworzyć własną jednostkę terytorialną pod nazwą
Zakerzoński Kraj. Celem UPA
było powstanie niepodległego,
monoetnicznego (jednonarodowego) państwa ukraińskiego.
Mimo potyczek z Niemcami
UPA w pewnym stopniu z nimi
współpracowała – zawierała

lokalne porozumienia z Niemcami, a także była sporadycznie przez nich zaopatrywana.
Ukraińska Powstańcza Armia
jest współodpowiedzialna wraz
z OUB-B za zorganizowanie i
przeprowadzenie ludobójstwa
polskiej ludności cywilnej. Od
1944 roku UPA walczyła w nowych granicach Polski nie tylko
z polskim wojskiem, ale również

opublikowanych wcześniej wyników badań, niemniej wprowadza
do obiegu naukowego, opierając
się na nowych materiałach archiwalnych, szereg nieznanych
faktów oraz interesujących tez,
twierdzeń i interpretacji. Należy zwrócić uwagę na logiczny i
spójny układ wewnętrzny przygotowanej do druku publikacji (...)
Monografia stanowi ważny wkład
do badań nad trudną i wielowątkową problematyką. Cechuje ją
obiektywizm badawczy. W dobie
wzrastającej fali nacjonalizmu
za wschodnią granicą, nauka
polska powinna w rzetelny udokumentowany sposób prezentować antypolską działalność OUN
i UPA, która kładzie się cieniem
na relacjach polsko-ukraińskich.
Tym bardziej, że współcześnie nie
można dostrzec w historiografii
ukraińskiej woli do wypracowania zobiektywizowanych tez naukowych w trudnych sprawach,
które dzielą oba narody. W wielu
przypadkach badacze na Ukrainie, czy wywodzący się z diaspory ukraińskiej na Zachodzie,
nie zachowują obiektywizmu.
Niestety w nie małej liczbie publikacji, na potrzeby źle pojętego
partykularyzmu narodowego, autorzy hołdują zasadzie carta non
erubescit.
dr hab. Ryszard Tomczyk, prof.
US

z oddziałami poakowskimi (np.
Zgrupowaniem Warta), atakowała posterunki MO i niebronione
polskie wsie.
Na pytanie red. Pieczyńskiego:
„Czy Stepan Bandera , Roman
Szuchewycz i Kłym Sawur to
według pana bohaterowie narodowi Ukrainy?” najpierw Dubowycz ucieka w puste banały,
a potem stwierdza: „Społeczeń-

/ Flagi banderowców we Lwowie! Kult UPA kwitnie na Ukrainie! https://shareinfo.pl/flagi-banderowcow-we-lwowie-kult-upa-kwitnie-naukrainie/
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stwo różnie ich ocenia. Dla jednych to wielcy bohaterowie, inni
nie mają na ten temat zdania”.
A czy mogą mieć zdanie negatywne?
W rozmowie z Aleksandrem
Szychtem prof. Waldemar Rezmer, przewodniczący polskiej
grupy dwustronnego polsko-ukraińskiego zespołu historyków, mówi: „Podejmując się
przewodniczenia
polskiemu
zespołowi historyków podczas
prac Forum, dążyłem do tego,
żeby jak najszybciej sprecyzować zasady pracy i upewnić się,
czy Forum ma warunki do normalnej merytorycznej działalności naukowej. Obawy brały się z
faktu uchwalenia 20 maja 2015
r. przez ukraińską Wierchowną
Radę ustawy „O prawnym statusie i uczeniu pamięci bojowników za niezależność Ukrainy
w XX wieku”. Mój niepokój był
pogłębiony tym, że deklarowana
przez prezydenta Petro Poroszenkę zapowiedź wprowadzenia
zmian do tej ustawy, wyrażona
podczas rozmowy telefonicznej
z prezydentem RP, Bronisławem
Komorowskim nie została zrealizowana. Dlatego pytałem stronę
ukraińską, jak mamy rozumieć
wspomnianą ustawę. Odpowiedź
była taka, iż nie koliduje ona z
wolnością badań oraz, że praca
Forum nie będzie pod tę ustawę
podlegała. Dla nas, polskich historyków, obywateli Rzeczypospolitej, zawarte w niej zapisy
nie są i nie będą żadną przeszkodą w prowadzeniu rzetelnych badań. Chodzi mi o artykuł
szósty tejże ustawy: „Odpowiedzialność za naruszenie prawodawstwa o statusie bojowników
walki o niezależność Ukrainy w
XX wieku”. Obawiamy się o co
innego. Ten zapis może dotknąć
historyków ukraińskich. Bardzo możliwe, że zaobserwowane
usztywnienie ich stanowiska, a
nawet wycofywanie się ze wcześniejszych ustaleń dotyczących
OUN-UPA, może być już efektem
wspomnianej ustawy. Jest w niej
wyraźnie powiedziane: „1. Obywatele Ukrainy, obcokrajowcy
oraz bezpaństwowcy, którzy publicznie okazują obraźliwy stosunek do osób, wymienionych w
artykule 1 tejże Ustaw, przeszkadzają realizacji praw bojowników za niezależność Ukrainy w
XX wieku ponoszą odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym
prawem Ukrainy. 2. Publiczne
negowanie faktu legalności walki za niezależność Ukrainy w XX
wieku uznaje się za zniewagę
pamięci bojowników za niezależność Ukrainy w XX wieku, obrazę godności Narodu ukraińskiego i jest bezprawne”. Zasadne
jest pytanie, czy nasi partnerzy
– historycy ukraińscy, nie będą
mieli w głowie zakodowane:
„Uważaj co mówisz i piszesz, bo
możesz zostać oskarżony o łamanie ustawy”. Gdyby tak było, to
marne są szanse na merytoryczny naukowy dialog”.
(UPAińskie

roszczenia:

Pol-
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ska delegacja usłyszała żądania
terytorialne; w: https://wirtualnapolonia.com/2015/11/14/
upainskie-roszczenia-polskadelegacja-uslyszala-zadaniaterytorialne/ 2015-11-14).
Zrozumiałe jest więc, że znaczna
część zwykłych Ukraińców woli
„nie mieć na ten temat zdania”,
nawet szef UIPN mówi ostrożnie: „Jeśli chodzi o aspekt prawny, to w świetle obowiązującego
ustawodawstwa członkowie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, Ukraińskiej Wojskowej
Organizacji oraz Ukraińskiej
Armii Powstańczej, uczestniczących w walkach w czasie drugiej wojny światowej, uznani są
za bojowników o nieodległość
Ukrainy”.
Wikipedia podaje: Ukraińska
Organizacja Wojskowa (UWO),(ukr. Українська Військова
Організація, Ukrajinśka Wijśkowa Orhanizacija (УВО) – nielegalna, sabotażowa i terrorystyczna[organizacja ukraińska w
II Rzeczypospolitej istniejąca w
latach 1920-1933.
Do najważniejszych celów stawianych sobie przez organizację
należały:

•

zbrojna walka o utworzenie niezależnego państwa
ukraińskiego poprzez oderwanie
od Polski województw: lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego

•

zamachy terrorystycz-

•

sabotaż

ne

•

działalność szpiegowska (także na rzecz Niemiec)

•

różnego rodzaju szkolenia wojskowe młodzieży,
przede wszystkim: terrorystyczne, szpiegowskie, wywiadowcze, dla prowokatorów i dywersantów (m.in. w szeregach Reichswery)

•

przeciwdziałanie porozumieniu Ukraińców z Polską
(poprzez wywoływanie konfliktów między ludnością polską a
ukraińską) oraz ZSRR.
(https://pl.wikipedia.org/wiki/
Ukrai%C5%84ska_Organizacja_Wojskowa )
Szef Ukraińskiego IPN Drobowycz nie wie, że Ukraińska Wojskowa Organizacja nie uczestniczyła w walkach w czasie drugiej
wojny światowej, gdyż istniała
tylko do 1933 roku? Że ma krew
na swoich rękach większej ilości
Ukraińców, niż Polaków, tylko
dlatego, że chcieli oni respektować prawo międzynarodowe i
polskie?
Na stwierdzenie red. Pieczyńskiego, że Bandera, Szuchewycz
i Kłym Sawur odpowiadają za
ludobójstwo ponad 100 tys. Polaków, Drobowycz odpowiada,
że ta liczba „została ustalona

/ Marsz „chwały” morderców z UPA. Nie[poprawni.pl

przez polityków, a w środowisku akademickim nadal toczy
się debata na temat liczby ofiar
śmiertelnych. To jest kwestia badań archiwalnych i naukowych,
a nie decyzji parlamentarnych.
Z drugiej strony, ludobójstwo to
kategoria prawa międzynarodowego. Są odpowiednie instancje,
które mogą tak ocenić konkretną
zbrodnię. /../ Nie zapominajmy
jednak, że do zbrodni dochodziło po obu stronach konfliktu.
UPA mordowała polską ludność
cywilną. AK natomiast – ukraińską ludność cywilną. /../ Zarówno OUN czy UPA, jak i AK to
były formacje podziemia podziemia niepodległościowego, które
dopuszczały się zbrodni na cywilach”.
I tutaj Drobowycz odsłania całą
głupotę władz Polski, które mając opracowania naukowe (w
tym prof. Ryszarda Szawłowskiego) nie zadbały o uznanie
zbrodni OUN-UPA za ludobójstwo na poziomie instancji międzynarodowych.
Drobowycz
kłamie, ze liczba 100 tys. ofiar
została ustalona przez polityków „decyzją parlamentarną”.
Faktyczna liczba ofiar obliczona
przez dr Ewę Siemaszko wynosi pond 133 tys. E. Siemaszko
nie jest politykiem i nie zasiadała nigdy w parlamencie, także politykiem nie był Szczepan
Siekierka Rzeczywista liczba
ofiar wynosi około 250 tysięcy
Polaków. Hańbą nauki polskiej
jest to, że zarówno uniwersyteckie wydziały historii jak też
Instytut Pamięci Narodowej nie
interesują się całościowym badaniem ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA, SS „Galizien” i inne formacje ukraińskie.
Czy na 100-lecie dokonania tej
zbrodni społeczeństwo polskie
doczeka się utworzenia Muzeum
Wschodnich Kresów Polskich
prowadzonego przez polskich
naukowców, czy utworzą go
„polscy fachowcy pochodzenia
ukraińskiego”?
„Nietrudno dostrzec, ze ukraińska interpretacja ówczesnych
wydarzeń została tak skonstruowana, by uchylić się od jedno-

znacznej oceny banderowskich
poczynań. Położenie akcentu na
walkę z AK stwarza wrażenie, iż
na Wołyniu i w Galicji Wschodniej doszło do równorzędnej wojny partyzanckiej, a pacyfikacjom
podlegały tylko wioski bronione
przez silne formacje zbrojne.
Choć przyznaje się, że w wyniku
działań UPA ucierpiała niewinna polska ludność, to zaraz ta
informacja zostaje zrównoważona słowami o zabójstwach niewinnych Ukraińców. (...) W ten
sposób nie tylko stawia się na
równi działania AK i UPA, ale
także, co ważniejsze, zniekształca charakter wydarzeń na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. Z tak
skonstruowanej narracji ukraiński czytelnik w żaden sposób nie
zorientuje się przecież, że to UPA
przeprowadziła zorganizowaną
na imponującą skalę i niezwykle
krwawą, ludobójczą czystkę etniczną.” (Grzegorz Motyka, Od
rzezi wołyńskiej do akcji „Wisła”, s. 464-465.)

mych pacyfikacji i rewindykacji
przed wojną i haniebnej operacji Wisła po wojnie. Wszystkie te
akcje przyniosły wiele cierpień
i krwi narodowi ukraińskiemu”.
(W. Poliszczuk „Gorzka prawda
- zbrodniczość OUN-UPA”- Toronto 1995 - str. 372-379).

Drobowycz
realizuje
tajną
Uchwałę Krajowego Prowidu
Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów podjętą 22 czerwca
1990 roku. Zaleca ona m.in.:
„Eliminować wszelkie polskie
próby zmierzające do potępienia UPA za rzekome znęcania
się jej na Polakach. Wykazywać,
że UPA nie tylko nie znęcała się
nad Polakami, ale przeciwnie,
brała ich w obronę przed hitlerowcami i bolszewikami. Polacy
byli też w UPA. Mordy, którym
zaprzeczać nie można, byty dziełem sowieckiej partyzantki lub
luźnych band, z którymi UPA nie
miała nic wspólnego, pomniejszanie roli wyzwoleńczej UPA
w skali europejskiej jest niedopuszczalne. Wszelkimi siłami
dążyć do tego, żeby w różnych
naszych kontaktach z Polakami strona polska przyznawała iż były to przykłady palenia
wsi ukraińskich i mordowania
Ukraińców przez AK, wykazywać podobieństwo między UPA
i AK, podkreślając wyższość pod
każdym względem UPA nad AK.
Wymuszać na Polakach przyznawanie się do antyukraińskich
akcji, potępienia przez nich sa-

Prof. Waldemar Rezmer, przewodniczący polskiej grupy dwustronnego polsko-ukraińskiego
zespołu historyków, mówi:

Określanie członków UPA mianem
partyzantów
wzbudza
wśród wielu badaczy słuszne
kontrowersje natury prawnej
związane z definicją strony wojującej zawartej w IV konwencji haskiej z 1907 r. Z uwagi na
przymusowe wcielanie do szeregów UPA czy też ze względu
na zbrodniczy charakter wielu
działań podejmowanych przez
tę formację istnieją podstawy do
nieobejmowania członków UPA
statusem partyzanta.
Drobowycz mówi: „Rywalizacja
o to, kto poniósł więcej ofiar, to
bardzo nieuczciwa, niemoralna
konkurencja.”

„Historycy ukraińscy wciąż
przywołują przykłady wsi ukraińskich, które ucierpiały w wyniku polskich ataków. Podają
liczby zabitych ludzi i spalonych
zabudowań. Chodzi o zbudowanie wrażenia, że Polacy robili
to samo, czyli dokonywali aktów
ludobójstwa. Wielokrotnie zwracałem uwagę, że takie stawianie
sprawy nie ma sensu. Nie można
stwarzać równoważnika, pomiędzy zaplanowanymi zbrodniami
na Polakach, dokonywanymi w
skali masowej, z pojedynczymi
przypadkami akcji odwetowych,
podczas których ludność ukraińska ponosiła śmierć. To jest
inna skala zbrodni. Nie można
stawiać znaków równości między
masowymi mordami Polaków, a
akcjami odwetowymi różnych
formacji zbrojnych Polskiego
Państwa Podziemnego oraz samoobroną rozpaczliwie i żywiołowo organizowaną przez wołyńskich Polaków. Chociaż jest to
„droga donikąd” tego typu ar-
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gumentacja wciąż się pojawia.”
Może o tej”nieuczciwej, niemoralnej konkurencji” przekonałby
np. Żydów w sprawie holokaustu, wszak bojówki żydowskie
także zabijały Niemców? Nieuczciwe i niemoralne jest zrównywanie ofiar zaplanowanego
i zrealizowanego ludobójstwa
okrutnego i ofiar poniesionych
przez agresora podczas ataku na
polską ludność cywilną.
Na argument red. Pieczyńskiego,
że „nie ma dowodów, by zbrodnie na Ukraińcach były równie
metodyczną, konsekwentnie zaplanowaną akcją ludobójczą”
Drobowycz odpowiada: „Czy
pan kiedyś słyszał o wsi Pawłokoma? Celem polskiego oddziału była całkowita likwidacja
ukraińskiej wsi”.
Drobowtcz podaje jawne kłamstwo.
„W styczniu 1945 roku do wsi
wkroczył oddział UPA w sile
około 60 ludzi i uprowadził ze
wsi 10 mieszkańców Pawłokomy
i trzech mieszkańców Dynowa,
którzy w tym czasie przebywali
w Pawłokomie. /.../ Następnego
dnia rodziny uprowadzonych,
terenowe kierownictwo samoobrony i dawni żołnierze AK z
Pawłokomy i Dynowa wystosowały apel z wezwaniem do kierownictwa UPA, aby zwolniły
uprowadzonych, lub wskazały
miejsce pochówku. Dano termin wykonania i jednocześnie
zagrożono odwetem w przypadku nie spełnienia tego apelu.
Apel przekazano miejscowemu
księdzu grekokatolickiemu w
Pawłokomie oraz wykonano informacyjne ulotki. Na apel Ukraińcy nie dali żadnej odpowiedzi.
W związku z tym strona polska
podjęła działania mające wymusić wskazanie miejsca pochówku uprowadzonych Polaków. W
nocy z 1 na 2 marca 1945 roku
w rejonie plebanii w Dylągowej
dokonano koncentracji oddziału
poakowskiego “Wacława” przybyłego spod Lwowa oraz członków polskiej samoobrony z Dynowa, Bartkówki i innych miejscowości. 3 marca 1945 roku
wczesnym rankiem oddział “Wacława” wsparty przez liczną grupę mężczyzn - Polaków z okolicznych samoobron (w tym było
wielu Polaków, którym bandy
UPA spaliły lub ograbiły gospodarstwa i wymordowały kogoś z
ich rodzin). Otoczyły wszystkie
domostwa ukraińskie, mieszkańcom nakazały zgromadzić się w
cerkwi. Oddzielono wszystkich
mężczyzn w wieku od 17 do 75
lat. Natomiast wszystkie kobiety
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z dziećmi pod eskortą wyprowadzono ze wsi w kierunku Piątkowej, tam zwolniono i kazano im
iść na Ukrainę. Zatrzymanych
mężczyzn poddano przesłuchaniu, które sprowadzało się do
dwu pytań: “Kto uprowadził
Polaków - mieszkańców Pawłokomy? gdzie są zakopane ich
zwłoki?” Wszyscy odpowiadali, że nie wiedzą i że nie mieli
z tym nic wspólnego. Odpowiedzi te budziły wątpliwości.
Nawet gdyby w uprowadzeniu i
zamordowaniu nie brali udziału
Ukraińcy z Pawłokomy, to bez
pomocy miejscowych Ukraińców nie byliby w stanie dokonać tak szybkiego i sprawnego
uprowadzenia. Brak pozytywnej
odpowiedzi na zadane pytania
spowodowało, że dowództwo
akcji odwetowej podjęło decyzję
rozstrzelania wszystkich zatrzymanych mężczyzn - Ukraińców.
Wydzielona grupa wyprowadziła
ich na cmentarz, gdzie wykopano dwa doły i nad nimi rozstrzelano od 120 do 150 Ukraińców i
tam ich zasypano ziemią i obie
te mogiły istnieją po dziś dzień.
Liczba rozstrzelanych Ukraińców budzi kontrowersje i emocje. Ukraińcy podają liczbę 365
osób i że wśród nich były również kobiety i dzieci. Wykorzystują tu podaną w meldunku
poakowskim liczbę około 300
rozstrzelanych
banderowców
do tego dodali liczbę 65, aby to
brzmiało bardziej wiarygodnie.
Sprawa tu jest bardzo prosta do
wyjaśnienia. Wystarczyło tylko dokonać ekshumacji z dwu
zbiorowych mogił, aby ustalić
rzeczywistą liczbę ofiar. Nikt
tego jednak nie dokonał, ani ówczesne władze polskie, ani też
Ukraińcy nie domagali się tego.
Wypędzone ukraińskie kobiety
z dziećmi udały się ze skargą do
sowieckiego komendanta wojennego w Sanoku. Ten wysłał
oddział NKWD, który dokonał
w połowie kwietnia 1945 roku
w Dynowie i jego rejonie aresztowania 282 Polaków podejrzanych o udział w akcji odwetowej
w Pawłokomie. Po przesłuchaniu zwolniono 200 Polaków, a
82 skazano na więzienia i łagry
i zesłano w głąb ZSRR. Władze
Polski Ludowej również dokonały aresztowań kilkunastu
Polaków podejrzanych o udział
w akcji odwetowej w Pawłokomie. Część z nich skazały na
więzienia do 6 lat. 7 lipca 1945
roku została zamordowana przez
miejscowych “Striłciw” z SKW
“Smicha” i “Jastruba” Polka
powracająca z przymusowych
robót z Niemiec Karolina Kaszycka.
W nocy z 4 na 5 października

1945 roku bojówki UPA dokonały napadu na Pawłokomę. Spaliły większość budynków polskich
i poukraińskich oraz zamordowały 5 napotkanych Polaków.
W dniu 12 lutego 1946 roku w
nocy banda UPA uprowadziła z
Pawłokomy 13 osób. Z grupy tej
zwolniła z nieustalonych przyczyn czteroosobową rodzinę Fedzugów, a jednej osobie Emilowi Michalikowi udało się uciec
i dzięki temu ocalał. Pozostałych
8 osób zostało zamordowanych
w rejonie Woli Wołodzkiej.
W marcu 1946 roku zostało zamordowanych trzech mieszkańców Pawłokomy, którzy wybrali
się po ziemniaki do swoich gospodarstw (mieszkali czasowo
po zachodniej stronie Sanu).
W dniu 23 października 1946
roku podczas napadu bojówki
UPA został zastrzelony w czasie ucieczki: Ludwik Potoczny,
Józefa Łach, 12 lat, Zbigniew
Biela około 11 lat - utopili się w
Sanie podczas ucieczki.
Po 1947 roku po operacji “Wisła” Polacy odbudowali się i
teraz wieś jest zamieszkała wyłącznie przez Polaków. Ukraińcy
z Pawłokomy zostali przesiedleni na Ziemie Odzyskane w
1947 roku. Część z nich wyjechała do Kanady, głównie mężczyzn banderowców, których w
dniu akcji odwetowej nie było
w Pawłokomie. Ukraińcy próbują wykorzystać skutki akcji
odwetowej Polaków w Pawłokomie, wyolbrzymiając poniesione
straty, a całkowicie zapominając
o przyczynach tej akcji odwetowej. (Zdzisław Konieczny. BYŁ
TAKI CZAS. U źródeł akcji odwetowej w Pawłokomie, Przemyśl 2000.)
Maciej Pieczyński zwraca się do
Antona Drobowycza: „To może
osądźmy samych zbrodniarzy.
Na przykład „Kłyma Sawura”,
organizatora akcji antypolskiej
na Wołyniu.”
Już sam zwrot „akcja antypolska” zaczerpnięty jest z terminologii stosowanej przez banderowskich zbrodniarzy, dlaczego
więc używa go polski dziennikarz? Drobowycz odpowiada:
„Albo Stanisława Basaja z Batalionów Chłopskich, który brał
udział w zbrodni w Sahryniu.”
I to jest dno moralne ukraińskiej
polityki
historycznej:
zrównywanie realizatora okrutnego ludobójstwa dokonanego
przez Ukraińców (UPA i chłopów ukraińskich) na cywilnej,
bezbronnej ludności polskiej

(głównie kobietach i dzieciach)
- z ich bohaterskim obrońcą. Na
pomniku w Sahryniu, wbrew
ustaleniom polsko-ukraińskim,
widniej napis: „Ubici przez
AK”. Bataliony Chłopskie nie
są wymienione. To taki szuizm
ukraińskiej polityki historycznej. Na Ukrainie nie wolno napisać na pomniku pomordowanych
Polaków „Zabici przez UPA”.
Następnie Drobowycz powiela
w jednym zdaniu całą banderowską narrację: „Ponadto nie
zapominajmy o antyukraińskiej
polityce władz międzywojennej
Polski, Bereza Kartuska, pacyfikacje wsi, burzenie cerkwi, potem tragedia wołyńska, polski
zbrodnie, wreszcie powojenna
polityka polskich komunistów”
. Po czym mówi: „Nie możemy
wyrywać wydarzeń z kontekstu.
Musimy znać nie tylko skutki,
ale także przyczyny zbrodni”.
Ale o przyczynach Pawłkomy i
Sahrynia, „antyukraińskiej polityki władz międzywojennej
Polski” nie ma w nim żadnej
refleksji. Posługuje się górnolotnymi hasłami manipulacji socjotechnicznej. Stwierdza: „Żadne
okoliczności nie usprawiedliwiają kogoś, kto zabił niewinne dziecko. Nawet jeśli zrobił
to z zemsty.” Nie jest w stanie
uświadomić sobie różnicy między sadystycznymi sposobami
mordowania dzieci przez UPA
i chłopstwo ukraińskie, takimi
jak nabijanie ich na sztachety
w płocie, nadziewanie na widły
i obnoszenie po wsi ukraińskiej
(wieś Pustomyty) jako „samoloty Sikorskiego” i „polskie orły”
(rozpaczliwie piszczały machając rączkami i nóżkami), przybijanie za języki do blatu stołu,
rozpruwanie brzuchów itp. - a
przypadkową śmiercią podczas
walk toczonych na terenie wsi
(banderowcy bronili się głównie
w obwarowanych wsiach, partyzanci polscy w lasach). A jak
potraktować niemieckie dzieci
będące ofiarami alianckich bombardowań miast, czy ostrzału
artyleryjskiego podczas ich zdobywania - „żadne okoliczności
nie usprawiedliwiają”? Przecież
polskie dzieci były „okupantami ziemi ukraińskiej” i musiały
zostać „usunięte”, jak wyjaśnia
to ideologia ukraińskiego nacjonalizmu integralnego przyjęta
przez OUN-UPA. Drohobycz
stwierdza, że „ zamiast skupić
się na samym zjawisku zła, dzielimy ludzi na ofiary i zbrodniarzy, pogłębiając tylko nienawiść.
To jest droga donikąd. I wielkie
ryzyko, że ludobójstwo się powtórzy. /.../ Przyznajmy po prostu, że zarówno UPA, jak i AK
miały krew na rękach”.

1 sierpnia 2021 - strona 23
Czy Drobowycz takie samo
zdanie ma o holokauście, który
„dzieląc ludzi na ofiary i zbrodniarzy, pogłębia tylko nienawiść”, co stwarza ryzyko, że się
powtórzy? Należy także zlikwidować sądownictwo, gdyż dzieli ludzi na ofiary i zbrodniarzy?
Jest to przyczyną, że zbrodnie
powtarzają się?
Poruszając sprawę pomnika
UPA na górze Monasterz Drobowycz stwierdza: „Polska musi
zrozumieć, że Ukraina jest niepodległym państwem i wymaga
pełnej symetrii we wzajemnych
relacjach. Możemy się zgodzić
na likwidację pomników UPA
w Polsce, ale to oznacza, że na
Ukrainie nie będzie ani jednego upamiętnienia poświęconego
AK.” Sprawa jest więc jasna.
Pomniki ludobójczej formacji
UPA w Polsce za pomniki AK
na Ukrainie. Ale co ma to do
zakazu ekshumacji pomordowanej cywilnej ludności polskiej i
postawienia krzyża na ich mogiłach? O tym Drobowycz nie
mówi, a redaktor Pieczyński nie
dopytuje. Pomordowane dzieci i
kobiety nie należały do AK, nie
wiedziały nawet o jej istnieniu.
Na pytanie Pieczyńskiego, czy
jest coś, co może w sferze polityki historycznej połączyć Polskę i Ukrainę, Drobowycz wymienia Cud nad Wisłą” „Wspaniała szansa – Polacy i Ukraińcy
wspólnie obronili Europę przed
nawałą bolszewicką.”
Jest taki dowcip. Przez most maszeruje słoń z mrówką. W pewnym momencie mrówka mówi:
„Zobacz słoniu, jak się most pod
nami ugina!„
I na tym polega cała polityka
historyczna Ukrainy. W bitwie
pod Wiedniem Ukraińcy pokonali Turków ratując Zachód. W
bitwie pod Monte Cassino Ukraińcy pokonali Niemców torując
drogę aliantom. W bitwie pod
Warszawą w 1920 roku Ukraińcy
zatrzymali nawałnicę bolszewicką i UIPN z tej okazji wydać ma
poświęcony temu komiks. Bardziej to śmieszne (komiczne),
czy straszne? Pozbawia jednak
złudzeń odnośnie etyki polityki
historycznej prowadzonej przez
Ukrainę.
Wywiad ukazał się w rocznicę
Krwawej Niedzieli na Wołyniu
(11 lipca 1943). Czy z okazji
agresji Niemiec na Polską (1
września 1939) tygodnik „Do
Rzeczy” opublikuje wywiad np.
z Eriką Steinbach?
Stanisław Żurek

Redakcja KSI nie ingeruje w treść nadsyłanych artykułów ani nie ogranicza ich długości.
W wyjątkowych sytuacjach dzielimy materiał na części
drukowane w kolejnych numerach. Nie zgadzamy się na używanie słów plugawiących język polski i naruszających dobre imię naszego kraju.
Ponieważ nie cenzurujemy treści nadsyłanych publikacji każdy z autorów osobiście odpowiada za swoje poglądy i wyrażane opinie. Oznacza to, że nie wszystko co nasi
czytelnicy czytają musi mieć aprobatę zespołu redakcyjnego.
Stoimy na stanowisku, że każdy ma prawo do wyrażania własnego zdania i czyni to świadomie.
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„Operacja Wisła”
– konieczność czy
błąd?
Władysław Filar

Wojskowe aspekty „Operacji Wisła”. Na początku 1947 r. sytuacja
na obszarze południowo-wschodniej Polski daleka była od stabilizacji. Przesiedlenie ludności do
USRR na podstawie umowy z 9
września 1944 r. nie objęło całą
ludność ukraińską z tych terenów.
Znaczna część ludności, chroniąc
się przed przesiedleniem w lasach
i górach oraz miejscowościach
przygranicznych na terenie Czechosłowacji, wróciła do swoich
wsi i pozostała w Polsce. Wróciła również część przesiedlonych
rodzin z USRR. Na przykład, do
lipca 1946 r. do powiatu hrubieszowskiego wróciło 80 rodzin
ukraińskich, a do powiatu bielskiego – 60.[1] W swej podstawowej
masie była to ludność wrogo ustosunkowana do nowego państwa
polskiego, współpracująca z OUN-UPA. Te skrajne nacjonalistyczne
organizacje cieszyły się tu dużym
autorytetem, znajdując wśród ludności ukraińskiej pełne poparcie i
pomoc dla swojej wrogiej działalności wobec władz polskich. Wsie
zamieszkałe przez Ukraińców stanowiły w dalszym ciągu źródło
zabezpieczenia materialnego oraz
rezerw ludzkich dla UPA.
W ocenie sytuacji politycznej na
tym terenie czytamy w materiałach
Sztabu Generalnego WP m.in.:
„(...) Na terenie powiatów: przemyskiego, sanockiego i leskiego
większość ludności ukraińskiej i
mieszanej współpracuje z bandami
UPA, jest znacznie liczniejsza niż
można było przypuszczać. Wynosi
ona przeciętnie około 85 %. Pozostałe 15 % ludności polskiej sterroryzowanej i zdemoralizowanej nie
przedstawia w obecnej chwili wartości moralnej. Znaczna większość
tych rozrzuconych rodzin polskich
nie chce, zresztą boi się pozostać
na miejscu”.[2]
Działaniom OUN-UPA, zwłaszcza w południowej części, sprzyjał
górzysty i silnie zalesiony teren,
słabo rozwinięta sieć dróg oraz
stosunkowo mała ilość większych
ośrodków miejskich i garnizonów
wojskowych. W trudnodostępnych
rejonach UPA rozbudowała dobrze
zorganizowaną i zamaskowaną
sieć bunkrów i ukryć, w których
rozlokowano składy materiałowe oraz szpitale. Na terenie powiatów: Przemyśl, Sanok, Lesko
ludność ukraińska była szczególnie wrogo nastawiona przeciwko
władzom polskim. Duży wpływ
na to miały niewątpliwie działające na tym terenie sotnie „Chrina”,
„Bira” i „Stacha” z kurenia „Bajdy”, wykazujące dużą aktywność.
Na wiosnę 1947 r. nastąpiło oży-

wienie działalności zbrojnego
podziemia ukraińskich nacjonalistów. W pierwszej dekadzie
marca 1947 r. sotnia „Chrina”
przeprowadziła w powiatach Lesko i Sanok przymusowy pobór
młodzieży ukraińskiej do UPA,[3]
a 28 marca 1947 r. zorganizowała
zasadzkę na kolumnę WP, w której
zginął gen. Karol Świerczewski.
O wzmożonej działalności UPA
świadczą liczne napady i zasadzki
na oddziały WP, m.in. akcja sotni
„Bira” w dniu 1 kwietnia 1947 r.
na 4 Grupę Manewrową 37 Odcinka WOP z Cisnej, podczas której
poległo 6 oficerów, 11 żołnierzy
i komendant posterunku MO w
Cisnej. Doraźnie przeprowadzona operacja na terenie powiatów
Sanok i Lesko siłami grupy operacyjnej w składzie: 8 DP, batalion
operacyjny KBW woj. rzeszowskiego (około 1000 ludzi), batalion operacyjny złożony z wojsk
Bezpieczeństwa Wewnętrznego
woj. krakowskiego i lubelskiego
(około 360 ludzi), 4 samochody
pancerne, oddział manewrowy z
Okręgu Wojskowego nr 5 (około 2000 ludzi) nie dała rezultatu.
[4] W dalszym ciągu oddziały
UPA stanowiły istotne zagrożenie,
szczególnie na terenach przygranicznych ze Związkiem Sowieckim i w województwie rzeszowskim. UPA napadała na mniejsze
oddziały WP, urzędy państwowe
i administracyjne, przedstawicieli władz, polską ludność cywilną, ważne obiekty przemysłowe,
zrywano tory kolejowe, niszczono mosty. Od stycznia 1947 r. do
Sztabu Generalnego WP i ministra
Obrony Narodowej napływały
liczne meldunki i sprawozdania
dowódców jednostek i dowódcy
Okręgu Wojskowego informujące
o zbrojnych akcjach UPA przeciwko administracji państwowej i
wojsku oraz o zagrożeniach ludności polskiej na obszarze południowo-wschodniej Polski. Raporty i
sprawozdania sytuacyjne o podobnej treści napływały z terenu także
do władz centralnych od organów
administracyjnych i politycznych,
z propozycjami przesiedlenia ludności ukraińskiej i podjęcia zdecydowanych działań zmierzających
do zlikwidowania zagrożenia ze
strony UPA.
Na posiedzeniu Biura Politycznego KC PPR w dniu 16 kwietnia
1947 r. postanowiono, że akcja
przesiedlenia ludności ukraińskiej
ma się rozpocząć 23 kwietnia 1947
r. Akcja wojskowa i przymusowe
przesiedlenie ma być przeprowadzone w rejonie „S” [Sanok] i częściowo w rejonie „R” [Rzeszów].
Natomiast do pozostałych terenów

miało być zastosowane przesiedlenie drogą administracyjną.[5] 24
kwietnia 1947 r. Prezydium Rady
Ministrów powzięło uchwałę, w
której mówi się, że „w związku z
koniecznością dalszej normalizacji stosunków w Polsce dojrzała
całkowicie sprawa zlikwidowania
działalności band UPA”. W celu
wykonania tego zadania minister
Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem Bezpieczeństwa
Publicznego miał wydzielić odpowiednią liczbę jednostek wojskowych dla przeprowadzenia
oczyszczenia zagrożonego terenu i
likwidacji band UPA. Akcję przesiedleńczą ludności ukraińskiej i
ludności mieszanej miał przeprowadzić Państwowy Urząd Repatriacyjny (PUR).[6]
Na tej podstawie wydzielone jednostki WP tworzące GO „Wisła”
rozpoczęły działania przeciwko
UPA. Jednocześnie przystąpiono
do przesiedlania ludności ukraińskiej na północne i zachodnie
tereny Polski. W wydanym przez
Państwową Komisję Bezpieczeństwa zarządzeniu dla GO „Wisła”
zostały sformułowane następujące
zadania: „Zniszczyć bandy UPA w
rejonie Sanok - Przemyśl - Lubaczów, przeprowadzając od początku akcji ofensywną działalność
operacyjną, która musi być prowadzona do końca, aż do całkowitej
likwidacji band. W pierwszym
rzędzie przeprowadzić wszelkimi
środkami atak na ośrodki dyspozycyjne faszystowskiego ruchu UPA.
Przeprowadzić w ścisłym współdziałaniu z Państwowym Urzędem Repatriacji ewakuację z tego
rejonu wszystkich osób narodowości ukraińskiej na ziemie płn.-zachodnie...”[7] W rozkazie organizacyjnym Ministerstwa Obrony
Narodowej zadania dla Grupy
Operacyjnej „Wisła” zostały sprecyzowane następująco: „I. Zadanie
a) Zniszczyć faszystowskie bandy
UPA w pasie przygranicznym w
południowo- wschodniej części
Kraju. b) Pomóc Państwowemu
Urzędowi Repatriacyjnemu w
przesiedleniu ludności ukraińskiej
z tych obszarów na płn.-zachodnie
tereny Polski.”[8] Myśl przewodnia planu działania Grupy Operacyjnej „Wisła” z dnia 21 kwietnia
1947 r. nakazywała: „(...) Wykonanie zadania musi obejmować trzy
równoległe akcje: 1. Zwalczanie
band od pierwszego momentu po
osiągnięciu przez każdy oddział
swego rejonu przeznaczenia. 2.
Ewakuacja ludności ukraińskiej,
która rozpocznie się w jednym
dniu i o jednej godzinie na całym terenie Grupy Operacyjnej
(...).”[9] A zatem, głównym zada-

niem GO „Wisła” była likwidacja
ukraińskiego nacjonalistycznego
podziemia zbrojnego. Dyrektywa
bowiem nakazywała w pierwszej
kolejności przeprowadzenie uderzenia na ośrodki dyspozycyjne,
a więc na prowidy OUN i sztaby
UPA. Dopiero drugim zadaniem
(nie mniej ważnym) było udzielenie wszechstronnej pomocy PUR
w przesiedleniu ludności ukraińskiej na północno-zachodnie ziemie Polski.
Do przeprowadzenia operacji
„Wisła” przeciwko zbrojnemu
podziemiu ukraińskich nacjonalistów użyto około 20 tysięcy żołnierzy WP, KBW i funkcjonariuszy MO.[10]
W tym czasie na obszarze operacyjnym GO „Wisła” działały następujące oddziały UPA: na terenie
powiatów Sanok i Lesko - kureń
„Bajdy” z sotniami „Burłaki”,„Łastiwki”, „Hromenki” i „Kryłacza”,
liczący około 320 ludzi;[11]
- w powiatach Sanok, Jasło, Krosno oraz w południowej części
powiatu gorlickiego i nowosądeckiego - kureń „Rena”, w skład
którego wchodziły sotnie „Bira”,
„Brodycza”, „Chrina” i „Stacha”,
liczący około 420 ludzi;[12] w
powiatach Jarosław, Lubaczów
i Przemyśl oraz w południowej
części powiatu Tomaszów Lubelski - kureń „Zaliźniaka” z sotniami
„Kałynowycza”, „Szuma”, „Tuczy” i „Kruka”, liczący około 420
ludzi;
na terenie powiatu hrubieszowskiego i powiatu Tomaszów Lubelski - kureń „Berkuta” z sotniami „Jara”, „Czausa”, „Dudy”
i „Dawyda”, liczący około 170
ludzi.[13]
Oprócz wymienionych wyżej kureni, na terenie Polski działały także samodzielne sotnie:
- sotnia „Smyrnoho”, licząca
około 100 ludzi, utworzona z terenowych organizacji OUN i SKW;
przebywała przeważnie na terenie Czechosłowacji, a do Polski
przechodziła dla wykonania zadań
dywersyjnych; działała głównie w
powiatach nowosądeckim i gorlickim;[14]
- sotnia „Bryla”, licząca około 60
ludzi, operowała w rejonie działań
kurenia „Zaliźniaka”;[15]
- sotnia „Wołodi”, licząca około
120 ludzi, prowadziła działalność
terrorystyczną na terenie powiatu
włodawskiego i w południowej
części powiatu Biała Podlaska.
[16]
Ogółem siły UPA na wiosnę 1947
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r. (przed rozpoczęciem operacji
„Wisła”) można ocenić na około
2500 dobrze uzbrojonych i wyszkolonych ludzi. Była to jednak
tylko część zbrojnego podziemia
ukraińskiego. Doliczyć tu trzeba
także około 3000 członków OUN,
którzy w miarę potrzeby byli powoływani do oddziałów UPA lub
działali w zbrojnych pododdziałach w ramach SKW, a także około
200 ludzi „Służby Bezpeky” operujących w terenie.[17] W sumie
stanowiło to około 6000 uzbrojonych ludzi.
Operację „Wisła” przeprowadzono w trzech etapach. W I etapie
trwającym około sześć tygodni (od
24 kwietnia do końca maja 1947 r.)
obszar działań GO obejmował tylko południowo-wschodnią część
woj. rzeszowskiego (powiaty:
Przemyśl, Sanok i Lesko oraz częściowo Lubaczów). Pierwsze akcje wykazały, że w powiatach Sanok i Lesko nie ma większych sił
UPA. Stwierdzono tam tylko obecność sotni „Bira”, a kureń „Bajdy”
oraz sotnie „Chrina” i „Stacha”
opuściły ten rejon. Natomiast
duże skupienie oddziałów UPA
znajdowało się w rejonie lasów
położonych między łukiem Sanu
a granicą ze Związkiem Sowieckim na płd.-zach. od Przemyśla.
Był tam kureń „Bajdy” z sotniami: „Burłaki”, „Łastiwki”, „Kryłacza” i „Hromenki”, do których
dołączyła także sotnia „Stacha”.
Oddzielne zgrupowanie stanowił kureń „Zalizniaka” działający
większością swoich sił w lasach
na południe od Lubaczowa.[18] W
pierwszym tygodniu operacji okazało się, że sotnie UPA rozproszyły
się na czoty, a nawet na roje, i nie
podejmowały walki, kryjąc się w
lesisto-górzystym terenie. W razie
pościgu oddział UPA rozdzielał
się natychmiast na drobne grupy,
które dla dezorientacji ścigających wycofywały się w różnych
kierunkach, po czym następowała
zbiórka w ustalonym wcześniej
miejscu. Taką taktykę nakazywała
instrukcja prowidnyka OUN Jarosława Starucha „Stiaha” z kwietnia 1947 r., wydana w związku z
rozpoczęciem operacji „Wisła”.
Zalecała ona taktykę przetrwania
za wszelką cenę, m.in. poprzez
przejście do głębokiej konspiracji, gromadzenie zapasów żywności, przy jednoczesnym unikaniu
zbrojnej konfrontacji z wojskiem.
[19] W tych warunkach stosowana
przez jednostki GO taktyka „przeczesywania” w trudnodostępnym,
górzysto-lesistym terenie nie mogła przynieść pozytywnych rezultatów.
Na początku operacji, do zwalczania oddziałów UPA użyto mniej
niż 50% sił GO, bowiem ponad
50% sił zaangażowano do zabezpieczenia akcji przesiedleńczej
(organizacja punktów zbornych,
ochrona punktów, konwoje i t.p.).
Na powyższe słabe strony prowadzonej operacji zwraca uwagę
rozkaz operacyjny nr 004 sztabu
GO „Wisła” z 2 maja 1947 r. Oto
wyjątki z tego rozkazu: „I. Na podstawie dotychczasowych wyników
pracy i doświadczeń zdobytych w
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terenie stwierdzam, że wszyscy
dowódcy jednostek zahipnotyzowali się akcją ewakuacji, a zapomnieli o pierwszym i głównym zadaniu, jakim jest walka z bandami
UPA. Rozkaz i plan rozpoznania
(...) nie został wykonany. Po dziesięciu dniach działania oddziałów
w terenie nie wiemy o bandach
więcej jak w pierwszym dniu przybycia w ten rejon. Doszło do tego,
że bandyci nas biją, zabierając bydło sprzed nosa, a nie my ich. Nie
osiągnęliśmy prawie żadnych rezultatów walk. Wśród 17 zabitych
tylko 11 było członkami band, a z
35 osób ujętych z bronią tylko 10
należało do bandy. (…) Dotychczas Dywizja KBW nie wie, gdzie
i co robi banda „Bira”. (...) III.
W celu niezwłocznego usunięcia
tych wszystkich niedomagań rozkazuję: 1. Przystąpić natychmiast
do wykonania głównego zadania,
jakim jest walka z bandami UPA i
prowadzić ją przez cały czas, aż do
ostatecznego zlikwidowania centrów bandytyzmu. 2. Przemyśleć
i opracować plan działania przeciwko bandom w swoich rejonach
odpowiedzialności. 3. Skończyć z
bezwartościową taktyką „przeczesywania”, gdyż bandy i tak lepiej
znają lasy i zawsze ujdą bezkarnie.”[20]
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100 ludzi, wyposażone w środki
transportowe i środki łączności,
które błyskawicznym manewrem
zamykały wszystkie przesmyki i
drogi, jakimi oddział UPA mógłby
się wymknąć;
Do całkowitej likwidacji wykrytego oddziału UPA organizowano
grupy operacyjne w sile 100-150
ludzi.[22]
W wyniku działań GO „Wisła”
prowadzonych w I etapie operacji,
nie nastąpiła wprawdzie likwidacja oddziałów UPA, ale utraciły
one oparcie materialne i moralne,
jakie dawała im zamieszkująca tu
ludność ukraińska. Przeprowadzona bowiem akcja przesiedleńcza
ludności poważnie naruszyła istniejącą cywilną siatkę terenową
OUN, pozbawiła oddziały UPA
baz zaopatrzenia, zdezorganizowała dowodzenie i łączność między porozrzucanymi w terenie
zbrojnymi grupami. W ten sposób
stworzone zostały dogodne warunki do ostatecznej likwidacji nacjonalistycznego podziemia ukraińskiego.

Zorganizowano sieć plutonów
zwiadowczych w sile 25-30 ludzi
każdy, które bez przerwy przeszukiwały dokładnie teren w celu wykrycia bunkrów, zdobycia jeńców
oraz ustalenia miejsca pobytu i
przemieszczania się w terenie grup
zbrojnych UPA;

W drugim etapie trwającym od
końca maja do końca czerwca
1947 r. GO „Wisła” stopniowo
rozszerzała obszar swego działania w kierunku północnym na woj.
lubelskie oraz woj. rzeszowskie,
aż do jego granicy zachodniej na
płd. od Krosna, Jasła i Gorlic.[23]
Główny wysiłek przeniesiono na
powiaty Lubaczów i Przemyśl. W
tym czasie dowództwo UPA postanowiło wycofać sotnie na teren
Słowacji, ukryć je w masywach
górskich i leśnych, a po zakończeniu operacji „Wisła” ponownie
przerzucić je na teren Polski.[24]
Jednak zdecydowane działania
jednostek GO, we współdziałaniu
z jednostkami czechosłowackimi,
poważnie ograniczyły możliwości
przerzutu przez granicę większych
sił UPA. Kureń „Bajdy” został
rozbity, a jego resztki dołączyły
do sotni „Burłaki” i „Hromenki”.
Sotnia „Hromenki”, licząca około
100 ludzi, przekroczyła 10 czerwca 1947 r. granicę czechosłowacką
i po walkach z pułkiem „Slovensko” straciła 54 ludzi. „Hromenko” z 37 ludźmi przedostał się na
Morawy, a stamtąd do Austrii.[25]
Sotnia „Burłaki”, licząca około
90 ludzi (w tym około 30 ludzi z
rozbitych sotni „Łastiwki” i „Kryłacza”),[26] przekroczyła granicę
czechosłowacką 21 czerwca 1947
r., w walce z oddziałami czechosłowackimi poniosła duże straty i
rozproszyła się. Resztki rozbitych
sotni „Romana” i :Smyrnoho” po
stoczonej 20 czerwca 1947 r. walce z oddziałami czechosłowackimi
podzieliły się na dwie grupy. Jedna grupa (licząca około 40 ludzi)
pozostała na Słowacji, a następnie
przeszła na teren Związku Sowieckiego, druga - liczniejsza, wróciła
na teren Polski i działała w rejonie
lasów między Piwniczną, Szczawnicą, Nowym Sączem i Nowym
Targiem.

Do wykrytego przez grupy
zwiadowcze rejonu kierowano
specjalnie zorganizowane ruchome grupy manewrowe w sile do

W trzecim etapie operacji, trwającym od końca czerwca do końca
lipca 1947 r. jednostki GO „Wisła”
kontynuowały działania zapocząt-

Dyrektywa nr 7 ministra Obrony Narodowej marszałka Polski
Michała Żymierskiego dla GO
„Wisła” z 5 maja 1947 r. również
zwraca uwagę na główne zadanie
GO. Czytamy w niej: „W związku z przedstawionym mi planem
działania na drugą fazę oraz planem zasiedlania terenów poukraińskich - zarządzam co następuje: I. Głównym zadaniem GO
„Wisła” jest walka i likwidacja
band ukraińskich w pow.: Sanok,
Lesko, Przemyśl i Lubaczów, jak
również na płn. od pow. Lubaczów
i na zach. od pow. Sanok. Wysiedlanie z powyższych terenów ludności ukraińskiej i mieszanej ma
być akcją pomocniczą w tej walce,
mającą utrudnić egzystencję band
w terenie i zniszczyć ich bazy materiałowe. II. Wobec nieznacznych
wyników w zwalczaniu band w
pierwszej fazie - należy dążyć, aby
wysiedlanie ludności ukraińskiej
nie wysunęło się na pierwszy plan,
nie wyznaczać wszystkich sił wojskowych dla tej sprawy, przez co
właściwy cel - walka z bandami zeszłaby na drugi plan.”[21]
Na podstawie uzyskanych doświadczeń w pierwszych tygodniach prowadzenia operacji,
zmieniono taktykę działania. Odstąpiono od taktyki „przeczesywania” terenu. Walkę z UPA prowadzono następująco:
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kowane w drugim etapie, ścigając
i rozbijając wyczerpane oddziały
UPA, usiłujące przebić się na południe ku granicy z Czechosłowacją. Na początku lipca 1947 r. na
obszarze działania GO znajdowały
się jeszcze trzy główne ośrodki
ukraińskiego nacjonalistycznego
podziemia:
w powiecie Nowy Sącz działały
resztki sotni „Romana” i „Smyrnoho”;
w powiecie Hrubieszów i we
wschodniej części powiatu Tomaszów Lubelski nadal działał kureń
„Berkuta” składający się z czterech sotni: „Jara” (38 ludzi) działającą w płd.- wsch. części pow.
Hrubieszów; „Czausa” (około 40
ludzi) działającą w płd.-zach. pow.
Hrubieszów i wsch. części pow.
Tomaszów Lubelski; „Dudy” (28
ludzi) działającą w zach. części
pow. Tomaszów Lubelski; „Dawyda” (około 40 ludzi) działającą
w płd.-wsch. części pow. Hrubieszów; ponadto w tych rejonach
działały bojówki SB liczące około
75 ludzi;
w powiecie Lubaczów i płd. części pow. Tomaszów Lubelski działał kureń „Zalizniaka” z sotniami:
„Kałynowycza” (około 30 ludzi);
„Zahajdacznoho”; „Tuczy” (około
60 ludzi); w rejonie tym działały
także małe grupy rozbitej sotni
„Szuma”.[27]
Sytuacja powyższa spowodowała,
że ciężar działań GO „Wisła” w
trzecim etapie operacji przesunął
się na Lubelszczyznę, gdzie znajdowały się największe siły UPA.
W wyniku działań prowadzonych
przez jednostki GO, do końca
lipca 1947 r. główne siły UPA na
terenie Polski zostały rozbite, a
mianowicie:
Kurenie „Bajdy” i „Rena”, stanowiące najbardziej bojowy trzon
UPA (mające na swoim sumieniu
najwięcej mordów, podpaleń i grabieży), straciły około 80 % swoich
stanów bojowych. Resztki przebiły się na teren Związku Sowieckiego i Czechosłowacji.[28]
Kureń „Zalizniaka” nie został
wprawdzie całkowicie zlikwidowany, ale poniósł duże straty
(także w wyniku dezercji). Sotnia
„Szuma” została prawie całkowi-

cie zniszczona, a w pozostałych
sotniach: „Kałynowycza”, „Tuczy” i „Kruka” pozostało nie więcej jak po 14-25 ludzi.[29]
Kureń „Berkuta” poniósł stosunkowo najmniej strat. W początkowym okresie operacji „Wisła” był
gruntownie zakonspirowany na terenie pow. tomaszowskiego i hrubieszowskiego, i wykryty został
dopiero w drugim etapie operacji.
[30]
Na terenach objętych działaniem
GO „Wisła” pozostały drobne
grupy liczące po 2-4 ludzi z rozbitych oddziałów UPA (rejonowi
prowidnicy, referenci gospodarczy, referenci służby zdrowia),
członkowie SB i SKW, których
zadaniem było odbudowanie sieci
OUN, przygotowanie żywności
i werbowanie nowych członków.
[31] Grupy te dokonywały napadów terrorystycznych i rabunkowych w celu zdobycia żywności.
Większe grupy UPA działające na
Lubelszczyźnie i wschodniej części woj. krakowskiego opierały
swoje zaopatrzenie częściowo na
nie wysiedlonych jeszcze wsiach
ukraińskich, a częściowo na przygotowanych wcześniej składach
ukrytych w bunkrach.
31 lipca 1947 r. zakończono operację „Wisła”. Od kwietnia do lipca 1947 r. oddziały GO „Wisła”
przeprowadziły 357 akcji bojowych, w wyniku których zlikwidowano 1509 członków UPA, a w
obozach odosobnienia osadzono
2781 aktywnych członków OUN
i tych, którzy współpracowali z
UPA. Zdobyto 6 moździerzy, 3
rusznice ppanc, 11 ckm, 103 rkm,
171 pm, 701 kb, 128 pistoletów,
303 granatów, 531 min przeciw
piechocie, kilkadziesiąt tysięcy
sztuk amunicji, 2 radiostacje, 16
radioodbiorników, 2 centrale telefoniczne, 20 maszyn do pisania,
30 magazynów żywnościowych,
24 konie oraz inny sprzęt, materiały archiwalne i propagandowe.
Zniszczono 1178 schronów.[32]
W ramach akcji przesiedleńczej
przesiedlono na północne i zachodnie tereny Polski 95 846 osób
narodowości ukraińskiej z województwa rzeszowskiego i 44 728
osób z województwa lubelskiego.
[33] Na terenie Polski pozostały
tylko nieliczne małe zbrojne grupy

UPA. Stan bezpieczeństwa w południowo- wschodnich powiatach
Polski pogorszył się na początku
sierpnia 1947 r. w związku z przejściem na te tereny ze Związku
Sowieckiego dwóch kilkudziesięcioosobowych grup UPA. Do nich
zaczęły dołączać błąkające się po
lasach grupy zbrojne, stwarzając
zagrożenie dla ludności polskiej w
powiatach: Biała Podlaska, Włodawa, Chełm, Hrubieszów i Tomaszów Lubelski. Szczególnie duże
niebezpieczeństwo wystąpiło w
powiecie hrubieszowskim, gdzie
nie przesiedlono całej ludności
ukraińskiej, w związku z czym oddziały UPA znalazły tu oparcie. Na
tym terenie dokonano kilku napadów na pododdziały 9 pp (m.in. w
rejonie Dołhobyczowa, Piaseczna,
Mircze), które w okresie od 10 do
20 sierpnia 1947 r. poniosły straty
wynoszące 31 zabitych i 47 rannych.[34] Zorganizowane na nowo
sotnie przystąpiły do akcji palenia
wsi opuszczonych przez ukraińską
ludność, w wyniku której w ciągu
sierpnia 1947 r. w województwie
lubelskim spalono 23 wsie, a w
województwie rzeszowskim – 10
wsi.[35]
Operacja „Wisła” trwała znacznie
dłużej niż zakładano to w planach.
Złożyło się na to wiele przyczyn.
Na pierwszym miejscu należy
wymienić wyjątkową trwałość
ukraińskiego nacjonalistycznego
podziemia. Dobrze zorganizowana
konspiracja podziemnych struktur
OUN, dobra orientacja w trudnym
terenie, dostosowanie taktyki partyzanckiej UPA do korzystnych
dla siebie warunków terenowych,
unikanie starć z silniejszym przeciwnikiem, a nade wszystko poparcie ludności ukraińskiej zamieszkałej na tych terenach - oto
główne atuty OUN-UPA w walce z
jednostkami GO. Zbrojne podziemie ukraińskich nacjonalistów na
terenie Polski stanowiło w sumie
dobrze zorganizowaną i prężną
organizację wojskową. Oddziały
UPA uzbrojone były przeważnie
w broń automatyczną i maszynową oraz dysponowały dużą ilością amunicji i granatów. UPA
miała w terenie rozwiniętą sieć
szpitali, magazynów i składów
materiałowych, a także bunkrów
dla dowództwa i kierownictwa
OUN. Obiekty te usytuowane były
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w lesisto-górzystych rejonach,
świetnie zamaskowane i trudne
do wykrycia. Taktyka działania
oddziałów UPA w pierwszej fazie
operacji „Wisła” polegała na rozproszeniu sił i doraźnej koncentracji większych sił na czas akcji.
Po zakończeniu akcji następowało
natychmiastowe rozproszenie w
terenie. Ale po przeprowadzeniu
ewakuacji ludności ukraińskiej (co
pozbawiło UPA baz zaopatrzenia i
systemu łączności, a także zerwało
siatkę cywilną OUN) rozrzucone
w terenie małe grupy OUN-UPA
nie były zdolne do zapewnienia
sobie własnymi siłami nawet żywności, zaczęły się więc znowu łączyć w większe grupy, włącznie
do kilku sotni (np. sotnie „Łastiwki”, „Kryłacza”, „Burłaki”).
[36] W czasie akcji oddziały UPA
działały przez zaskoczenie organizując zasadzki i nagłe wypady.
Przy niekorzystnym stosunku sił
nie podejmowano walki i zorganizowanie wycofywano się. Dużą
pomocą dla OUN-UPA była do-

kładna znajomość terenu. Zakończenie działalności nacjonalistów
ukraińskich nastąpiło praktycznie
dopiero po likwidacji czołowych
przywódców OUN-UPA. Na 23
działających na terenie Polski dowódców kureni i sotni – 13 zostało
zabitych, 3 ujęto na terenie Czechosłowacji i przekazano Polsce
(„Zalizniak”, „Burłaka”, „Kałynowycz”), 4 przedostało się do
strefy amerykańskiej („Brodycz”,
„Hromenko”, „Kruk”, „Berkut”),
3 zaginęło bez wieści.[37] W ten
sposób dobiegła końca krwawa
epopeja, która kosztowała oba narody (polski i ukraiński) dziesiątki
tysięcy istnień ludzkich, i która
olbrzymim ciężarem legła na wzajemne stosunki.
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„Oszmiańskie historie”
Tułacze losy wojenne
Bronisława i Heleny
z Oświecimskich Kononowiczów

Tomasz Kiejdo

„Oszmiańskie historie” – Tułacze losy wojenne Bronisława i
Heleny z Oświecimskich Kononowiczów

rodzinne.
Bronisław Kononowicz urodził
się 11 maja 1889 roku w Rzeczy-

cy, mieście południowo-wschodniej (dzisiejszej) Białorusi. Był
synem Antoniego i Sabiny (Zebi-

Powiat oszmiański za czasów
Rzeczypospolitej Obojga Narodów był największym z powiatów w województwie wileńskim.
To właśnie na jego terenie – w
Krewie – zawarto układ, który dał
początek unii polsko-litewskiej.
Stąd wywodzi się królewska dynastia Jagiellonów. Tu urodziło
się wielu wybitnych artystów,
kapłanów i obrońców Ojczyzny.

W trakcie rewolucji październikowej powrócił do rodzinnego domu. Nie uchroniło go to
jednak przed represjami. Został
zatrzymany przez bolszewików.
Strażnicy nie stronili od alkoholu, co pomogło Bronisławowi
uwolnić się z więzów i wyskoczyć przez okno. Otrzymał po-

W cyklu wspomnień przedstawię osoby i rodziny związane
z przedwojenną historyczną
„Oszmiańszczyzną”. Niekiedy
będą to wątki nieznane, innym
razem odświeżone, ale wzbogacone o nowe materiały z archiwów lub zbiorów prywatnych.
Znaczna ich część nigdy nie była
publikowana. Kolejne artykuły
pojawiać się będą w dwumiesięcznych odstępach.
W
kolejnym
odcinku
„Oszmiańskich historii” przedstawię losy Bronisława Kononowicza, komisarza ziemskiego starostwa powiatowego w
Oszmianie, oraz jego bliskich.
Ich szczęśliwe życie przerwał
wybuch okrutnej wojny, w
trakcie której doświadczyli rozstania, aresztowania i zesłania
do Kazachstanu. Po przyjeździe do PRL Oszmianę przypominały tylko ocalałe fotografie

ny) z Polańskich. W 1905 roku za
udział w nieznanej dzieciom organizacji młodzieżowej otrzymał
wilczy bilet i musiał opuścić Mozyrz, w którym pobierał edukację. Maturę zdał w Warszawie, by
po niej rozpocząć studia w Akademii Rolniczej w Dublanach
pod Lwowem, wówczas jeszcze
w zaborze austriackim. Uzyskał
tytuł agronoma. Według relacji
dzieci ukończył także studia rolnicze w Moskwie.

/ Bronisław Kononowicz, listopad 1920 r., zdjęcie wykonano w zakładzie fotograficznym
M. Fabiszewskiego w Piotrkowie Trybunalskim na ulicy Kaliskiej 9, fot. zbiory rodzinne
Kononowiczów

strzał uniemożliwiający sprawne
przemieszczanie. Gdy oprawcy
szukali go w pobliskim lesie, doczołgał się do sąsiedniego domostwa, w którym otrzymał pomoc.
Po raz kolejny musiał opuścić
Rzeczycę.
W roku 1918 lub 1919 rozpoczął
pracę w wojsku polskim jako
pracownik cywilny zajmujący się
usługami kwatermistrzowskimi.
Wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Z armią doszedł
aż do Kowla, gdzie trudnił się zamianą soli na zboże. Brał udział
także w samej Bitwie Warszawskiej. W trakcie działań zbrojnych został ranny.
Po konflikcie polsko-bolszewickim trafił do Piotrkowa Trybunalskiego. Podjął pracę zastępcy

/ Bronisław Kononowicz, Oszmiana, zima 1928 r., fot. zbiory rodzinne Kononowiczów
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komisarza ziemskiego. Nie było
to jednak jego miejsce na ziemi.
Tęsknił za atmosferą wschodniej
Polski i opuścił miasto. Tak znalazł się w Oszmianie. Został komisarzem ziemskim w starostwie
powiatowym, w którym pracował
do roku 1939. Odpowiadał za komasację gruntów.
31 lipca 1928 roku ożenił się
z Heleną Oświecimską. Ślub
wzięli w parafii św. Michała Archanioła w Oszmianie. Rodzice
Heleny, Władysław i Amelia z
Bukowskich, mieszkali wówczas w podoszmiańskich Ukropiszkach. Małżonka komisarza
ziemskiego urodziła się 31 lipca
1904 roku. Początkowe nauki
pobierała razem z siostrami na
Ukrainie, gdzie ojciec podjął się
pracy zarobkowej. W trakcie rewolucji październikowej rodzina
powróciła do Oszmiany. Edukację kontynuowała w gimnazjum
oszmiańskim. Maturę, według
syna Jana, uzyskała w roku 1923
lub 1924. Następnie przez kilka
lat pracowała jako nauczycielka
klas młodszych w oszmiańskiej
szkole powszechnej oraz w szkołach wiejskich powiatu oszmiańskiego. W roku 1926 pełniła obowiązki kierownika 1 klasowej
szkoły powszechnej w Szczepanowiczach na terenie Gminy
Graużyszki. Po zawarciu związku małżeńskiego zrezygnowała z
pracy nauczycielskiej.
Rok po ślubie na świat przyszedł
Mirosław. Kononowicze przyjaźnili się z rodziną dyrektora szpitala w Oszmianie, chirurga Bro-
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cy pojechali dalej, do odległego
około 75 kilometrów od Kokczetawu kołchozu im. Lenina. Przebywali w nim do 15 października
1940 roku. Mieszkali wówczas z
rodzinami kazachskimi. Po tym
czasie wrócili do Kokczetawu.
Helena pracowała jako sekretarka, tłumacząc korespondencję z
języka kazachskiego na język rosyjski oraz wysyłając ją do Moskwy.

nisława Polionisa, i to on został
ojcem chrzestnym ich najstarszego syna. Następnym dzieckiem
był Roman, lecz zmarł jako niemowlę. W 1935 roku urodziła się
Maria Joanna.
Syn Jan twierdzi, że rodzice prowadzili dostatnie życie. Według
niego po ślubie kupili od ojca
Heleny – Władysława Oświecimskiego – ziemię i rozpoczęli budowę domu. Okazały, drewniany
budynek stanął na początku lat
30. przy ulicy Piłsudskiego 98.

Bronisław Kononowicz po podpisaniu układu Sikorski-Majski w lipcu 1941 roku starał się
o przyjęcie do Armii Andersa.
Ze względu na brak stopnia oficerskiego, wiek oraz rolnicze
wykształcenie nie został jednak
zwerbowany. Wówczas postanowił dotrzeć do żony i syna. Dołączył do nich 6 września 1941
roku. Bliskich w Kazachstanie
odnalazł dzięki temu, że utrzymywał kontakt z rodziną Oświecimskich w Ukropiszkach.

Charakter pracy komisarza ziemskiego wymagał częstych wyjazdów i przemieszczania się po
powiecie oszmiańskim. Środkiem transportu był najczęściej
zaprzęg konny. Oszmiańszczyzna, dość gęsto zalesiona, słynęła
z dużej liczby wilków, groźnych
zwłaszcza zimą. Takie niebezpieczne historie były również
udziałem Bronisława. Posiadana
broń palna chroniła go jednak
przed drapieżnikami.
Szczęśliwe rodzinne życie diametralnie odmienił wybuch drugiej wojny światowej. Po wkroczeniu Sowietów do Oszmiany
we wrześniu 1939 roku przez
gościnne progi Kononowiczów
przewijało się wiele osób. Jakiś
czas przebywała tam Janina Polionis z córkami, żona aresztowanego dyrektora szpitala Bronisława Polionisa, którą wyrzucono
z mieszkania. Pomieszkiwały
siostry Heleny: Janina z dziećmi
oraz Irena. Maria, najmłodsza z
sióstr Oświecimskich, twierdziła,
że dom Kononowiczów stał się w

/ Helena Kononowicz z synem Mirosławem, Oszmiana, 1931 r., fot. zbiory rodzinne Kononowiczów

tym czasie azylem dla wysiedlonych i ukrywających się podróżnych. Niektórzy po jednej nocy
kierowani byli na bezpieczniejsze
kwatery. Represje nie ominęły
również życzliwych gospodarzy.
Bronisław trafił do aresztu. Po
kilku dniach Sowieci wypuścili
go wprawdzie z więzienia, lecz
w marcu 1940 roku ponownie zatrzymali. Przebywał w więzieniu
w Oszmianie, później w Wilnie.
Stamtąd odjechał na „nieludzką
ziemię”. Dzieci nie znają dokładnego miejsca zesłania.

wojną wyjechała do Zakopanego.
Przebywała w szpitalu, z którego po wkroczeniu do stolicy Tatr
wyrzucili ją Niemcy. Po tym traumatycznym wydarzeniu znalazła
schronienie u sióstr zakonnych. Z
rodziną spotkała się dopiero, gdy
ta powróciła z zesłania.
Po rozładunku transportu zesłań-

15 października 1942 roku wyjechali do Jelenówki, odległej od
Kokczetawu około 30 kilometrów, i przebywali w niej do 1946
roku. Ze wspomnień najstarszego
syna Bronisława i Heleny – Mirosława Kononowicza – wynika,
że przez ten okres mieszkali zarówno w domu, jak i w ziemlance. W 1943 roku poprawiła się
ich sytuacja materialna, wówczas
kupili krowę. Mirosław Kononowicz wspominał, że mieszkanie
z innymi pomagało przetrwać,
wspólnie zdobywano żywność.
W Jelenówce w 1945 roku przy-

Jan Kononowicz twierdzi, że po
aresztowaniu ojca w ich domu
przy ulicy Piłsudskiego 98 zamieszkał oficer sowiecki. Ów
człowiek dzień przed rozpoczęciem drugiej deportacji Polaków
w głąb ZSRR, w kwietniu 1940
roku, ostrzegł Helenę, że zostanie
wywieziona. Matka, według Jana
Kononowicza, rozpoczęła chaotyczne przygotowania. Zaczęła przede wszystkim gromadzić
prowiant. Przybyli po nich enkawudziści radzili jednak, aby zabrała przede wszystkim ubrania,
materiał, pościele. Helena opowiadała później, że najpewniej
dzięki tej radzie przeżyła. Na zesłaniu sprzedawała bądź wymieniała na żywność to, co zabrała
z domu. Irena Stecka pomagała
siostrze pakować rzeczy.

/ Zdjęcie ślubne Heleny Oświecimskiej i Bronisława Kononowicza, Oszmiana 31 lipca
1928 r., fot. zbiory rodzinne Kononowiczów

13 kwietnia deportację rozpoczęła kilkunastokilometrowa piesza
„wędrówka” z Oszmiany do Sół.
Stamtąd pociąg ruszył do Lidy.
Po drodze zbierał wciąż nowe
wagony i kolejnych nieszczęśliwców zsyłki. Jechali przez Połock,
Smoleńsk. Pomiędzy 21 a 24
kwietnia dotarli do Ufy na Uralu. Do miejscowości Kokczetaw
w północnym Kazachstanie Helena z synem Mirosławem dojechali 26 kwietnia 1940 roku. Nie
było z nimi Marii Joanny, która
ze względów zdrowotnych przed

/ Bronisław Kononowicz, Kazachstan, sierpień 1945 r.,
fot. zbiory rodzinne Kononowiczów
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dni oczekiwali na pociąg towarowy. Skład ruszył w drugiej
połowie lutego. Do Łodzi, gdzie
była już matka Heleny – Amelia
Oświecimska – oraz jej siostry
z rodzinami, dojechali około 15
marca.
Bronisław wkrótce otrzymał nakaz pracy i wiosną 1946 roku
przebywał już w Szczecinie. Objął posadę inspektora w Wydziale
Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu
Wojewódzkiego. Zajmował się
klasyfikacją gruntów. Na emeryturę przeszedł w roku 1964.
Helena sprawowała opiekę nad
domem. W Szczecinie Kononowiczom urodziła się jeszcze córka Hanna.

/ Dom Bronisława i Heleny Kononowiczów, Oszmiana, 1969 r., fot. zbiory rodzinne Kononowiczów

szedł na świat młodszy syn Heleny i Bronisława – Jan.

10 lutego 1946 roku ponownie
wrócili całą rodziną do Kokcze-

tawu. Stamtąd rozpoczęła się ich
podróż w kierunku PRL. Kilka

Dzieci po wojnie dopytywały
ojca, jak udało mu się sprawić, że
opuścili Kazachstan. Bronisław
odpowiadał: „To było szczęście”.
Nie potrafił wyjaśnić, jak znalazł
w sobie siły i zorganizował wyjazd. Do Oszmiany już nigdy nie
wrócili.
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Bronisław zmarł 1 lipca 1968
roku, Helena kilka lat później –
30 grudnia 1975 roku. Pochowani zostali na szczecińskim cmentarzu centralnym na ulicy Ku
Słońcu 125a.
Autor tekstu wyraża wdzięczność
za pomoc przy powstawaniu artykułu dzieciom Bronisława i
Heleny – Hannie Wawrzon oraz
Janowi Kononowiczowi – a także siostrzenicy Heleny Marii Łotysz.
Literatura:
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Największa przygoda mojego życia

Łuny nad Wołyniem cz.2
Feliks Budzisz

Okrężną drogą przez las pobiegłem do domu. Ukryłem się w zaroślach i obserwowałem puste
podwórze. Wokół panowała cisza.
Przez otwarte drzwi usłyszałem
płacz siostry. Mama leżała na łóżku, miała silny atak dusznicy bolesnej, na którą cierpiała od kilku
miesięcy. Przy niej stała bezradna
i spłakana Danusia. Mama pocieszyła mnie, że ojciec na pewno
uciekł. Był doświadczonym żołnierzem, przeszedł kampanię
wrześniową, umiał więc zachować się w takiej sytuacji jak dzisiaj. Gdy spostrzegł zbliżających
się do podwórza banderowców,
nie miał wątpliwości, co go może
spotkać. Skoczył raptownie za budynek i pod jego osłoną pobiegł w
kierunku pobliskiego gęstego zagajnika. Biegł pochylony, zygzakiem, po strzale padał, udając trafionego. Szczęśliwie dobiegł do
zagajnika, gdzie się ukrył, a następnie pod osłoną nocy przedostał się do Zasmyk. Został żołnierzem samoobrony. Do Radowicz
już nie wrócił. Banderowcy postawili mamie to samo co i dziadkom
żądanie: ojciec ma w ciągu trzech
dni zgłosić się do ich sztabu. W
przeciwnym razie zastrzelą nas i
spalą zabudowania. Nie mieliśmy
najmniejszych wątpliwości, co by
się stało, gdyby ich żądanie zostało spełnione. Im chodziło o wymordowanie w pierwszej kolejności mężczyzn zdolnych do posługiwania się bronią. Z dziećmi,
kobietami i starcami nie mieliby
już większych kłopotów. Ochłonąwszy z silnego wrażenia zabraliśmy się z siostrą do obrządku
inwentarza. Mama udała się do
krewnych w Polskiej Kolonii, by
dowiedzieć się, co robić dalej.
Wróciła z informacją, że nocą był
u nich goniec z Zasmyk. Polecił
spakować najpotrzebniejsze rzeczy i mieć w pogotowiu wozy, a

na sygnał zebrać się w miejscu,
które zostanie podane. W drodze
do Zasmyk będzie nas osłaniał
pododdział samoobrony. Do tego
czasu należy mieć się na baczności, noce i wczesne ranki spędzać
w ukryciu, powiadomić natychmiast samoobronę, gdyby we wsi
pojawiło się więcej banderowców. Ze względu na deszczowa
pogodę następne noce spędzaliśmy w schowku w stodole. We
dnie krzątaliśmy się w trójkę przy
zbiórce zbóż, zachowując środki
ostrożności. Część domowego
sprzętu zakopaliśmy o zmierzchu
w ogrodzie. Przygotowany do podróży wóz ustawiliśmy przed domem. O zmroku niepostrzeżenie
szliśmy do schowka. Coraz bardziej dręczyła nas niepewność i
lęk o nasze życie. Atmosfera stawała się już nie do zniesienia. Pragnęliśmy jak najprędzej uciec
stąd. Tylko dziadkowie w dalszym ciągu nie chcieli słyszeć o
opuszczeniu gospodarstwa. Nam
radzili wyjechać jak najszybciej.
Czekaliśmy więc na zbawczy sygnał i obiecaną obstawę. Dnia 25
sierpnia, późnym wieczorem,
omawialiśmy w schowku szeptem
nasz wyjazd, wsłuchując się jednocześnie w nocną ciszę, tajemniczą i groźną. We wsi poszczekiwały psy, co oznaczało, że kręcą
się tam jacyś przybysze. Tym razem, jak na złość, Łysek kręcił się
koło naszej kryjówki, skomląc.
Późną nocą posnęliśmy, ale
wkrótce obudziła mnie mama
Ktoś chodził po podwórzu. Rozległo się stukanie w okno. Łysek
milczał. Widocznie – pomyśleliśmy – pobiegł znowu do sąsiadów. Zacząłem dygotać jak w febrze. Przez szparę w ścianie stodoły było widać że ktoś idzie w
naszym kierunku. Zamarliśmy z
mamą w bezruchu, nie budząc
siostry. Czekaliśmy już na najgor-

sze. Ale oto usłyszeliśmy radosne
skomlenie Łyska i po chwili znajomy głos Henia, najmłodszego
brata mamy, który 13 lipca wymaszerował z oddziałem do Zasmyk.
Lęk nasz nagle zamienił się w nieopisaną radość. Wygramoliliśmy
się z kryjówki, obudziliśmy Danusię i wszyscy troje uściskaliśmy
serdecznie „Liska”. Przyszedł odwiedzić przede wszystkim swoich
rodziców i namówić ich, by opuścili Radowicze. Ale dziadkowie
trwali przy swoim. Powodem tej
decyzji była m.in. choroba dziadzia – pogłębiający się ostatnio
niedowład prawej ręki. Henio
przekazał nam serdeczne słowa
od ojca, który szczęśliwie dotarł
do Zasmyk i myślał o nas z nadzieją na szczęśliwe tam spotkanie. Ale zaraz bardzo zasmuciła
nas wiadomość, że banderowcy
zamordowali wiele osób z Radowicz, naszych dobrych znajomych, udających się do zasmyckiego kościoła i powracających
stamtąd w niedzielę 22 sierpnia
Ciał jeszcze nie znaleziono, ale
nadzieja, że są żywi, jest juz znikoma. Z Radowicz nie dojechali
do kościoła Adam Bartoszewski z
żoną Weroniką, którzy chcieli odwiedzić syna Edwarda, będącego
od kilku dni w samoobronie oraz
sąsiadka Ludwika Daszkiewicz,
która pojechała z nimi, by zobaczyć się z synem Henrykiem.
Miała jechać z nimi i Danusia Kostrubiec, by odwiedzić ojca Władysława, który w samoobronie od
kilku dni był rusznikarzem. W
drodze do Bartoszewskich użądliła ją pszczoła. Z powodu opuchlizny policzka musiała zrezygnować z wyjazdu i uratowała się.
Bartoszewscy ze względu na zapowiadający się upał zdecydowali
się jechać przez lityński las, by
me przegrzewać koni, o które bardzo się troszczyli. I tam ich spo-

tkała śmierć. Z kościoła tej niedzieli nie wrócili Stanisław i
Aniela Małkowscy, rodzice sześciorga małych dzieci oraz ich sąsiedzi: Rozalia Kułakowska i Maria Kiełbasa z czternastoletnim
synem Marianem, a także trzynastoletnia Ewa Młynek. Inni radowiczanie, między innymi Bogumiła Molenda, którzy w obie strony jechali inną drogą, przez Piórkowicze, wrócili pod wieczór
szczęśliwie do domu. Wiadomość
o śmierci znajomych bardzo nas
zatrwożyła. Potwierdzała nasze
obawy, że drogi do Zasmyk są już
zamknięte i uciekający będą narażeni na śmiertelne niebezpieczeństwo. Późną nocą pożegnaliśmy
się z Heniem z głęboką nadzieją,
że nasi partyzanci przyjdą nam na
czas z pomocą. Dnia 26 sierpnia
Ukrainiec Aleksander Hawryluk,
sąsiad i przyjaciel dziadków,
przekazał im w tajemnicy, że banderowcy polecili miejscowym nazistom, by wzięli udział w najbliższych dniach w likwidacji ludności polskiej. Mieli wspomóc w tej
akcji specjalny oddział, którego
już oczekiwano we wsi. Wiadomość ta lotem błyskawicy obiegła
polskie rodziny, pozostające jeszcze na swoich gospodarstwach.
Od tej pory nikt z nas i sąsiadów

nie wychodził na pole do pracy.
Mama krzątała się po obejściu,
trzymając się za chore serce, co
chwila przystając, by odpocząć.
Stale powtarzała płacząc: „Boże,
za co nas tak karzesz?”. Staraliśmy się nie spuszczać mamy z
oczu w obawie, że nam umrze i
zostaniemy sami. 30 sierpnia
przed południem przybiegła do
nas zdyszana babcia z wiadomością od Aleksandra, że do jego lasku wjechało kilka furmanek z
banderowcami. Część z nich poszła do wsi, by zwołać na popołudnie jakieś zebranie. Reszta banderowców śpi na wozach. Powiedziała również, że Aleksander
obiecał ukryć dziadków w razie
potrzeby na jakiś czas. Babcia z
kolei zapewniła nas, że zaopiekuje się naszym inwentarzem, dopóki to będzie możliwe. Ponaglała
mamę do wyjazdu, nawet gdyby
nie było zbrojnej obstawy. Pożegnała się z nami serdecznie, jak
nigdy dotąd. Za furtką odwróciła
się do nas na moment i poszła w
pośpiechu bez słowa. Nasza trójka wybuchła płaczem. Noc z 30
na 31 sierpnia – ostatnią w Radowiczach – spędziliśmy w pobliskim, gęstym sosnowym młodniku, który kilka dni temu dał schronienie ojcu, a gdzie Żyd Josek,
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mój starszy szkolny kolega; ukrywał się w ubiegłą zimę. Teraz spotkał nas podobny los. O zmroku
chyłkiem skradaliśmy się do zagajnika. Nagle na trakcie, przez
który trzeba było przejść, dały się
słyszeć odgłosy jadących wozów i
głośne rozmowy. Jechało kilka
furmanek z banderowcami. Nie
było czasu na ucieczkę. Pokładliśmy się w przydrożnym rowie,
gdzie krzewy i zielsko dawały
ukrycie. Jedna furmanka skręciła
do naszych zabudowań. Po kilkunastu minutach odjechała, podążając za resztą. Gdy rozmowy ucichły i wozy skryły się w mroku,
przebiegliśmy chyłkiem trakt, zagłębiając się w sosnowym młodniku. Wkrótce znaleźliśmy się na
upatrzonym miejscu. Długo nie
mogliśmy ochłonąć z wrażenia,
dygocąc ze strachu. We wsi zaczęły gwałtownie ujadać psy.
Wzmagał się trwożny niepokój, w
powietrzu wisiało coś groźnego.
Zaczęliśmy się modlić szeptem.
Opatuleni kocami i przytuleni do
siebie posnęliśmy wreszcie. Późną nocą obudziła nas gwałtowna
nawałnica. Rozległy się ogłuszające grzmoty i lunął rzęsisty
deszcz. Ale burza wkrótce przeszła, niebo zaiskrzyło się gwiazdami, pociągnęło wilgotnym
chłodem. Mimo przemoczenia i
chłodu znowu posnęliśmy głębokim snem. Gdy obudziła nas
mama, słońce było już nad lasem.
Wstawał piękny słoneczny dzień.
Ostrożnie wyszliśmy z zagajnika.
Skradając się weszliśmy na podwórze. Drzwi w domu były pootwierane, na podłodze walały się
porozrzucane rzeczy, pakowane
przez nas z dużym trudem. Widoczna była obecność intruzów.
Na widok tego bałaganu zdjął
mnie dławiący strach, nogi uginały się jak z waty. Na myśl, że mogliśmy leżeć już tutaj martwi, zrobiło mi się mdło. Podszedłem do
siedzącej bezradnie na podwórzu
mamy i krzyknąłem rozpaczliwie:
„Uciekajmy, bo nas zabiją!”.
Mama wstała, trzymając się za
serce i powiedziała jakimś dziwnym głosem: „Uciekamy! Niech
się dzieje już, co chce. Zawiadomię tylko dziadków”. I resztkami
sił pobiegła do nich. My tymczasem w wielkim pośpiechu zebraliśmy z siostrą porozrzucane rzeczy, pakując je do worka. Kawałkiem czerstwego chleba zaspokoiliśmy poranny głód. Czekając na
mamę poczułem jakiś gorzki żal
wszystkiego wokół: domu, sadu,
pól i błękitnego nieba. Mama
szybko wróciła, z trudem łapiąc
powietrze. Okropnie zdyszana powiedziała: – Uciekajmy! Zaprzęgaj! Przyjechali; będą mordować!
Aleksander powiedział dziadkowi, że jutro albo nawet dzisiaj
będą nas zabijać. Blednąc osunęła
się na łąkę przed domem. Chwycił
ją silny atak dusznicy. Rzuciłem
się do stajni, wyprowadziłem
klacz i z trudem narzuciłem jej
uprząż. Na wóz włożyłem kilka
snopków owsa, a następnie worki
z rzeczami i mąką. Wypuściłem
krowy z obory, które poszły na
polanę. Łyska spuściłem z łańcucha i przygroziłem, by – zgodnie z
życzeniem mamy – pozostał na
podwórzu. Łysek posłuchał, jak
nigdy, usiadł pośrodku podwórza
i z niepokojem przyglądał się, gdy
ruszyliśmy w drogę. Z pobliskiego wzniesienia spojrzałem na podwórze. Było widoczne jak na
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dłoni. Pośrodku siedział Łysek i
patrzył w naszą stronę. Zrobiło mi
się go okropnie żal i poprosiłem
mamę, byśmy go zabrali. Ale
mama nie wyraziła zgody, licząc
że wkrótce wrócimy, a przez ten
czas będzie się nim opiekować
babcia. Widok opuszczanego podwórza z Łyskiem utkwił mi na
zawsze w pamięci. Gdy o nim
wspominam, wzruszenie ściska
mi gardło. Jechaliśmy kłusem leśną, rzadko już uczęszczaną drogą, by umknąć niepostrzeżenie.
Trzymając lejce biegłem z siostrą
obok wozu, żeby klaczy na piaszczystej drodze było lżej. Mama
leżała na wozie, zwijając się z
bólu. Bez przeszkód przyjechaliśmy do Polskiej Kolonii, gdzie
stał już rząd furmanek gotowych
do drogi. Szczęściem, na wyczucie, trafiliśmy w samą porę. Byłem rozczarowany, gdy spostrzegłem, że jadą wyłącznie kobiety z
dziećmi, bez zapowiadanej zbrojnej obstawy. Wiadomość, że widziano banderowców w pobliskich ukraińskich zabudowaniach, wprowadziła nas w nastrój
trwogi, graniczącej z paniką. Ruszyliśmy natychmiast kolumną
wozów w stronę Zasmyk, ponaglając się do szybszej jazdy. Po
drodze dołączały do nas kolejne
furmanki wyładowane manelami i
dziećmi. Część kobiet szła obok
wozów, modląc się na głos.
Wreszcie dojeżdżamy do Zasmyk.
Mama ociera łzy wielkiej radości
i niewysłowionej ulgi. „Jesteśmy
ocaleni” – mówi do nas, pokonując najgłębsze wzruszenie i dokuczliwy ból serca. Radość opanowuje cały tabor. W kępie drzew
na skraju wsi stoi z dubeltówką
bosy, może 18-letni wartownik.
Dowiadujemy się od niego, że
dzisiaj, 31 sierpnia, o świcie, zasmycka samoobrona odniosła
zdecydowane zwycięstwo nad dużym zgrupowaniem banderowców, szykujących się do zdobycia
Zasmyk. Łatwo teraz domyślamy
się, dlaczego nie ma z nami obiecanej zbrojnej eskorty i dlaczego
mimo to udało się nam przebyć
śmiertelnie niebezpieczną drogę.
Banderowcy, przerażeni sromotną
klęską, uciekli wraz z cywilną
ludnością ukraińską do miejscowości dalej położonych od Zasmyk. Nagła i groźna dla nich
wieść lotem błyskawicy obiegła
okoliczne wsie, krzyżując w tym
dniu bandyckie zamiary wobec
ludności polskiej. Spontanicznie
gromadzimy się wszyscy koło
przydrożnego krzyża, dziękując
Opatrzności za ocalenie, modlimy
się za poległego w dzisiejszej bitwie Stasia Romankiewicza z radowickiej jedenastki. Przybyłe z
nami rodziny rozjechały się po
Zasmykach do krewnych czy znajomych, gdzie znalazły dach nad
głową i życzliwość. Niektórzy
udali się do sąsiednich kolonii.
My oraz ciocia Bronia z córkami
zatrzymaliśmy się u gospodarza
Franciszka Wiśniewskiego, nieopodal kościoła. Zaraz po naszym
przyjeździe zjawił się ojciec z
wujkiem Molendą oraz inni uciekinierzy, ciekawi najświeższych
wydarzeń. Znowu byliśmy razem,
co sprawiło nam wielką radość.
Uniknęliśmy najgorszego. Martwiliśmy się tylko o dziadków i
ciocię. Zdziwiłem się bardzo, że
ojciec z wujkiem, jako partyzanci,
nie przyszli z bronią. Nie śmiałem
o nią pytać. Byłem pewny, że zo-

stawili ją na placówce. Później
dowiedziałem się, że jeszcze jej
nie posiadali. Broń trzeba było
zdobywać w boju lub w najlepszym razie kupować u Niemców
czy Węgrów za wysoką cenę.
Wieczorem udaliśmy się gromadnie do kościoła, który w pierwszej
chwili wydawał mi się pusty. Wewnątrz panował mrok, tylko na
głównym ołtarzu pełgały wątłe
płomyki dwóch świec, ledwie
rozjaśniając małą część wnętrza.
Po chwili zaczęli się wyłaniać z
mroku wierni, klęczący w ławkach i bocznych nawach. Przed
wielkim ołtarzem leżało krzyżem
dwóch księży. Pochodzili – jak
mówiono – z parafii, gdzie banderowcy dokonali masowych mordów ludności polskiej. Słychać
było stłumiony szloch kilku kobiet, który chwilami przeradzał
się w spazmatyczne łkanie. W
pewnym momencie w nawie powstało poruszenie. Z mroku wyłoniło się kilka kobiet wynoszących
jakąś omdlałą kobiecinę na zewnątrz. Nastrój w kościele stawał
się przygnębiający, nie do zniesienia. Spazmatyczny szloch, teraz
już wielu kobiet i dzieci, przejmował lękiem. I tu, w świątyni, czuło
się rosnącą rozpacz polskiej ludności i grozę banderowskiego terroru. bo. Po kilku minutach wyszedłem ostrożnie na ulicę. W
Kupiczowie wzbijały się w niebo
czarne słupy dymu, płonęły zabudowania koło młyna. Wzrokiem
szukałem dziadzia i koni. Sto metrów dalej stały one przy płocie
podwórza, a obok dziadzio wiązał
sznurkami porwaną uprząż. Zobaczywszy mnie zaburczał: – Znowu uciekłeś. A gdybym i ja tak
zrobił, to co stałoby się z końmi?
Siedząc na saniach i słuchając
dziadzia spostrzegłem naraz, że
za płotem stoi dom w zupełnie dobrym stanie, z szybami w oknach.
Wszystko wskazywało, że jest
niezamieszkany. Obok w dobrym
stanie budynki gospodarcze –
obora, stodoła i jakaś szopa. –
Dziadziu – wykrzyknąłem – a
gdybyśmy tutaj zamieszkali!?
Weszliśmy do domu. Były w nim
dwie obszerne izby, rozdzielone
dużą sienią, w zupełnie dobrym
stanie, oczywiście bez mebli.
Obejrzeliśmy również oborę, stodołę i szopę – komfort, jak na
tamte warunki. Dziadzio z miejsca zdecydował, że jutro i to jak
najwcześniej przyjedziemy tutaj,
by tylko ktoś nas nie ubiegł. Ruszyliśmy zaraz w powrotną drogę.
Późnym wieczorem byliśmy w
naszej chatynce, oczekiwani z
niecierpliwością przez domowników. Chęć opuszczenia bezludzia
była u wszystkich tak silna, że nawet relacja o bombardowaniu nie
zniechęciła przed wyjazdem do
Kupiczowa. Przystąpiliśmy do
pakowania się, a następnego dnia
rano pożegnaliśmy chatynkę na
pustkowiu. Po wyjeździe z lasu,
zaraz na jego skraju, minęliśmy
Lityn – folwark hr. Stefana Sumowskiego, gdzie w początkach
września ubiegłego roku banderowcy wymordowali czterdzieści
kilka osób ludności folwarcznej,
miażdżąc ofiarom czaszki grubym
metalowym prętem zakończonym
mutrą. W zabytkowym parku stały mury spalonego przez UPA pałacu, a obok sterczały już tylko
kominy po puszczonych z dymem
czworakach. Nieco dalej – przy
grobli, którą jechaliśmy – spo-

strzegliśmy makabryczny widok:
ze śniegu wystawał trup nadjedzony do kości przez wrony. Na
jego widok babcia przeżegnała
się, wyrażając obawę, czy aby to
nie jest złowróżbny znak, za co
dziadzio ofuknął ją, że kracze i
podciął konie. Obok znanego mi
już bunkra wjechaliśmy do Kupiczowa, a po chwili znaleźliśmy
się na długiej ulicy, przy której
widniały leje po bombardowaniach. Od 21 stycznia, kiedy to
pierwszy raz niemiecki samolot
zrzucił kilka niedużych bomb, naloty powtarzały się wielokrotnie
–samoloty bezkarnie grasowały
nad dachami miasteczka, nie wyrządzając jednak dotychczas
większych szkód. Ku naszej wielkiej radości upatrzone zabudowania były puste. Rozglądając się po
najbliższym terenie uświadomiliśmy sobie z dużym niepokojem,
że nasza nowa siedziba była prawie na końcu ulicy i co najmniej
pół kilometra od ostatnich zamieszkanych zabudowań. Babcia
znowu dopiekła dziadziowi,
twierdząc że wpadliśmy z deszczu
pod rynnę i byłoby bezpieczniej
wrócić zaraz na poprzednie miejsce. Dziadzio okropnie się zdenerwował i zagroził wszystkim,
że jeżeli nie przestaniemy krakać,
to nie odpowiada za to, co się zaraz może stać. Jeszcze tego dnia
ciocia Bronia udała się do dowództwa samoobrony, by prosić o
ubezpieczenie naszego terenu.
Tam jej odpowiedziano, że nie
mamy się czego bać, bo samoobrona od dawna czuwa nad tym
miejscem, a kilkaset metrów za
nami mieszkają już Polacy. W ciągu kilka dni urządziliśmy się jako
tako, pozbijaliśmy prycze, wyremontowaliśmy płyty kuchenne,
uporządkowaliśmy oborę i obejście. Konie i krowy miały ciepłe
pomieszczenie. Z pobliskiej wsi
Nyry przywieźliśmy czubaty wóz
snopków żyta, w pobliżu znaleźliśmy kopiec ziemniaków, a z kwatermistrzostwa dostaliśmy trochę
mąki i wołowiny. Przydzielono
nam również jeszcze jedną dojną
krowę, więc mleka starczało na
bardziej zabielane zupy. Na sytuację aprowizacyjną nie mogliśmy
już narzekać. W początkach marca trafiła mi się okazja odwiedzenia ojca. Batalion „Jastrzębia”, w
którym służył ojciec, stacjonował
wówczas w ukraińskiej wsi Ossa,
jakieś 15 kilometrów od Kupiczowa, gdzie ochraniał sztab 27. Dywizji Armii Krajowej. Między
Kupiczowem a Ossą codziennie
kursowały podwody. Jeden z
woźniców pozwolił mi się z nim
zabrać. Sanie mknęły przez rozległe, równinne pola, pokryte śniegiem. Na horyzoncie rysowały się
zabudowania, kępy drzew, to znowu las i jakieś kolonie. Woźnica
nie był rozmowny, jechał w skupieniu, ciągle rozglądał się i wyraźnie się bał. Mnie również polecił obserwować teren, bo – jak się
wyraził – licho i bulbowcy nie
śpią. Po dwóch godzinach jazdy
wjechaliśmy do dużej wsi z okazałą kopulastą cerkwią. W środku
wsi znalazłem ojca, który z moich
odwiedzin bardzo się ucieszył.
Poczęstował mnie zaraz partyzancką zupą z kawałkami wołowego mięsa. Smakowała mi wyśmienicie. Byłem, jak zwykle, w
stosunku do ojca bardzo nieśmiały, więc o nic nie pytałem. Odpowiadałem na pytania i słuchałem z
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zapartym tchem opowiadania o
ciężkich bitwach, w których niedawno uczestniczył – w obronie
Kupiczowa i pod Ośmigowiczami. Ta ostatnia była wyjątkowo
krwawa: poległo w niej 8 naszych
żołnierzy a 14 było rannych. Wróciłem z Ossy dumny z ojca i pełen
wrażeń. W marcu dał się zauważyć wzmożony ruch naszych oddziałów, zdążających na zachód.
Pewnej nocy ulicą obok przemaszerował w kierunku Kupiczowa
duży oddział polskiej partyzantki.
Za pieszymi ciągnęły tabory, a nawet kilka działek. Któregoś marcowego dnia, idąc z oddziałem na
koncentrację, odwiedził nas Henio „Lisek”. Zupełnie przypadkowo zauważył stojącą w oknie babcię. Zatrzymał się na kilkanaście
minut. Był w zdobycznym niemieckim umundurowaniu i z pepeszą, którą partyzanci bardzo
sobie cenili. Dzięki niej i granatom uratował się w dramatycznej
walce w pobliskich zabudowaniach podczas drugiego oblężenia
Kupiczowa przez UPA. Kilka tygodni później – 16 kwietnia – Henio poległ w lasach mosurskich w
boju z niemieckimi jednostkami
frontowymi. Jego śmierć, o której
dowiedzieliśmy się po kilku miesiącach, przeżyliśmy boleśnie.
Babcia do końca swego życia,
przez wiele lat, nie chciała w nią
uwierzyć. Wychodziła na drogę i
wypatrywała jego powrotu. W
trzeciej dekadzie marca rozpoczęły się w rejonie nadbużańskim
dramatyczne i nierówne walki 27.
WD AK z frontowymi jednostkami Wehrmachtu, mającymi nad
partyzantami miażdżącą przewagę liczebną i w uzbrojeniu. Niebawem Dywizja dostała się w pierwsze i drugie okrążenie. Wydostawało się z nich wielu naszych i
radzieckich partyzantów, którzy o
sytuacji okrążonych przynosili
przerażające wieści. Przeżywaliśmy je głęboko i boleśnie. Słowo
„okrążenie” nabrało dla nas i całej
ludności polskiej zamieszkałej
wówczas w bazie zasmycko-kupiczowskiej, wprost apokaliptycznych treści, wywoływało skurcz
w gardle i łzy, bo tam o głodzie i
chłodzie desperacko walczyli i ginęli nasi najbliżsi – synowie i ojcowie, bracia i krewni. Dnia 23
marca z Kupiczowa ewakuowano
dywizyjny szpital, pozostali tylko
ciężko ranni. Mniej więcej w tym
samym czasie pojawiły się w miasteczku i okolicy liczne i doskonale uzbrojone oddziały radzieckiej partyzantki. Wiedzieliśmy, że
to są nasi sprzymierzeńcy, że walczą również z największymi naszymi wrogami – banderowcami
– i będą nas przed nimi chronić.
Ale ich grubiańskie i hałaśliwe
zachowanie robiło na nas przykre
wrażenie. Byliśmy przyzwyczajeni do naszych partyzantów, którzy
odnosili się do nas uprzejmie, często serdecznie. Nowych przybyszów po prostu baliśmy się, bo
było wśród nich wielu Ukraińców
nieprzychylnych Polakom. Któregoś dnia hurmem, bez pytania,
wtargnęli do naszego małego pomieszczenia, porozsiadali się wokół i chłopcu, którego nazywali
Cyganok, kazali tańczyć kozaka.
Chłopczyna nieporadnie podskakiwał, reszta śpiewała i klaskała.
Gdy zmęczony Cyganok usiadł na
podłodze, któryś zwrócił się do
babci, aby dała coś zjeść „tancerzowi”. Po kilkunastu dniach par-
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tyzantów jakby wymiotło z Kupiczowa. Zbliżał się front. Pozostała niebezpieczna luka. Ktoś nas
postraszył, że nocą w okolicy pojawiają się banderowcy i podchodzą nawet pod Kupiczów. Którejś
nocy wtargnęło do naszego domu
kilku uzbrojonych cywilów. Pytali po rosyjsku, czy nie ukrywają
się u nas obcy mężczyźni. Po zlustrowaniu pomieszczeń i obejść
odeszli, napędzając nam porządnego strachu. Pomyśleliśmy, że
bezpieczniej będzie nocować w
centrum Kupiczowa. Zaopatrzeni
w koce i poduszki wybraliśmy się
całą gromadą do domu ludowego.
Dziadzio pozostał sam na „dyżurze”. W domu ludowym zastaliśmy okropny ścisk. W dużej,
ciemnej sali i pozostałych pomieszczeniach koczowało ludzkie
mrowie. Dzieci bezustannie płakały, dorośli chodzili przewracając się o podłogowe belki oraz leżących i siedzących. Z trudem
znaleźliśmy skrawki miejsc, by
usiąść, ale o śnie nie było mowy.
W środku nocy nad Kupiczowem
rozległ się potężny jęk eskadr lotniczych. Musiały być dziesiątki
samolotów, bo przelot trwał kilka
minut. Gdy ktoś krzyknął, że to
nalot na Kupiczów i zaraz posypią
się na nas bomby, ludzie w panice
ruszyli do wyjścia, przewracając
się i krzycząc. Wyszliśmy z trudem na plac. Była jasna, księżycowa noc. Wytężając wzrok wpatrywaliśmy się w usiane gwiazdami niebo, lecz samolotów nie
można było dostrzec. Oddalał się
tylko potężny jęk silników. Wróciliśmy przepychając się do sali,
ale nasze miejsca były już zajęte.
Znaleźliśmy inne. Było trochę
luźniej, bo część ludzi pozostała
na zewnątrz. Po niedługim czasie
ponownie dał się słyszeć narastający, potężny huk samolotów, tym
razem z zachodu. Widocznie radzieckie eskadry wracały z wykonanego zadania. Znowu w hali
powstało poruszenie, ale tym razem nie opuszczaliśmy swoich
miejsc. O świcie wróciliśmy
zmaltretowani i niewyspani do
domu, rezygnując już z noclegów
w centrum. W sobotę przed Wielkanocą, 8 kwietnia, doszedł nas
silny warkot motorów. Naszą ulicą od strony Jezierzan jechały trzy
czołgi, na których powiewały…
biało-czerwone flagi. Wybiegliśmy na ulicę. Czołgi zatrzymały
się kilkanaście metrów przed naszym domem. Z pierwszego wysiadł radziecki major i zwrócił się
do nas: – Kto wy? – Polacy, uciekinierzy – odpowiedział po rosyjsku dziadzio, który znał doskonale ten język jeszcze z zaborów i
służby w carskiej armii. – A gdie
polskije partizany? – Bjut faszystów – odpowiedział dziadzio. –
Mołodcy partizany. Budiem bit’
faszystów wmiestie. Polaki naszy
sojuzniki, potomu na tankach polskie flagi. Major zrobił na nas
sympatyczne wrażenie. Rozpoczęliśmy przyjazne rozmowy z
czołgistami, którzy poinformowali nas, że do Kupiczowa idą regularne jednostki Czerwonej Armii.
Wkrótce może być tutaj gorąco i
niebezpiecznie. Na zachód od Kupiczowa tworzy się front. Major
poinformował nas również, że na
terenie Związku Radzieckiego
powstaje polska armia. Ukraińskie kobiety i dzieci, które już
zdążyły wprowadzić się do rudery
obok, z nieukrywaną nienawiścią
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spoglądały na nas i biało-czerwone flagi. A nam piersi rozpierała
duma i radość, że naszą flagę szanuje nasz niedawny wróg i jest
teraz sojusznikiem Polaków i że
mamy wreszcie swoją armię, która nie pozwoli nas już unicestwiać. Niemałą satysfakcję sprawili nam czołgiści i tym, że zainteresowali się wyłącznie nami, a
na stojących obok ponurych
Ukraińców w ogóle nie zwracali
uwagi. Znowu odzyskiwaliśmy
nadzieję, że po odejściu polskiej
partyzantki, bezpieczeństwo nasze nie jest zagrożone. Dnia 9
kwietnia, w pierwszy dzień Wielkanocy, zostałem z dziadkiem w
domu, a reszta poszła do kościoła.
Odwiedził nas radziecki major,
dowódca stojących jeszcze czołgów. Poczęstowałem go kawałkiem świątecznego chleba. Jedząc
rozmawiał z dziadkiem o polskiej
partyzantce, chwalił dziadzia, że
wychował dwóch synów, którzy
walczą teraz z faszystami. Oczywiście dziadzio mu nawet nie
wspomniał, że najstarszy syn, Feliks, brał udział w kampanii antybolszewickiej 1920 roku, a młodszy, Kazimierz w październiku
1939 roku został wywieziony na
Sybir. Rozmowę nagle przerwały
bliskie detonacje, a następnie
warkot samolotów przelatujący
nad naszymi zabudowaniami. Radzieckie „zenitki” otworzyły
skądś wściekły ogień. Major
chwycił mnie za rękę i wszyscy
trzej wybiegliśmy z domu. Na komendę majora padliśmy na błotniste podwórze. Po kilku sekundach
pobiegliśmy kilkanaście metrów
dalej. Samoloty zawróciły i leciały prosto na nas. Gdy przywarłem
do ziemi, obok rozległo się kilka
ogłuszających detonacji – bomby
wybuchły między czołgami i naszymi zabudowaniami. W niebo
wzbiły się czarne słupy dymu.
Ochłonąwszy z przerażenia poszliśmy oglądać miejsca, gdzie
spadły bomby. Obok szosy ziały
czarne leje. Z ganku wyleciały
szyby, odłamki potłukły trochę
dachówek, ale okna, znajdujące
się z drugiej strony domu, ocalały.
Przerażeni błagaliśmy z dziadziem majora, by zabrał stąd swoje czołgi, żeby nie ściągnęły na
nas nieszczęścia. Major pożegnał
się z nami i po kilkunastu minutach czołgi odjechały w kierunku
centrum, powiewając nadal biało-czerwonymi flagami, które pewnie nie tyle świadczyły o radzieckich sympatiach do Polaków, ile o
tym, że dowództwo radzieckie liczyło się z siłą bojową polskiego
zgrupowania partyzanckiego –
27. Wołyńską Dywizją AK. Nasza
ulica stała się jedną z ważniejszych do frontowych arterii. Ciągnęły nią zmotoryzowane i piesze
kolumny Armii Czerwonej na turzyski odcinek frontu, który formował się kilkanaście kilometrów
na zachód od Kupiczowa. Znaleźliśmy się w niebezpiecznej dla życia strefie ogniowej, jak i tysiące
mieszkańców i uciekinierów w
Kupiczowie. Rozgorzały walki o
Kowel, który Niemcy uczynili
twierdzą. Gęsta kanonada artyleryjska i wybuchy bomb na kowelskim odcinku zlewały się w jeden
przeciągły grzmot, w który wsłuchiwaliśmy się z satysfakcją i lękiem na przemian. W połowie
kwietnia rozgorzały walki na kupiczowskim odcinku frontu. Rozpoczął się artyleryjski ostrzał

miasta i bombardowanie przez
lotnictwo niemieckie. Ataki przybierały na sile. Płonęły zabudowania w centrum, na naszym
przedmieściu i w okolicy. Z kopulastej cerkwi buchały kłęby czarnego dymu. Dym z płonących zabudowań i wybuchów zasnuł niebo, przesłonił słońce do tego stopnia, że widoczność w południe
zmalała do kilkunastu metrów.
Samoloty zrzucały bomby na
oślep, na puste pola i łąki. Artyleria przeniosła ogień w głąb radzieckich pozycji powodując popłoch w wycofujących się pododdziałach i wśród uciekającej ludności cywilnej. Pociski zaczęły
wybuchać obok naszych zabudowań. Nasza ulica stawała się coraz bardziej zatłoczona cofającym
się wojskiem, samochodami, ciągnikami z działami i wozami konnymi, którymi ewakuowano rannych. Zauważyłem, że żołnierze,
w przeciwieństwie do cywilów,
traktują ostrzał bez paniki. Dopiero na świst pocisku czy ryk bomby błyskawicznie padali, gdzie
stali. Zbliżał się wieczór, słońce
kryło się za wzgórzami, ciągnącymi się pod Tuliczów, gdzie byli
już Niemcy. Na froncie trochę
przycichło, słychać było tylko
długie serie z broni maszynowej.
Widocznie nieprzyjaciel już bez
przeszkód szykował się do zajęcia
Kupiczowa. A nas ogarniało
śmiertelne przerażenie, gdyż zdawaliśmy sobie sprawę, że z Niemcami wejdą banderowcy i wytną
ludność polską co do nogi, już bez
żadnych przeszkód. Nie ominą
również Czechów, że sprzyjali
Polakom. Ale uciekać nie było
jak, bo droga była dla naszych
wozów niedostępna, a jazda przez
polne bruzdy i wgłębienia skończyłaby się po kilkudziesięciu
metrach. Nasza izdebka, sień,
szopa napełniły się uciekinierami,
głównie kobietami i dziećmi z
Kowla. Wszędzie zastanawiano
się nad ucieczką przed zbliżającym się niebezpieczeństwem ze
strony banderowców, którzy mogli się tutaj znaleźć w najbliższym
czasie. Niektórzy byli zdania, że
uciekać należy bez zwłoki polami, wzdłuż frontowych dróg, inni
– że należy przeczekać noc i ruszyć wczesnym rankiem. Nagle
ktoś wpadł do izby z wiadomością, że obok dzieje się coś dziwnego. Wybiegliśmy przed dom.
Na ulicy wzmogło się jakieś poruszenie, z jezdni zjeżdżały na pobocze samochody i wozy, a w kierunku Kupiczowa powoli jechały
jakieś dziwne ciężarówki, tylko
zamiast skrzyń miały jakby pontony przykryte brezentem. Dziwne ciężarówki kilkaset metrów
dalej zatrzymały się między zabudowaniami i w kępach drzew po
obu stronach ulicy. Po kilkunastu
minutach rozległo się potężne,
przeciągłe zgrzytanie i łoskot,
strumienie ognia trysnęły w granatowiejące niebo. Żołnierze zaczęli wiwatować, rzucać czapkami i krzyczeć: „Katiuszy! Naszy
katiuszy!” Późnym wieczorem
odwiedził nas znajomy major,
którego gościliśmy w Wielkanoc.
Przyniósł trochę wieści z podkupiczowskiego pola bitwy. Kontratak radziecki z udziałem katiusz
załamał niemieckie natarcie. Na
przedpolach Kupiczowa poległo
kilkuset Niemców. Nieprzyjaciel
wycofuje się na Radowicze – Turzysk. Następnego dnia w godzi-

nach popołudniowych obserwowaliśmy bombardowanie Kupiczowa przez… lotnictwo radzieckie. Na widok nadlatujących samolotów oficer radziecki uspokajał mieszkańców: „Eto naszy
orły!”. Ale od „orłów” zaczęły
odrywać się czarne punkty, wybuchając na rynku, uliczkach i w
ogrodach. W miejscu, gdzie stał
oficer, wyrwało czarny, głęboki
lej. Zginęło kilku żołnierzy i cywilów. Nasza znajoma, żona Władysława Molendy, żołnierza 27.
DP AK, w tym czasie opuszczała
Kupiczów. Na wozie, w pierzynach, wiozła dwoje małych dzieci, z tyłu uwiązane były dwie krowy. Na ryk bomby zatrzymała
wóz i padła obok na ziemię. Sekundę później bomba rozerwała
dwie krowy, ale dzieciom i matce
nic się nie stało, tylko odłamki
rozpruły pierzyny i utkwiły w
nich. Jeszcze tego dnia dowiedzieliśmy się, że bombardowanie
Kupiczowa było wynikiem niedoinformowania dowództwa lotnictwa o utrzymaniu miasteczka
przez wojska radzieckie, a stojący
na głównej ulicy banderowski
„czołg”, przypominający z góry
niemiecką panterę, upewnił lotników, że miejscowość jest we władaniu Niemców. Późnym wieczorem oficer zakomunikował nam,
że decyzją dowództwa frontu
wszyscy cywile zobowiązani są w
ciągu 24 godzin opuścić strefę
frontową i udać się wyznaczonymi drogami co najmniej za rzekę
Stochód. Osoby niesprawne będą
ewakuowane przez wojsko. Początkiem trasy ewakuacyjnej jest
nasz odcinek ulicy i stąd samochody będą zabierać uciekinierów. Niezwłocznie rozpoczęliśmy
przygotowania do opuszczenia
Kupiczowa. Dziadzio zdjął z
wozu wyschnięte koła i zanurzył
w kałuży, by je naprężyć i wzmocnić – uodpornić na niesamowite
wyboje. Złamanie koła w tych
warunkach byłoby katastrofą.
Trzeba by było wówczas liczyć
wyłącznie na wojsko, które ewakuowało uciekinierów tylko z
osobistym bagażem. Niektórzy
przebąkiwali, że taka podróż mogłaby się zakończyć w Związku
Radzieckim. Do późnej nocy
przygotowywaliśmy się do podróży. Na podwórzu i obok zaroiło
się od uciekinierów, liczących na
tabor wojskowy, którzy zapełnili
stodołę i szopę. Część biwakowała na słomie pod gołym niebem.
Spakowawszy wszystkie manele
poszliśmy – już późnym wieczorem – przygotować wóz. Ku naszemu przerażeniu przykrytych
słomą kół nie było. Dziadzio zaniemówił, znieruchomiał. Stał i
bezradnie wpatrywał się w bajoro,
gdzie kilka godzin temu miał zanurzyć koła. Babcia zaczęła lamentować, siostra wybuchła płaczem. Naraz babcia zauważyła
inną kałużę, a w niej przykryte
słomą koła. Zbeształa dziadka, że
już całkiem zbaraniał. Odetchnęliśmy z niewyobrażalną ulgą,
kpiąc z dziadzia niemiłosiernie.
Po północy, nie rozbierając się
posnęliśmy twardym snem. Obudziły nas bliskie detonacje i brzęk
wypadających szyb. Błyskawicznie zerwałem się i wybiegłem na
podwórze. Za mną tłoczyli się
inni. Padłem na błotnistą ziemię.
Za moment zerwałem się i pobiegłem z grupą ludzi przed siebie.
Nieopodal płonęły zabudowania,
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oświetlając teren. Znad Kupiczowa dochodził warkot samolotów i
zajadła kanonada zenitówek, wystrzeliwujących sznury świetlistych pocisków. Następnego dnia
z przerażeniem oglądaliśmy skutki nocnego bombardowania.
Obok naszej obory ział głęboki
lej. Kilka metrów zadecydowało,
że konie i krowy ocalały. Wiele
odłamków przebiło ściany, ale
ominęły lokatorów. Na ulicy obok
naszego domu wyzierał czarny
krater.
Wybuch
zdmuchnął
oszklony ganek, wydmuchał szyby z okien i zniósł część dachu.
Na szczęście ofiar w ludziach nie
było. Długo po północy posnęliśmy czujnym snem. Poranek był
mglisty i chłodny, siąpił deszcz.
Ulicą ciągnęły na wschód wozy z
tobołami i uciekinierami. Za wozami na uwięzi szły powoli wychudzone krowy. By uniknąć tłoku na drodze dziadkowie i ciocie
oraz jeszcze kilka rodzin zdecydowali wyruszyć w trasę nasłanego dnia. Następnego dnia, tuż
przed naszym wyjazdem, zjawili
się na podwórzu dwaj radzieccy
oficerowie, którzy badali skutki
ostatniego nocnego bombardowania. Poprosili dziadzia, by im towarzyszył po naszym obejściu.
Oglądając leje bombowe obok
obory, zwrócili uwagę na kopaczkę do ziemniaków z długim dyszlem, wzniesionym pod katem kilkudziesięciu stopni. Na zdobycznej mapie niemieckiego pilota
kopaczka była zaznaczona jako
przeciwlotnicze działo i prawdopodobnie dlatego stała się obiektem nocnego bombardowania.
Muszę podkreślić, ze babcia
uprzedzała dziadzia, że lotnik niemiecki może wziąć kopaczkę za
armatę i narobić biedy, ale on
uśmiał się serdecznie z „babskich
urojeń W mgliste, dżdżyste przedpołudnie wyjechaliśmy w nieznane, rozstając się na zawsze z Kupiczowem.
Jechaliśmy stępa, pokonując z
największym trudem błotnistą
drogę z głębokimi, wiosennymi
wybojami i koleusami po samochodach, ciągnikach i czołgach.
Poboczem prowadziliśmy krowy.
Po kilku godzinach zatrzymaliśmy się na odpoczynek, popas
koni i krów. Tymczasem zaczęło
się wypogadzać, ale czyste niebo
sprzyjało również i niemieckiemu
lotnictwu, które zaczęło siać na
drogach popłoch i zniszczenie. Z
bliskiej odległości obserwowaliśmy bombardowanie gościńca,
z którego tylko co zjechaliśmy
na odpoczynek. W przydrożnych
kępach drzew zaszczekały zenitówki. Na niebie pojawiły się radzieckie myśliwce, atakujące niemiecką eskadrę. Jedna z niemieckich maszyn zadymiła i spadła za
szynami, znacząc miejsce upadku
głośnym wybuchem i kłębami
czarnego dymu. Odpocząwszy
nieco kontynuowaliśmy podróż.
Późnym popołudniem zatrzymaliśmy się w kępie drzew na jakimś
podwórzu, które zarosły zgliszcza
po zabudowaniach. Pozostał tylko po nich sterczący komin i piec
chlebowy, który babcia zaraz wykorzystała do upieczenia podpłomyków. Reszta jadących z nami
rodzin rozlokowała się w pobliżu,
również w miejscach, gdzie ogień
strawił zabudowania. Szybko
skleciliśmy z żerdzi szałasy dla
siebie, koni i krów, maskując w

www.ksi.btx.pl
ten sposób miejsce postoju. Nieludzko zmęczeni ułożyliśmy się
późnym wieczorem do snu. Spaliśmy kamiennym snem do białego
dnia. A dzień był ciepły i słoneczny. Po południu odwiedziły nas
żołnierki, Rosjanki, które pełniły
służbę wartowniczą w pobliskim
lazarecie, mieszczącym się w sąsiedniej szkole i rozstawionych
wokół namiotach. Przyniosły nam
poczęstunek – chleb z „tuszonką”, czyli amerykańską konserwą wieprzową. Ich życzliwością
i gościnnością byliśmy głęboko
ujęci. Wsłuchiwały się z uwagą
w opowiadanie dziadzia o naszych dramatycznych wołyńskich
przejściach. One poinformowały nas, że miejscowość, w której
zatrzymaliśmy się, nazywa się
Dąbrowa. Wiele lat później dowiedziałem się, że działała tutaj,
ochraniając ludność polską, jedna
z placówek zasmyckiej bazy samoobrony, którą dowodził ppor.
Jerzy Kurzydłowski „Jurek”.
Przed wejściem Armii Czerwo-
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nej żołnierze placówki udali się
w rejon koncentracji 27. WD AK.
W Dąbrowie spędziliśmy prawie
trzy tygodnie, pozostawieni własnemu losowi, bo dowództwo
radzieckie nie zwracało na nas
uwagi. Warunki mieliśmy dobre.
Tuż obok była duża łąka, pokrywająca się gęstą, soczystą trawą,
na której całymi dniami pasły się
nasze konie i krowy. Doskwierało nam jedynie lotnictwo niemieckie, bombardujące gościniec
i obozy wojskowe w pobliskich
olszynach. Biła wówczas zajadle
artyleria przeciwlotnicza. Któregoś dnia w samo południe tuż nad
nami przeleciał samolot z czarnymi krzyżami, ostrzeliwując z broni pokładowej nasze obozowisko
i pasący się na łące inwentarz.
Napędził nam nie lada strachu,
ale na szczęście nikomu nic się
nie stało. Pod koniec drugiego tygodnia pobytu w Dąbrowie miało
miejsce przykre zdarzenie: czerwonoarmista zarekwirował naszą
śliczną kasztankę, pozostawiając

w zamian okropnie zabiedzonego
mongolskiego chmyza, pokrytego
parchem i świerzbem i w dodatku
bardzo agresywnego w stosunku
do ludzi i koni. Płacząc błagałem
żołnierza, by nie zabierał nam
kasztanki, ale on oświadczył, że
jedzie na front i musi mieć sprawnego konia. Podobno prawo zezwalało wojsku na takie zamiany,
z czego żołnierze skwapliwie korzystali. Ale kilka dni później ktoś
z naszych sąsiadów miał widzieć,
jak żołnierz sprzedał kasztankę
Ukraińcom za bimber. Dochodzenie sprawiedliwości uznaliśmy za
bezcelowe, a nawet niebezpieczne. W Armii Czerwonej służyło
wielu Ukraińców, którzy nienawidzili Polaków i sprzyjali UPA. My
byliśmy w dalszym ciągu poza
prawem, jeżeli wówczas można było mówić o jakimś prawie.
Przypadek sprawił, że ruszyliśmy
wcześniej w drogę niż planowaliśmy.
Któregoś dnia przed południem

przybłąkał się do nas czerwonoarmista. Twierdził, że idzie do swojej jednostki na front. Usiadł przy
ognisku i zaczął złorzeczyć Stalinowi, przypisując mu wszystkie
nieszczęścia, jakie spadły na ludzi
w Związku Radzieckim. Do ogniska przysiadł się jakiś nieznajomy, prawdopodobnie Ukrainiec
z pobliskich zabudowań, który
usiłował wciągnąć do dyskusji
dziadków i ciocię. Dziadzio, podejrzewając w tym intrygę, milczał i zaraz opuścił całe towarzystwo. Jeszcze tego dnia wczesnym
popołudniem wyjechaliśmy w
kierunku Hołób. Gościńcem, którym jechaliśmy, ciągnęły na front
samochody, działa i jakieś dziwne
czołgi. W przeciwnym kierunku
jechały samochody z rannymi,
rozbitym sprzętem, zużytą amunicją, a nawet jeden z ciężarnymi
żołnierkami, które wycofywano
z frontu. Podróż była wyjątkowo
uciążliwa, zwłaszcza na terenie
piaszczystym. Koło Bożydarówki, pod Hołobami, dostaliśmy się

1 sierpnia 2021 - strona 31
pod silne bombardowanie. Samoloty z czarnymi krzyżami przelatywały tuż nad wierzchołkami
olch, zrzucając bomby na kolumnę wojska. W płomieniach stanęło
kilka samochodów, na szczęście
bez amunicji. Kilka wozów wraz
z końmi bomby rozniosły na
strzępy. Było wielu zabitych i rannych żołnierzy. Nam na szczęście
nic się nie stało – zdążyliśmy zjechać z gościńca w cienistą olszynę. Któryś raz z kolei przypadek
ocalił nam życie. Utrudzeni do
granic wytrzymałości zdecydowaliśmyP/w tekst został opublikowany między innymi w opracowaniu: „Moje wojenne dzieciństwo”, Tom 13 które wydała:
Fundacja Moje Wojenne Dzieciństwo, 2004 r. Feliks Budzisz jako
świadek opisanych wydarzeń jest
autorem bardzo wielu artykułów
i książki „Ziemia Cmentarna”.
Był również jednym z pierwszych
czytelników i autorów powstałego
w 2011 r. „Kresowego Serwisu Informacyjnego”.

Wspomnienia z Czortkowa

Anna Kudyba (z d. Nowicka)
Coś ważnego bezpowrotnie
umknęło w moim dość długim
życiu, ale nadarzyła się nieoczekiwanie chwila, w której można dokonać rozliczenia z czasem, z tym
co tak szybko minęło. A prawdą jest, że najpóźniej z pamięci
zaczynają wypadać przeżycia
utrwalone najwcześniej, że z wiekiem coraz chętniej wraca się do
okresu dzieciństwa. Urodziłam
się 30 marca 1938 w Czortkowie
w województwie tarnopolskim.
Tu na Podolu w przepięknym
miasteczku przy ulicy Zamkowej nr 33 w domu rodzinnym po
babci Annie Nowickiej przyszłam
na świat jako bardzo chciane i
oczekiwane dziecko przez rodziców Antoniego Nowickiego i
Michalinę z domu Baczyńską w
szóstym roku ich małżeństwa. Do
30 kwietnia 1938 roku, to jest do
chrztu, nad moim życiem czuwała
babcia Maria Baczyńska z domu
Budzińska, która była doświadczoną dyplomowaną położną. Na
przemian z moją ukochaną mamą
i przeszczęśliwym ojcem pełnili
dyżury przy meblowym łóżeczku,
które znajdowało się w kuchni. Z
niego bardzo wczesnego dzieciństwa dobrze pamiętam ten stary
dom z rosnącymi od ulicy Zamkowej drzewami iglastymi, a po
przeciwnej stronie ulicy – górę,
na której rozciągała się Wygnanka (dzielnica Czortkowa ). Przy
domu było duże podwórko pełne latem kur, kurcząt i kaczek.
Obok znajdowały się budynki
gospodarcze: nowo wybudowane owczarnia, stajnia i stodoła i
jeszcze studnia, a w niej czysta
woda o niezapomnianym smaku i
rosnąca nad nią wiśnia. Ogródek
przy domu latem pełen był kwitnących kwiatów: róż, goździków,
astrów, złocistych dalii. A w dużym sadzie za budynkami gospodarczymi rosły drzewa owocowe:
wiśnie, jabłonie, grusze i derenie, a na nich chrabąszcze. Obok
w należytym porządku, złożony
starannie przez ojca znajdował

się materiał budowlany na nowy
dom, który nigdy nie został wybudowany. Lata 1939 – 45 to
okres bardzo dużych niepokojów
dla wszystkich ludzi zamieszkałych na Kresach, a szczególnie
dla Polaków. Dotknęły ich nie
tylko represje ze strony okupantów zmieniających się podczas II
wojny światowej, najpierw Rosji
Sowieckiej, następnie hitlerowskich Niemiec, czy komunistycznej Rosji.
Z opowiadania Rodziców przez
wszystkie lata ich życia wiadomo
mi, że te czasy represji i zagrożeń
dotknęły moją bliższą i dalszą rodzinę z Czortkowa. Oczywiście
osoby te już nie żyją. Pozostało
tylko dwoje krewnych: kuzynowie Maria (ur. w 1932 r.) i Bolesław (ur. w 1928 roku). Czortków to miasto położone na południowo – wschodnich rubieżach
przedwojennej Rzeczpospolitej.
Centrum miasta usytuowane było
na dnie głębokiego jaru, rozbudowane w kierunku południowego stoku. Na północnym stoku
– bardziej stromym, malowniczo
widnieją niczym jaskółcze gniazda małe domki parterowe. Zaś
środkiem jaru przepływa rzeka
Seret znajdując na północy swoje
źródło w województwie tarnopolskim, a na południu kończąc swój
bieg ujściem do rzeki Dniestr. W
centrum miasta obok zabytkowego bazaru z wieżą zegarową zbudowano strzelisty kościół zwieńczony krzyżem. Na południowym
stoku, u szczytu jaru znajdował
się klasztor ojców dominikanów
otoczony świerkami.
To właśnie tutaj dnia 2 lipca 1941
roku działy się tragiczne wydarzenia, o których opowiadał mój
ojciec, bardzo zżyty z kościołem, klasztorem oraz zakonnikami – pasterzami tego kościoła. Tu
służył do mszy świętej, przyjął
chrzest, był przez wiele lat ministrantem, brał ślub.

/ Zamek w Czortkowie ; https://pl.wikipedia.org/wiki/Czortk%C3%B3w

W nocy z 1 na 2 lipca 1941 roku
cofające się pod naporem hitlerowców wojska sowieckie dokonały straszliwego mordu ojców
dominikanów. Uprowadzili z
klasztoru czterech ojców i strzałami w tył głowy zastrzelili na
przedmieściu Czortkowa zwanym
Berdo, nad rzeką Seret. Pozostałych czterech zabili w klasztorze, a klasztor podpalili. Wieść
o śmierci dominikanów rozeszła
się bardzo szybko. W miejscu
na Seretem, gdzie leżeli pomordowani zebrały się tłumy ludzi,
którzy klękali i z czcią całowali
miejsce, gdzie znajdowały się
ciała pomordowanych, zbierali do
naczyń zakrwawioną ziemię. Na
powierzchni wód Seretu o wschodzie słońca powstała tafla z krwi
czortkowskich męczenników koloru ciemno bordowego, bardzo
powoli zmieniająca swą barwę.
Słychać było płacz. Zgodnie z nakazem zbito w pośpiechu z desek
proste trumny i przy śpiewie Sa-

lve Regina złożono ciała pomordowanych do grobu wykopanego
na brzegu Seretu. Zbrodnia ta
nie była jedyną, jaka dotknęła to
miasto. Wobec zbliżającej się armii niemieckiej, oddziały NKWD
wymordowały w więzieniu stetki
zatrzymanych ludzi – Ukraińców
i Polaków. Nastały czasy okupacji
niemieckiej, dla niektórych nieco lżejsze. Nie trwało to jednak
długo, bo nowe niebezpieczeństwo zaczęło grozić Polakom na
Kresach ze strony ukraińskich
nacjonalistów. Powstały bandy
UPA. Częste dokonywane mordy, ucieczki nocami niewinnych
ludzi przed okrutną śmiercią,
zmuszanie do opuszczania miast i
wsi, strach i bezsilność wobec tragicznych wydarzeń dziejących się
wokół, budziły mieszane uczucia:
chęć wyjazdu na Zachód i niechęć
opuszczenia rodzinnych stron
przez moich rodziców i rodzinę.
Miałam wtedy 6 lat i jako mała
dziewczynka nie rozumiałam tej

sytuacji. Bawiłam się z rówieśnikami: z koleżanką chyba o jeden
rok młodszą Ziutką Łuszczyńską
ze wsi Zielona, której starszy brat
(17 lat) Fryderyk był kolegą mojego kuzyna Bolesława oraz dwoma kolegami: Włodkiem i Irkiem,
synami sąsiadki zza płotu Jarosławy Hrabowej (Ukrainki). Był rok
1945, styczeń – mroźny dzień.
Mój ojciec przyniósł smutną wiadomość – u Łuszczyńskich dokonano mordu. Pamiętam, że mama
bardzo płakała. Będąc już w Jarosławiu dotarłam do wspomnień
mojego kuzyna z tego okresu,
który to wstrząsające wydarzenie
opisuje w swoich wspomnieniach
zatytułowanych “Czortków” : W
pewien taki mroźny dzień (chyba styczeń 1945) przyszedłem do
szkoły. Podbiegł do mnie Mietek Korzeniowski i powiedział:
Frydko nie żyje. Zamordowali go
tej nocy, mamę i jego siostrę najmłodszą.. Jak to się stało? Jeszcze kilka dni temu namawialiśmy

1 sierpnia strona 32
go żeby wreszcie przeprowadził
się z rodziną do krewnych mieszkających na górnej Wygnance.
Udaliśmy się do wsi Zielona, do
domu Frydka. Było już pusto. Ojciec zabrał ciała i przywiózł je do
krewnych na górnej Wygnance.
Gdy dotarliśmy na podwórko, zobaczyłem wybite szyby w oknach,
poprzewracane ule. Na framudze
drzwi wejściowych i kuchennych
widniał napis: marsz na Zachód
do dwóch dni. To było polecenie
dla pozostałych przy życiu. Na
podłodze w kuchnie były dwie
kałuże krwi i jedna w pokoju.
Sąsiadka państwa Łuszczyńskich
zobaczywszy idących bandytów
pobiegła, żeby ich ostrzec. Była
godzina szesnasta, wchodząc do
kuchni wykrzyknęła: idą!. Ojciec
Frydka wyskoczył przez okno i
pobiegł do lasu. Ona ukryła się na
podwórku w dużej kupie chrustu z
lasu. Stamtąd mogła obserwować
bezpiecznie przebieg morderstwa.
Matka Frydka zabrała czteroletnią córkę i skryła się w jamie
do przechowywanie ziemniaków,
która była w ogródku z ulami.
Frydko wybiegł na podwórko i
żeby lepiej obserwować wlazł na
płot. Frydko patrzył w kierunku
gospodarstwa Wierzbickiego i nie
zauważył, że część bandy podeszła już pod bramę jego obejścia.
Otworzyli bramę i wtedy dopiero
Frydko ich spostrzegł. Zeskoczył
z płotu i schował się w stajni.
Krzyknęli do niego: stij! Lecz on
biegł do stajni po ukrytą tam pepeszę. Magazynek jednak trzymał
pod żłobem. Widocznie zbyt długo
trwało łączenie magazynka z pepeszą. Nie zdążył strzelić. Dopadli go i wywlekli na podwórko.
Zaczęli bić kolbami karabinów.
Frydko zawołał, że nie jest synem
Łuszczyńskiego tylko najmitą. Nie
uwierzyli, więc powlekli go do
sąsiadów i tam został zdradzony.
Przywlekli go znowu na podwórko i zaczęli bić. Jeden z bandytów
uderzył go dwa razy nożem w policzek. Wtedy Frydek zawołał, żeby
go rozstrzelali i nie męczyli. Na
jego krzyk wyszła z jamy matka z
córką. Prosiła ich o zlitowanie się
nad dzieckiem. Nie pomogło.
Część bandy zajęła się matką. Wprowadzili ją do kuchni.
Gdy przekroczyła próg, jeden z
oprawców uderzył ją dwa razy
siekierą w kark. Upadła na łóżko
na wznak. Mała Ziutka płacząc,
chwyciła matkę za nogi. Kolejny
bandyta strzelił jej w ucho z pistoletu. Pozostała martwa u stóp
matki. A pies, który stanął o obronie swej pani, został zastrzelony.
Frydka wprowadzono do pokoju
i tam pchnięto bagnetem w serce.
Bagnet utkwił w jego ciele. Ściągnięto mu buty i tak pozostawiono. Jak widać Polacy byli mordowani w szczególnie bestialski
sposób. Napady band mnożyły
się. Zaczęto podpalać domy, a
do uciekających strzelano. Był
maj 1945 roku. Pomimo zakończenia wojny pojawiły się afisze
nawołujące Polaków do wyjazdu do Polski. Tak więc zmalała
znacznie niechęć rodziców do
opuszczenia ziemi, na której od
pokoleń gospodarzyli nasi przodkowie. Pojawiło się nowe słowo:
REPATRIACJA. Rodzice otrzymali kartę repatriacyjną. Ze smutkiem należało rozstać się z ojcowizną i wyjechać w nieznane. O
tym zadecydowały pierwsze dni
czerwca 1945 roku. Ojciec miał
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świadomość, że znajduje się na
liście wyjazdu na Sybir, względnie zamordowanie. Do drzwi naszego domu zapukał członek bandy, przyprowadziła go Ukrainka
Prusowa (imienia nie pamiętam).
Banderowiec miał obłocone buty.
W mieszkaniu byli rodzice, mój
kuzyn Frydzio – syn stryja Franciszka Nowickiego, który będąc
na wojnie pozostawił żonę Anielę
z siedmiorgiem dzieci. Rodzeństwo Frydzia nie mogło się z nim
zgodzić, dlatego moja mama zajęła się nim do skończenia siedmiu
klas i powrotu stryja Franciszka
z wojny. Dotąd przebywał w naszym domu z nami. Bandyta w
języku ukraińskim, wrzaskiem,
polecił Frydziowi położyć się
twarzą do podłogi. Ja leżałam w
łóżeczku i chlipałam, wtedy pociągnął mnie nerwowo za włosy,
mamę kopnął i wrzeszczał, żeby
myła mu buty. Korzystając z małej chwili nieuwagi, mój ojciec
wyskoczył przez okno. Padły
strzały. Mama bardzo płakała. Po
wyjściu Prusowej i tego bandyty,
płacząc mówiła, że ojciec został
zabity. Nie spaliśmy już do chwili
wyjazdu z domu. Frydzio koczował nocami w stogu kukurydzy
na podwórku, zaś mnie trzęsącą
się ze strach, na rękach mama zaniosła do sąsiadki Hrabowej, która udzieliła nam pomocy. Sama
czuwała do rana. O świcie przebrana w sukienkę sąsiadki, matka
poszukiwała ciała zabitego męża
w krzakach. Na górze u Jurczyńskiego, ojciec obserwował swoje
podwórko, myśląc, że nas zastrzelono. Ujrzał sąsiadkę (mamę
przebraną w jej ubrania) i zawołał
drżącym głosem: Sławciu. Mama
schylona podniosła głowę, zobaczyła żywego ojca i zemdlała. Ojciec dziękując Panu Bogu zszedł z
góry. Rodzice cieszyli się łącznie
z sąsiadką Hrabową – szczęśliwie
wszyscy żyliśmy.
To wydarzenie zadecydowało o
natychmiastowym wyjeździe z
Czortkowa. Powiadomiono rodzinę zdecydowaną na wyjazd, ojciec poinformował swojego przełożonego (pracował tymczasowo
na dworcu kolejowym), który bardzo pomagał Polakom (nie wiadomo jakiego był pochodzenia),
nam również – uznając wyjazd za
pilny, pomógł w zorganizowaniu
transportu, podłączeniu dwóch
wagonów – węglarek. Rodzice
wciąż nie mogli uwierzyć, nękała
ich myśl, że może to jakiś wybieg
i zamiast na Zachód skierują pociąg na Sybir. Równocześnie na
dnie ich duszy tkwiła nadzieja, że
to wyjazd tymczasowy, że tu wrócimy. Były to jednak złudzenia.
Na rampie dworca kolejowego
został zgromadzony cały możliwy
do wzięcia dobytek, również naszej rodziny. W jednym wagonie
oprócz mamy Michaliny (ur. w
1910 r.), ojca Antoniego (ur. 1906
r.), Anny (ur. 1938), była także
rodzina Klementowiczów: siostra mamy Ola, szwagier mamy
Piotr, ich dzieci: córka Bogusława (1941 r.) i Alicja (1943). Syn
stryja Fryderyk Nowicki (1931),
rodzina Nowickich: siostra mamy
Stefania, jej dzieci: Maria (1932),
Bolesław (1932). W drugim wagonie umieszczono konia, skrzynię zbitą z szaf wypełnioną zbożem i słoniną, podręczny bagaż,
dokumenty, różne przedmioty
pierwszej potrzeby i dwie pelargonie, które trafiły do pierwsze-

go wagonu. Przed wyjazdem nie
spaliśmy w domu. Mama z kuzynem Frydkiem spała za owczarnią
w stogu kukurydzy, a ja u sąsiadki
Hrabowej. Ojciec zaś dwie noce
poprzedzające wyjazd spędził na
rampie kolejowej pilnując dobytku naszego i rodziny, razem
z kuzynem Bolkiem. Tuż przed
wyjazdem, Bolek pobiegł na górną Wygnankę na podwórko, aby
pożegnać jeszcze swoje gołębie.
Do poidełek dał im dużo wody
i powiedział, że już same muszą
martwić się o pokarm. Gołębnik
zostawił otwarty. Dnia 13 czerwca 1945 r. około godziny 7 rano
przyszli krewni i znajomi, którzy jeszcze nie zdecydowali się
na wyjazd, będąc w podeszłym
wieku, lub będąc Rusinami. Przyszli także koledzy kuzyna Bolka,
którzy pozostali przy życiu. Pamiętam dokładnie ten czerwcowy
poranek. Była mgła. Mama ciągle
wyciągała chusteczkę ocierają
łzy, kurczowo trzymając mnie
za rękę. Szłam niechętnie, ociągają się, nie zdając sobie sprawy
z przeżycia moich rodziców. Z
daleka już ujrzałam ojca, który na nasz widok jakoś dziwnie
się odwrócił do wagonu, a kiedy
dotarłyśmy do niego, nic nie mówił. Pewnego razu wyjaśnił mi.
Zrozumiałam…. Rozległy się
wołania kolejarzy, żeby wsiadać
do wagonów i zaczęły się pożegnania w milczeniu. Nikt nie odchodził ze znajomych i krewnych.
Czekali. Minęło jeszcze kilka minut, pociąg drgnął, ruszył. Stojący
zaczęli płakać i rozpaczliwie wołać. W wagonie powstał lament,
starsi szlochali, dzieci składając
rączki płakały, krzyczały. Nie rozumiałam co się dzieje. Też długo
płakałam myśląc, że ktoś gdzieś
nas zabiera i wywozi. W tym
rozpaczliwym momencie mój
ojciec zaintonował (miał piękny,
doniosły głos) pieśń “Serdeczna
Matko”. Po chwili podchwycili ją
starsi.. opiekunko ludzi, niech Cię
płacz sierot do litości wzbudzi. I
tak łkając z przerywanymi słowami wygnańcy wzdychamy, zlituj
się, wołamy, zlituj się, niech się
nie tułamy. Opuszczaliśmy nasze
miasto. A tak kuzyn Bolek dodaje, uzupełnia swoje młodzieńcze
przeżycia utrwalone w pierwszej
części swoich wspomnień pt.
“Czortków”: Pociąg wyjechał ze
stacji i wolno sunął do Wawrzynowa. Wysoko nad szczerbem zatoczyły krąg moje gołębie. Poznałem białego pocztowego samca,
zrobiło mi się tak smutno, bardzo
smutno i wtedy rozpłakałem się
(skorzystały z otwartego gołębnika, zrozumiały dlaczego otwarty).
Pociąg wziął zakręt, rozpędził
się, żeby z rozpędem wjechać na
wzniesienie. Oglądnąłem się za
siebie, w dali pozostał mój ukochany Czortków.
Nasz ukochany Czortków… Widok pięknego krajobrazu przesuwał się przed oczami pełnymi
łez spływających po policzkach,
żegnając piękną kresową ziemię
coraz dalej i dalej. Mijaliśmy stolicę naszego województwa Tarnopol, następnie Lwów i w tym
momencie ciocia Stefa, moja droga ciocia, mama Bolka, dopiero
uwierzyła i zawołała: jedziemy
do Polski a nie na Sybir. Wreszcie
dotarliśmy do Jarosławia, a nie
do Przeworska, miejsca przeznaczenia, jak mieliśmy zapisane w
karcie ewakuacyjnej, z nadzieją,

że sytuacja unormuje się i szybko
wrócimy – będzie bliżej. Decyzją
ojca i napotkanego sąsiada pana
Ludwika Lachmana, który tu się
osiedlił, rodzice z rodziną wyładowali swój przywieziony majątek na peronie dworca kolejowego w Jarosławiu. Trzeba zaznaczyć “majątek” pomniejszony o
dwie pelargonie, ponieważ zaraz
na dworcu wyskubały je zgłodniałe owieczki. Początkowo przez
bardzo krótki okres spędzaliśmy
dnie i noce w szkole podstawowej
nr 6 koło Kolegiaty jarosławskiej. Następnie przeniesiono nas
do budynków koszar (ulica Rynek
– obecnie Liceum Plastyczne)
w pobliżu szkoły, gdzie w dość
trudnych warunkach, nie skarżąc
się i nie narzekając zżyliśmy się z
mieszkającymi tu wcześniej repatriantami, dzieląc się wszystkim i
wspomagając nawzajem. Cieszyliśmy się, że żyjemy. Byliśmy pełni nadziei, że wrócimy do swego
miasta, choćby piechotą, a wrócimy. Razem z nami mieszkała
“babcia” Zapałowa (nie znam
pochodzenia) ze swoimi starszymi ode mnie wnuczkami: Rózią
i Marysią oraz wnukami: Michałem iMietkiem. Mieszkali tam
także państwo Katarzyna i Jan
Leśniakowie ze Lwowa, państwo
Gołębiowscy z córką Ireną, Szulowie, Wicetowinczowie z synem
Jasiem, bezdzietne małżeństwo
Ruszkowscy, Galiccy, Maria i Józef Cisowscy i inni, którzy dzisiaj
w większości już nie żyją. Zaś z
naszej rodziny Klementowiczowie po krótkim pobycie w Jarosławiu wyjechali do Kluczborka.
Żyje tylko trójka ich dzieci, czasów tych jednak nie pamiętają.
Krewni z rodziny Nowickich
po spotkaniu z Edmundem, który wrócił z wojny wyjechali do
Wałbrzycha, a następnie Bielska
– Białej. Żyją ich dzieci: Maria i
Bolesław, który koszmar swojej
młodości szczególnie pamięta,
chociażby ze względu na sędziwy
wiek (90 lat). Bardzo często zdarza mu się z łezką w oku wracać
do lat odległych, lat dzieciństwa
i młodości, które zapadają w pamięć najmocniej. Mieszka do
chwili obecnej we Wrocławiu.
Ukończył tu studia, posiada duży
dorobek naukowy, ożenił się z
Hanną. Syn jego Andrzej urodził
się we Wrocławiu, jest chirurgiem
i wraz z żoną mieszka w Sopocie.
Jak już wspomniałam moi rodzice, ja i Frydek mieszkaliśmy w
koszarach. Nasze zwierzęta w
godziwych warunkach razem z
nami. Owiec pilnowała mama,
która wypłakała swoje zdrowie
pod lipami w sadzie obok willi, w
której mieszkał kiedyś gen. Wieczorkiewicz. Ulubiony koń ojca
“Cionia” znajdował się w stajniach obok willi. Po kilkunastu
miesiącach zostaliśmy przeniesieni do domu poukrańskiego, znajdującego się niedaleko koszar, na
ulicę Podzamcze obok klasztoru
sióstr benedyktynek, który był w
czasie wojny bardzo zniszczony.
Tam w bardzo ciężkich warunkach mieszkaliśmy ponad 30 lat.
Tam w 1984 roku zmarła moja
“święta” Mama po bardzo długiej
i ciężkiej chorobie. Tęsknota za
rodzinnymi stronami towarzyszyła jej do ostatnich chwil życia.
Zostałam zapisana do szkoły podstawowej im. Królowej Jadwigi,
a następnie ukończyłam Liceum
Ogólnokształcące. Na Podzamczu spędziłam późne dzieciństwo,
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młodość i zdałam maturę. W 1966
roku wyszłam za mąż za Mieczysława, rodem z Bełżca – to tam
mimo braku komfortowych warunków przyszły na świat nasze
dzieci: Wojciech, Maria, Barbara i Piotr. Różnie to było. Nasza czwórka po kształceniu podstawowym, średnim, ukończyła
dzięki naszemu wsparciu studia.
W związku z ciężką, długoletnią
chorobą mamy rozpoczęliśmy
budowę domu jednorodzinnego
na działce przyznanej nam przez
Urząd Miasta. Oboje pracując z
mężem budowaliśmy długo, ale
uczciwie. Po prawie 20 latach
wprowadziliśmy się do budynku
w tzw. stanie surowym, ciesząc
się komfortem: mieliśmy bieżącą
wodę, gaz, a przede wszystkim
mieszkanie bez wilgoci, z łazienką. Sypialnię zastępowała nam na
początku betonowa podłoga. Po
przesiedleniu możliwość odwiedzenia swoich rodzinnych stron
mieli moi rodzice. Mama zniosła
tę podróż w miarę dobrze, ale
ojciec wrócił z pobytu na Kresach zdruzgotany. Zastał puste
miejsca. Jego przepiękny sad,
budynki gospodarcze nie istniały.
Pozostał pochylony stary dom z
oknem, które uratowało mu życie.
W domu tym zamieszkała po naszym wyjeździe spokrewniona z
nami rodzina Górskich, która straciła swój dom – podpalony przez
banderowców.
Obok domu zachowała się stara
studnia – ojciec poprosił przebywającą tam Ukrainkę o kubek,
by napić się wody, która miała
dla niego niezapomniany smak.
Więcej rodzice już nie pojechali w tamte strony. Ojcu pozostał
w pamięci jedynie smak wody i
wspomnienia. Na Kresy pojechał
także Bolesław- nie odnalazł już
na swojej ojcowiźnie gołębnika,
pozostał tylko dom i stara jabłoń.
Dzisiaj jako sędziwy człowiek,
często z żalem wraca do wspomnień tamtych miejsc i wydarzeń.
Po śmierci rodziców – Kresowian, (jak ktoś powiedział – ludzi
należących do szczególnej grupy
naszego społeczeństwa, ludzi o
krwawiących sercach, poranionych duszach, otwartych ranach
w psychice, którzy uciekali nocami ratując swoich bliskich przed
okrutną śmiercią) odwiedziłam
to szczególne miejsce uczestnicząc w wycieczko – pielgrzymce
z proboszczem parafii Kolegiaty
jarosławskiej. Nie potrafię powiedzieć co czułam. Mój mąż, który był ze mną – jako mężczyzna
zrozumiał uczucia mojego ojca.
Później opowiadał o tym dzieciom i znajomym. Dużo czytał i
czyta o tych pięknych kresowych
ziemiach: Wołyniu i Podolu. Jeżeli chodzi o moją osobę, mąż
twierdzi, że pochodzę z pięknego Podola a nie z Ukrainy. Mnie
to wystarcza. Jestem szczęśliwa
ze swego pochodzenia – miałam
szlachetnych rodziców Kresowian. Czas biegł nieubłaganie
– rodzice pomarli i zostali pochowani na Nowym Cmentarzu w Jarosławiu.
P/w wspomnienia zostały opublikowane w „Jarosławskiej Księdze
Kresowian”. Wyszukał i wstawił
B. Szarwiło za: http://jaroslawskaksiegakresowian.pl/anna-kudyba-z-d-nowicka-wspomnienia-z-czortkowa/
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Samoobrona wsi Janówka koło Zasmyk

Bogusław Szarwiło
Janówka ( gmina Lubitów, pow.
Kowel ) to wieś położona najbliżej Zasmyk, do Zasmyckiego kościoła wiodła doskonała
ścieżka, można powiedzieć,
że droga tak szeroka, że w razie potrzeby nawet furmanki, a
w zimie sanie, mogły tamtędy
z powodzeniem przejeżdżać.
Sama wieś liczyła ponad 40 gospodarstw, w tym jedynie dwa
ukraińskie oraz sześć niemieckich. Po wybuchu II wojny światowej Niemcy w ramach umowy
niemiecko- radzieckiej wyjechali do Rzeszy, prawdopodobnie
do Wielkopolski. Ukraińcy natomiast opuścili swoje gospodarstwa z chwilą zaostrzenia się
stosunków polsko- ukraińskich
w 1943 r., przenosząc się do wsi
ukraińskich. Domy Janówki,
stały w miarę, blisko siebie co
sprawiało, że wszyscy współżyli ze sobą jak w prawdziwej
rodzinie, lubili się i szanowali.   Janówka była jednym wielkim sadem owocowym, a domy
tonęły morzu kwiatów z przydomowych ogródków. Poza tym
wioska tonęła w zieleni olchowego lasu; poczynając od połowy wsi w kierunku zachodnim
szumiały naokoło stare olchy, z
domieszką brzóz, gdzieniegdzie
dębów lub jesionów. I taki krajobraz ciągnął się aż do jeziora Romankiewiczów i dalej po krańce
niewielkiej wioski Batyń.
Samoobrona Janówki według
relacji jej mieszkańców pojawiła
się( ujawniła) po 13 lipca 1943 r.
Do tego czasu tylko niewielka
grupa osób była zorientowana o
istnieniu grupy konspiracyjnej
ZWZ-AK na terenie nie tylko Janówki, ale i w sąsiednich Zasmykach. Już 12 lipca pojawili
się na tym terenie uciekinierzy z
Kisielina i innych wiosek, gdzie
bulbowcy ( tak utarło się określać bandy ukraińskie na Wołyniu), dokonali potwornych mordów. Gdy13 lipca do Zasmyk
wjechała kawalkada wozów w
otoczeniu uzbrojonego oddziału
z kol. Radowicze, pod dowództwem ppor. Henryka Nadratowskiego ps. „Znicz”, to po drodze
dwa wozy skręciły na Janówkę.
To rodzina Romankiewiczów
dotychczas zamieszkał w Radowiczach, wsi o zdecydowanej
większości ukraińskich mieszkańców, wróciła do rodzinnego
gniazda, położonego nad jeziorem. To oni przywieźli wieści
nie tylko o mordach Kisielinie,
ale i innych wsiach. Wiadomości
te dostarczył do domu Leśniewskich, gdzie był konspiracyjny
punkt kontaktowy, Ożarowski z
Nyr. Wieści te, zaważyły na decyzji „Znicza” o wymarszu kolumny 8 wozów i 11 uzbrojonych kawalerzystów, w biały
dzień przez ukraińskie wsie Tahaczyn i Piórkowicze wśród za-

/ Mapka za: http://wolyn.republika.pl/opisy/janowka_lubitow-04.html (tam znajduje się wykaz gospodarstw)

skoczonych ukraińskich mieszkańców. Zaskoczenie wynikało z
faktu, że do tamtego czasu Ukraińcy nie mieli pojęcia o istnieniu
jakiegokolwiek zbrojnego oddziału polskiego. W tym miejscu
należy powiedzieć, że ujawnienie się „Grupy Radowickiej” (
tak od tej pory o nich mówiono),
zaskoczyło również i polskich
mieszkańców Zasmyk. Nie
wszyscy uważali, że pokaz siły
uspokoi ukraińskie zapędy, może
lepiej ich nie drażnić, mówili.
Jednak zdecydowana większość
mieszkańców Zasmyk, dzięki
między innymi zdecydowanemu
stanowisku proboszcza ks. Michała Żukowskiego, opowiedziała się za utworzeniem samoobrony i to było impulsem dla
innych polskich wsi w okolicy.
Samoobrona na Janówce powstała dość szybko i sprawnie
chociaż początkowo była nieliczna, bo opierała się głównie
na członkach niedużej grupy
konspiracyjnej. Z uzbrojeniem
jednak było nie najlepiej, chociaż prawie każdy posiadał karabin, to jednak w większości były
to stare egzemplarze z małą ilością amunicji, o ile na polowanie wystarczało to do walki raczej było stanowczo za mało. Od
tego momentu ludzie, nie tylko z
samoobrony, zaczęli poszukiwać
możliwości jej zakupu, za wszelką cenę. Jedni kupowali od sąsiadów co zachomikowali broń z
września lub po ucieczce Sowietów w 1941 r., inni kupowali od
Niemców, Ślązaków, Węgrów, a
nawet zdarzały się przypadki
zakupu od samych Ukraińców.
Płacono nie tyle pieniędzmi, co
mięsem i samogonem, a często
złotem. Ponieważ przez Kowel,
a ściślej, a ściślej przez kowelski
węzeł kolejowy odbywała się
duża rotacja wojska niemieckiego ( w tym Węgrzy, Rumuni,
Włosi ), toteż kwitł handel wymienny, jak wszędzie na świecie
w takich sytuacjach bywa. W
Kowlu mieszkał żonaty syn Józefa Burczaka z Janówki, Gie-

nek, który razem z Heńkiem
Katą ( z Bud Ossowskich), oraz
z grupą młodych ludzi z Kowla,
zajął się miedzy innymi handlem
bronią, dostarczając ją na Janówkę zarówno do Henryka
Paszkowskiego (dowódcy komórki ZWZ/AK), jak i innych
zapobiegliwych mieszkańców.
Tak trafiały do samoobrony: a to
karabin typu mauzer, a to jakiś
pistolet, dość często paczki nabojów, a nawet coś z medykamentów. Jednak na dwa miesiące
ten kanał przerzutowy został zablokowany, po aresztowaniu
Gienka Burczaka, którego trzeba
było wykupić. Istniały i inne kanały pozyskiwania broni skrzętnie ukrywane, dzięki którym
przybywało broni do wsi. Szlak
przerzutowy prowadził przez
Zieloną i Radomle. Prawdopodobnie tą drogą były żołnierz
WP Benek Sakowicz, zorganizował zakup pistoletu maszynowego. Jednak broni maszynowej
zdecydowanie brakowało, nie
wspominając już o tej ciężkiej
jak ckm czy nawet rkm. Dowódcą samoobrony był ppor. Tadeusz Paszkowski ps. „Jawor”,
który dość szybko powiększył
stan liczebny oddziału samoobrony do wielkości plutonu,
przyjmując do oddziału, uciekinierów z wcześniej zaatakowanych wsi. W ramach współpracy
z por. Władysławem Czermińskim ps. „Jastrząb” który przybył do Zasmyk 17/18 lipca i
stworzył lotny oddział partyzancki AK, rozpoczął ćwiczenia
oddziału na oczach obserwatorów ukraińskich, pozorujące
wzrost siły samoobrony. Przy
braku ckm-u oddział na ćwiczeniach ciągał po atrapę, do złudzenia przypominającą ckm typu
Maksim ( faktycznie był to przodek z kołami od grubera). Warto
wspomnieć, że oprócz „Jawora”
w Janówce było jeszcze kilu rezerwistów WP, jak kapral Józef
Burczak ps.”Chrobry” i kapral Bonifacy Sakowicz ps.
„Słonecznik”. Pokazowe ćwi-

czenia i przemarsze w pełnym
uzbrojeniu znacznie poprawiały
samopoczucie
mieszkańców.
Oddział samoobrony Janówki
składający się z dwóch drużyn
dowodzonych przez wyżej wymienionych podoficerów, na
początku składał się w większości z ludzi w słusznym wieku, można powiedzieć, że dorosłych, po tym wszystkim powiększył stan o napływającą
młodzież. Byli to uciekinierzy,
często sieroty lub zagubieni podczas ucieczki. W domach znajdujących się na skraju wsi były
dwie placówki. Jedna w domu
Bogumiła Szarwiło, druga w zabudowaniach
opuszczonych
przez Ukraińca Moskaluka. Warty dzienne były dwuosobowe,
nocne bardziej liczne, zależnie
od stanu zagrożenia. Od połowy
lipca 1943 r. do marca 1944 r.
stan zagrożenia trwał nieustannie. 20 lipca patrole wysłane w
teren zaobserwowały wzmożony
ruch w okolicach Tahaczyna i
Piórkowicz. Na skraju Lityńskiego lasu, na wysokości Abramowca, bulbowcy gromadzili
liczne oddziały zbrojne. Jak wynikało z zebranych informacji, z
różnych stron powiatu kowelskiego i sąsiednich ściągnęli do
tego rejonu co najmniej kilkuset
swoich „striłciw. Ponoć atak był
zaplanowany na 24 lipca i miał
być skierowany głównie na Zasmyki, które swoimi poczynaniami niepokoiły Ukraińców.
Cała samoobrona Janówki była
w gotowości by w razie czego
wesprzeć zaatakowanych. Wszyscy zdawali sobie sprawę, że pokonanie samoobrony zasmyckiej
oznaczało by również zagładę
Janówki. Ukraińskie plany pokrzyżowali jednak, niespodziewanie Niemcy, wysyłając w teren patrole wojskowe celem rozpoznania przebiegu żniw które
miały zagwarantować spływ
obowiązkowych dostaw. Zaskoczyli uzbrojoną bandę ukraińską
i będąc w przewadze rozpędzili
ją. Niestety za ukraińską prowo-

kację zapłacili Polacy mieszkańcy Abramowca koloni Radowicz. Niemcy spacyfikowali kolonię. Abramowiec został starty
z powierzchni ziemi. W kolonii
zamordowano 25 osób, a 2 zostały ranne. Następny stan pogotowia bojowego miał miejsce 31
sierpnia 1943 r. Zdecydowana
większość członków samoobrony, nie miała pojęcia dlaczego
już 30 sierpnia „Jawor” zarządził
ostry stan pogotowia dla wszystkich, wystawiając czujki w kierunku Piórkowicz. 31 sierpnia
1943 r. wszystkich na baczność
postawiła ostra strzelanina w
okolicy wsi Gruszówka. Wiadomość o zwycięskiej bitwie oddziału partyzanckiego „Jastrzębia” i oddziału „Grońskiego” (
chor. Tadeusza Korony) z dwoma sotniami bulbowców oraz
bandą zgromadzonego ukraińskiego chłopstwa, wyjaśniła całą
sprawę. Tym razem to polscy
partyzanci nie czekali na ukraiński atak, który miał nastąpić 1
września, wyprzedzili tą akcję
atakując dzień wcześniej. Tym
bardziej, że Ukraińcy mieli na
sumieniu tortury i mord na patrolu polskich partyzantów wysłanych do Julianowa za Turzyskiem. 18 sierpnia 1943 r. bulbocy ujęli tam Polaków i po przewiezieniu do Suszybaby, w
okrutny sposób zamęczyli powiązanych drutem kolczastym:
Jana
Kwiatkowskiego
ps.
„Mak”, Mieczysława Bednarka
ps. „ Mantel”, Jarosza ( imię nieznane) ps. „Grab”, Stupca (N) i
Kościńskiego (N). Tylko dzięki
aktowi desperacji uratowali się;
dowódca patrolu kpr. Tadeusz
Krawiec „Kmicic” oraz Leszek
Kędziorek „Szczepcio”. To jednak nie wszystko, bo 22 sierpnia
1943 r. w lesie Lityńskim, koło
leśniczówki Gruszówka, bojówka ukraińska zamordowała 7
osób jadących furmanką z Radowicz (gm.Turzysk) do zasmyckiego kościoła, w tym Adama
Bartoszewskiego, lat 63, jego
żonę Weronikę (Rozalię), lat 55;
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Ludwikę Daszkiewicz, lat 59,
oraz cztery osoby o nieustalonych nazwiskach. Zwłoki odnaleziono po 3 tygodniach od mordu. W tym dniu po południu zamordowano
następnych
13
mieszkańców Radowicz wracających z kościoła w Zasmykach,
m.in. Marię Kiełbasę z synem
Marianem (Józefem); Rozalię
Kułakowską, lat 49, Stanisława
Malinowskiego, lat ok. 50 i jego
żonę Anielę, lat ok. 45, Ewę
Młynek, lat 13. Natomiast 23
sierpnia w kolonii Piórkowicze,
gdy kilka rodzin powróciło do
swoich zagród po żywność, zostali przez Ukraińców zamordowani: Koperska, lat 35, żona Michała, Koperska, żona Karola,
lat 40 i ich córka Maria, lat 10,
Piotr Kursa, lat 58, Bronisława
Szarwiło, lat 36, Matylda Szarwiło, lat 30. Zwycięska bitwa
pod Gruszówką, może nie ulżyła
w cierpieniu tych co stracili bliskich, ale dała jednak nadzieję
na przetrwanie, a ta była bardzo
potrzebna. Niestety 6 września
dotarła wiadomość, że w Radowiczach Ukraińcy wymordowali
tych Polaków co wcześniej nie
zdecydowali się na opuszczenie
swoich gospodarstw. Zaraz po
tym dotarły również wieści o
ponownym gromadzeniu się
znacznych sił ukraińskich za lityńskim lasem , co mogło oznaczać, że mają zamiar zaatakować
Zasmyki i inne okoliczne wsie
polskie. Tym razem akcją miał
dowodzić sam „Rudyj” ( Jurij
Stelmaszczuk dowódca grupy
UPA „Turiw”) który ściągnął
tam trzy „Kurenie” ( kureń- oddział odpowiadający polskiemu
batalionowi) oraz zmobilizował
okolicznych „siekierników”. To
już było bardzo poważne zagrożenie. Tym razem groziła zagłada nie tylko Zasmykom, ale Janówce, Stanisławówce, Batyniowi i Rodomlu. Te wsie były przepełnione uciekinierami z bardzo
wielu wsi, wcześniej zaatakowanych. Polacy nie dysponowali
dostateczna siłą mogącą sprostać
zgromadzonym siłom ukraińskim. Gdyby doszło do walki nawet desperacki opór samoobrony
i oddziałów partyzanckich, nie
dawał żadnej gwarancji obrony
ludności cywilnej. Ta jednak nie
była w pełni świadoma istniejącego zagrożenia, dowództwo nie
informowało o tym obawiając
się ogólnej paniki. Tak na prawdę nie było nawet dokąd uciekać.
Znów „Jawor” w porozumieniu z
„Jastrzębiem”, zarządził stan
ostrego pogotowia . Ukraiński
atak był zaplanowany na 8 września, ale niespodziewanie 7
września w okolicy Radowicz
ponownie pojawiła się kompania
Wermachtu, którą ostrzelali zaskoczeni bulbowcy. Walka nie
trwała za długo, bo Niemcy zorientowali się, ze mają za małe
siły i wycofali się do Kowla. Następnego dnia gdy Ukraińcy szykowali się do ataku na Polaków,
Niemcy przybyli ponownie, ale
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już w sile batalionu i zaatakowali banderowców w rejonie Radowicz i Tuliczowa. Trzy wozy
pancerne rozbiły najpierw sotnię
UPA, która maszerowała już, by
obejść Zasmyki od północy i
uniemożliwić ludności polskiej
ucieczkę do Kowla. Po kilkugodzinnej bitwie w której Niemcy
użyli znacznych sił, rozproszyli i
wyparli zgrupowanie UPA w
lasy Świniażyńskie. Sami natomiast pozostali na zajętym terenie, tworząc polowe garnizony w
Radowiczach, Tuliczowie i Kupiczowie, mające zabezpieczyć
zbiory z pól i dostawę kontyngentów. Niemcy po raz drugi,
przez przypadek, zapobiegli zagładzie polskich wiosek. Mieszkańcy nie tylko Janówki ale i
pozostałych polskich wsi, z dusza na ramieniu przez dwa dni
wsłuchiwali się w odgłosy walki
i ulgą przyjęli oddalającą się kanonadę. Niemcy pozostając w
terenie przyczynili się do prawie
dwóch miesięcy względnego
spokoju.
Krytyczny dzień dla Janówki i
jej samoobrony przyszedł jednak 25 grudnia 1943 r., czyli
w święta Bożego Narodzenia.
Na kilka dni przed wigilią do
„Jawora” dotarły wiadomości o
gromadzeniu się sił ukraińskich
w Zadybach i Haruszy, prawdopodobnie w celu napadu na Janówkę, właśnie z tej strony. Na
naradzie ze swoimi podoficerami doszedł do wniosku, że jeśli
to prawda, to atak może nastąpić w noc wigilijną. Ponieważ
w Zasmykach i okolicy nie było
żadnych polskich oddziałów
partyzanckich, wszystkie były w
Kupiczowie, postanowił wystawić na tą noc wzmocnione posterunki wartownicze. Tego roku
grudzień był śnieżny i mroźny,
dlatego ważne były placówki z
których wystawiano wartowników co najmniej na 200 metrów
do przodu. Dlatego na placówce
w domu B.Szarwiło znalazło
się 6 ludzi: Stefan Frankowski,
Stanisław Grochowski, Bonifacy
i Stanisław Sakowicze ,Czesiek
Lenkowski i Kazimierz Doliński. Na wartę wychodzili po
dwóch, na zmianę, reszta spała
na rozścielonej słomie w kuchni.
Noc jednak przeszła spokojnie,
dlatego rano wszyscy rozeszli
się do domów. Na dzienną wartę przyszedł Józef Kwiecień,
który po ogrzaniu się przy piecu
wyszedł na przedpole placówki. Nie wiele czasu minęło, jak
wpadł z powrotem z okrzykiem
„Niemcy”. W tym samym czasie
również w innych miejscach Janówki dostrzeżono tyralierę postaci w białych ochronnych strojach, podobnych do tych jakich
używali żołnierze niemieccy,
stąd to pierwsze wrażenie. Tym
razem bulbowcy posunęli się do
podstępu, udawali Niemców, bo
wiedzieli o obowiązującym w
polskiej partyzantce i samoobronie, rozkazie niepodejmowania

walki z wojskiem niemieckim. (
Dowództwo AK miało na uwadze ewentualne represje na ludności cywilnej. ) Jak się potem
okazało wjechali oni na wozach,
przebrani za Niemców w sam
środek wsi Radomle, powodując
tym czynem wycofanie się samoobrony z pozycji obronnych.
Dopiero wtedy ujawnili się,
mordując i paląc niespodziewających się tego mieszkańców. W
tym samym czasie szeroka ława
striłciw również udająca Niemców przetoczyła się przez Batyń, atakując półkolem Janówkę.
Ukraiński podstęp i pora napadu, rzeczywiście zaskoczyły samoobronę. Mieszkańcy Janówki
szykowali się do świątecznego
śniadania. Powstała panika i
wszyscy rzucili się do ucieczki,
tylko w kilku miejscach obrońcy podjęli nierówną walkę. Jedynym sprzymierzeńcem okazał
się dość głęboki śnieg, który
opóźniał wkroczenie bulbowców do wioski. Niestety posiadali oni broń maszynową, w
tym amunicję zapalającą, która
to dość szybko doprowadziła
do zapalenia się wielu różnych
budynków. Oddział samoobrony, może trochę bezładnie, ale
jednak powstrzymywał zagony atakujących. Ukraińcy byli
w znacznej przewadze, dlatego
samoobrona polska została zmuszona do wycofania się z wioski,
z której prawie wszyscy uciekli
w kierunku Zasmyk. „Jawor”
jednak opanował sytuację tworząc linię obrony na skraju wsi i
przy pierwszych zabudowaniach
Stanisławówki. Nie wykluczone, że obrońcy nie utrzymali by
się tu zbyt długo, bo nie dysponując bronią maszynową, przy
niewielkich zapasach amunicji
do karabinów, musieli by dalej
się wycofywać. Jednak sytuacja
zmieniła się , ku zaskoczeniu
wszystkich z chwilą pojawienia
się posiłków samoobrony z Zasmyk. Zablokowali oni ukraińskie skrzydło znajdujące się na
wysokości wsi Piórkowicze. W
tym samym czasie na tyłach atakujących wzmogła się strzelanina, która bardzo zaniepokoiła
atakujących bulbowców. Jak się
potem okazał Ukraińców próbujących zlikwidować ostatnie
punkty oporu w Radomlu, najpierw zaatakował z impetem niewielki, ale bitny oddziałek Józefa Malinowskiego stacjonujący
w Lublatynie, złożony z ludzi
którym Ukraińcy wymordowali
całe rodziny. Następnie na tyły
sił ukraińskich, od strony Zadyb,
niespodziewanie uderzył oddział
samoobrony polskiej sierż. Józefa Cienkusza „Liścia”, przybyły z odsieczą ze wsi Zielona.
Ukraińcy nie wiedząc co się
dzieje wpadli w panikę i zaczęli
się cofać. Również w tym czasie
od strony Piórkowicz z impetem
wypadł konny patrol z kompanii „Kani” ( por. Stanisław
Kędzielawa ), która przebiła się
przez siły UPA zgrupowane pod

Kupiczowem.. ( Tam oddziały
partyzanckie „Jastrzębia”, „Sokoła” i „Łuna” rozbiły upowskie
siły, blokujące drogę odsieczy
dla walczących wsi) Bulbowcy
uciekali w popłochu z Janówki
i Radomla do samej rzeki Turii, gdzie dostali się pod ostrzał
Niemców, którzy sądzili, że są
przez nich atakowani. Z samoobrony Janówki w czasie walki
zginęli : :Stanisław Grochowski
i Stefan Dulba, z Zasmyk Bolesław Gissyng, , oraz Antoni
Romankiewicz z Radowicz..
Czterech obrońców
zostało
rannych, Bonek Sakowicz, Antoni Kwiatkowski i, Kazimierz
Daoliński i jeden z uciekinierów
z innej wsi. Z oddziału partyzanckiego „Kani”, który przybył
z pomocą nikt nie zginął, to była
już faza pościgu. Z ludności cywilnej zginęła jedynie staruszka
Lenkowska, która nie chciała
uciekać. W Janówce na zamarzniętym jeziorze doszło jednak do
okrutnego mordu na co najmniej
25 uciekinierach z Batynia. Na
terenie Janówki zginął ukraiński pop jadący za atakującymi
bulbowcami, by odprawić w Zasmykach mszę dziękczynną za
zwycięstwo, którego tak bardzo
byli pewni. Na saniach wiózł
zrabowane podczas napadu na
polski kościół, ornaty rozpoznane przez uciekiniera z Tatarskiego Brodu. Największą stratą
było spalenie niemal połowy zabudowań wioski.Tak zakończył
się rok 1943. W styczniu 1944 r.
już było wiadomo, że lada dzień
ponownie na tym terenie pojawią się wojska armii czerwonej,
Niemcy powoli ale jednak zostali zmuszeni do cofania sie na zachód. 19 stycznia 1944 r. znów
samoobrona Janówki została
postawiona w stan ostrego pogotowia. Z Zasmyk do Janówki dotarły odgłosy strzelaniny.
Wszyscy byli przekonani, że to
bulbowcy chcą wziąć odwet za
niepowodzenie z grudnia. „Jawor” zarządził szybki marsz z
odsieczą. Jak się potem okazało,
prawie w trakcie walki, Zasmyki zaatakowała kompania wermachtu.
Pomoc oddziału z Janówki zatrzymała Niemców, którzy doszli już do połowy wsi. Później
z pomocą przybyła również samoobrona z Radomla. Potyczka
trwała kilka godzin , zginęło kilku Niemców. Ostatecznie zostali
zmuszeni do wycofania się i powrotu do Kowla. Całej sytuacji
przyglądali się partyzanci, głównie z oddziału „Jastrzębia”, gotowi w każdej chwili wkroczyć
do akcji. Dowództwo oddziałów
AK nadal nie chciało dekonspirować obecności na tym terenie
sił partyzanckich, skoncentrowanych w celu przeprowadzenia
Akcji „Burza”. Udziału w walce
zabronił sam komendant Okręgu
AK Wołyń płk Kazimierz Bąbiński ps. „Luboń” przebywający w tym czasie ze sztabem
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w Suszybabie. Dlatego należy
wyraźnie podkreślić fakt, że to
oddziały samoobrony odparły
niemiecki atak na Zasmyki.
28 stycznia 1944 r. powołano
do życia 27 Wołyńską Dywizję Piechoty, która niebawem
wchłonęła samoobrony lokalne, w tym i z Janówki. Na bazie
oddziałów samoobrony powstał
II/43 batalion „Siwego” ( por.
Walerego Krokaya ), który wziął
udział w walkach 27 WDP AK
w ramach Akcji „Burza”. Na
zakończenie warto wymienić
członków oddziału samoobrony Janówki. A byli to: Burczak
Józef ps.”Chrobry” ,Burczak
Marian, Burczak Eugeniusz, Doliński Kazimierz ps.”Szerszeń”,
Dulba Stefan ps. „Gołąb” (zg.
25.12. 1943 Janówka), Frankowski Eugeniusz  ( zginął na Polesiu ),Frankowski Stefan, Fundator Antoni (zg. 12.12. 1943), Goś
Marian ( zg. 04. 1944 Stawki),
Grochowski Stanisław ( zg. 25.
12. 1943 Janówka), Kwiecień
Józef, Kwiatkowski Franciszek, Kwiatkowski Waldemar
ps.”Klucz”, Kwiatkowski Władysław ( zg. podczas przeprawy przez Bug ), Kwiatkowski
Edward,
Kwiatkowski Bolesław, Krawczak Jan ps.”Wiśnia” ,Kurzydłowski Eugeniusz
ps.”Mantel”, Kurzydłowski Leopold-Poldek ( zg. Praga-Warszawa), Lenkowski Czesław ps.
„Huragan”, Mazur Aleksander
ps.”Jaskółka”, Markowski   N
ps.”Sosna”, Paszkowski Tadeusz ps.”Jawor”- ppor. dowódca ,Paszkowski Henryk, Paszkowska Aniela   - Sanitariuszka, Olszewski N , Przybysz
Eugeniusz ( zg.05.1944.r.Polesie ), Romankiewicz Stanisław
ps. „Kuna”, Sakowicz Bonifacy
ps.”Słonecznik”, Sakowicz Stanisław, Sakowicz Władysław,
Szarwiło Bogumił ps.”Dąb”,
Szymczak Stanisław. Stan osobowy oddziału ( plutonu) wynosił 36 żołnierzy, ale w grudniu
1943 r. znacznie się powiększył,
bo zasilili go uciekinierzy z następnych miejscowości zaatakowanych przez Ukraińców w
okolicach Kowla a nawet spod
Łucka. Takimi żołnierzami byli
np. Konopka Jan ps.”Ździebełko” który zginął 6.01.1944.r.pod
Woroną,
Konopka Stanisław
ps.”Mikuła „ i inni. Kilku z nich
było wcześniej w oddziale podchor. Tadeusza Korony „Grońskiego” w Różynie, który został rozbrojony przez Niemców
i osadzony w obozie w Kowlu.
Wielu z nich uciekło i tak trafili
do samoobrony.
Powyższe opracowanie powstało w oparciu o relacje bezpośrednich uczestników opisanych
wydarzeń. A byli to między
innymi: Kazimierz Doliński,
Ryszard Romankiewicz, Bogumił Szarwiło., jak również notatki Józefa Turowskiego ps.
„Ziuk” zbierane do „Pożogi”.
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Moje Kresy. Agnieszka Lenard cz.2
Eugeniusz Szewczuk
Biegnąca przez Janów linia kolejowa była bardzo skromna.
Jednym torem woziła lwowskich
mieszczuchów nad janowski
staw, do lasu nad rzeczką Wereszycą i do Szkła, niewielkiego
uzdrowiska z wodami mineralnymi. Ze Lwowa do Janowa było
24 kilometry. Wzdłuż trasy kolejowej miejscowi ludzie nosząc
swoje towary na lwowski targ
wydeptali ścieżkę która rywalizowała z wyboistą, pokrytą kurzem
szosą janowską. Mama opowiadała, że poczciwa ciuchcia jadąca
z Dworca Głównego we Lwowie
przez Kleparów do Janowa i dalej do Jaworowa była tak „szybka”, że do dzisiaj towarzyszy mi
śmiech z powodu anegdoty, którą
kiedyś przekazywano sobie z ust
do ust. Wydeptaną ścieżką obok
torów szła piechotą starsza kobieta. Nadjechał pociąg, maszynista
proponuje kobiecie „wsiadajcie
babciu, podwiozę was do Lwowa.
E tam, nie! – odparła babcia, ja się
bardzo śpieszę na lwowski targ”.
Dzisiaj Janów to Iwano – Frankowe.
Kiedyś piękny kurort nad uroczym jeziorem, teraz małe zaniedbane miasteczko z butwiejącymi
zaroślami na środku wysychającego zbiornika wodnego. Trochę
dalej, parę kilometrów za miastem, proszący o czułą rękę dobrego gospodarza niezapomniany
czarnoziem. Gdzieniegdzie ruiny
kościoła i resztki porośniętych zaroślami naszych krzyży. To znak,
że przed wojną był tutaj polski
cmentarz. W 1945 roku po zamknięciu janowickiego kościoła
przeznaczono go na magazyny.
Władze zwróciły go resztkom
polskiej ludności dopiero w 1990
roku. Został pięknie odrestaurowany. W ołtarzu umieszczono kopię cudownego obrazu Matki Boskiej Janowskiej z Dzieciątkiem
(oryginał znajduje się w kościele
pod wezwaniem świętego Jana

Chrzciciela w Prochowicach koło
Legnicy). 28 sierpnia 1994 roku
metropolita lwowski arcybiskup
Marian Jaworski poświęcił odrestaurowany kościół Trójcy Przenajświętszej w Janowie. Świat się
zmienił. Czy tak już pozostanie
na zawsze? Sądzę, że nie. Taki
był obraz przepięknej okolicy w
której się urodziłam, spędziłam
dzieciństwo i początek młodzieńczej przygody. Niebawem musiałam stamtąd uciekać – na zawsze.
Ludzie we wsi pomiędzy sobą
mówili, że niebawem wybuchnie
wojna. 17 września 1939 roku do
Walddorfu weszli Sowieci.
Przyszła sroga zima i pamiętny
dzień 10 lutego 1940 roku. Na
Sybir wywieziono mamy brata – wujka Antoniego z zawodu
kolejarza. Wujek dawny legionista Piłsudskiego był osadnikiem
w kolonii Zarzyszcze. Była to
malutki folwark, zaledwie kilka
domostw. Otrzymał tam parcelę i zaczął się budować, dlatego
wywieźli go na Sybir. W głęboką
tajgę wywożono przede wszystkim urzędników państwowych,
gajowych i leśniczych, zarządców
oraz byłych żołnierzy Piłsudskiego. Podobny los spotkał rodzinę
mojej byłej koleżanki Stasi Pająk,
której ojciec był gajowym u hrabiego. Razem z nim zabrano żonę
oraz trzech jego synów. Stasia ich
ubiegła, zmarła w październiku
1939 roku na czerwonkę, mając
zaledwie 18 lat. Władza sowiecka postanowiła, że dla potrzeb
wojskowych na naszym terenie
począwszy od osady Stelmachy
poprzez Gerusy, Walddorf aż po
Majdan zrobią poligon. Większośc domostw wyburzono, nam
kazano wynosić się daleko za las,
za Lelechówkę aż do kolonii Kopanka zwanej też Pod Buczkiem.
Osadę stanowiło tu około 10 domostw zbudowanych wcześniej
przez osadników wojskowych i
zabranych stąd pamiętnego ranka

10 lutego 1940 roku.
Kopanka położona była jakieś 1,5
kilometra od dużej wsi zwanej
Kertyna. Zmuszeni do wyjazdu
dotarliśmy tutaj na początku wiosny 1940 roku w okresie wielkich
roztopów i powodzi po mroźnej i śnieżnej zimie. Przydzielili nam niewielki domek zbity z
desek, kryty strzechą. Jak wiał
zimny jeszcze wiosenny wiatr,
to wszystko zimno wchodziło
do środka. Nie chcąc zamarznąć na tym wygwizdowie dziury
w deskach łataliśmy gliną. To w
minimalnym stopniu pomagało
przetrwać te najgorsze dni. Ziemia tutaj była jeszcze gorsza niż
w naszym Walddorfie, moczary i
torfowiska, same nieużytki. Sowieci w Walddorfie większość
domostw poniszczyli, olbrzymimi „stalinowcami” zrównali z
ziemią. Niczego pożytecznego w
tym miejscu dla siebie nie zrobili,
bo niebawem pod koniec czerwca
1941 roku musieli stąd uciekać.
Przyszli Niemcy i poligon zlikwidowali, bo i po co był im potrzebny, kiedy armia hitlerowska
parła na Moskwę. Tato zaczął
myśleć o powrocie na ojcowiznę
do Walddorfu, pojechał zobaczyć jak to wszystko wygląda.
To co zobaczył przyprawiało go
o rozpacz. Gdzie mieliśmy wrócić, gdy nasza drewniana kryta
strzechą chałupa została jednym
rzuconym do środka sowieckim
granatem doszczętnie zniszczona.
Niedaleko nas stały dobrze jeszcze zachowane mury po domu
ukraińskiej rodziny Kseni Zadorożnej. Mąż Kseni zmarł, Ksenia
mając na wychowaniu czworo
małych dzieci nie chciała wracać
z powrotem z Kopanki do Walddorfu. Któż miałby jej pomóc w
wyremontowaniu zniszczonego
domu? W Kopance miała dość
dobre warunki bytowania, więc
tam z małymi dziećmi pozostała.
Po powrocie dom jej doprowadzi-

/ 1951 siostra Wiktoria Kościńska i brat Agnieszki Jan Ożóg z rodzinami

/ Kościół parafialny Trójcy Przenajświętszej w Janowie Lwowskim

liśmy do jako takiego użytku i za
jej zgodą z nim zamieszkaliśmy.

Nie nacieszyliśmy się zbyt długo, bowiem bandy ukraińskie

/ Najstarszy przyrodni brat Agnieszki - Józef Policht
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już wiosną 1943 roku zaczęły
grasować na naszym terenie dając temu wyraz w pojedynczych
mordach na Bogu ducha winnych
Polakach. Naszą rodzinę także
dotknęła największa tragedia.
Zaczęło się od tego, że ojcu padł
starszy już koń. To dla chłopa na
13 morgach pola wielka tragedia,
bez konia ani rusz. Nadeszła pora
siewów, trzeba było posadzić
ziemniaki. Wybrał się tato polami, na skróty przez las na kolonię
Hucisko do znajomego rolnika
pożyczyć konia do roboty. Niedaleko to było najwyżej ze 4 kilometry. Dobrze Józef, dzisiaj robię
u siebie w polu, przyjdź jutro z
rana i weźmiesz sobie te konie.
Nadszedł wieczór, taty z pola nie
ma i nie ma. Nie wiadomo co się
stało, na polu nie widać aby ktoś
robił. Rano mama wzięła ze sobą
młodszą moją siostrę - sama bała
się iść przez las, poszły na Hucisko szukać ojca. Gospodyni mówi
był, ale koni nie wziął, mąż kazał
mu przyjść na drugi dzień, bo sam
miał jeszcze coś pilnego do zrobienia w polu. Ożóg zabrał się i
poszedł. Może go banderowcy
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złapali i zamordowali. Mama bała
się sama chodzić po lesie i szukać
ojca, strach paraliżował poszukiwania taty. Wypytywała ludzi ze
wsi, czy ktoś go nie widział. Każdy wzruszał ramionami, wypadało tylko modlić się i czekać na
szczęśliwy powrót. Niektórzy ze
wsi mówili, że w lesie jest studnia
i ktoś z nich widział w niej ciało
człowieka. Rzeczywiście w lesie
była taka głęboka studnia, gdy we
wsi brakowało wody w czasie suszy, ludzie podążali do niej, by zaczerpnąć czystej, wyjątkowo zimnej wody. Ile z tym ciałem prawdy
było – nie wiadomo. W każdym
bądź razie od tamtego czasu nikt
już ojca żywego czy umarłego nie
widział.
Do dzisiaj nie wiadomo co się
ewentualnie stało z jego ciałem,
czy rzeczywiście został zamordowany? Gdy banderowskie mordy jeszcze bardziej nasiliły się
baliśmy się nocować w naszym
domu, pośród ukraińskich sąsiadów. Po jednej i drugiej stronie
naszej najbliższej okolicy rozciągały się olbrzymie jary poro-

śnięte krzakami, zwane przez nas
debrami. Jar był dość głęboki i
gdy stało się w takiej debrze człowieka z zewnątrz nie było widać.
Debra stanowiła naszą ochronę w
razie ewentualnej napaści. Wiele
dni spędziłam na czuwaniu w takim jarze, trzęsąc się z zimna i ze
strachu, z każdego poruszającego
się listka niczym osika, z każdego
trzasku łamanej gałązki, czy już
nie nadchodzą nas zamordować.
Pewnego wieczoru zaskoczyli
nas, zastali w domu, weszli ławą
do chałupy. Kazali domownikom uklęknąć pod ścianą. Grozili niech nikt nie odważy się
wychodzić z chaty dopóki oni
nie powrócą. To było jednak tylko zastraszenie, czas mijał, nikt
nie nadchodził. Słychać było ryk
naszej krowy. Mówię do siostry
Anny - chodź zobaczymy co się
w oborze dzieje. Ostrożnie wyszliśmy, na dworze jaśniutko jak
w dzień, pełnia księżyca. Zaglądamy do obory – zabrali krowę i
jałówkę, zostaliśmy bez środków
do życia. Słychać z daleka odgłosy – banda wraca do wsi. Nie we-
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szłam powtórnie do domu, schowałam się w pobliskich zaroślach
w obawie, by czasami któryś z
banderowców nie zaczął strzelać jak zobaczą pusty nasz dom.
Przerażona siostra jednak wbiegła
do domu. Co ona najlepszego zrobiła, jak wrócą to ją zamordują.
Było ją wyraźnie widać, gdy biegła przez podwórze w tej jasnej
księżycowej poświacie.
Coraz wyraźnie słychać było rozmowy, chichoty i stukot końskich
kopyt. Zadowoleni z kolejnego
nocnego rabunku banderowcy
wracali na swoje. Na oświetlonej
przez księżyc łączce widać ich jak
na dłoni. Pozostawała nadzieja,
może gdzieś w pobliżu pozostawili naszą krowę, przywiązali i
teraz w drodze powrotnej mają ją
zabrać, ależ gdzie tam. Cofnęłam
się do jaru i usiadłam pod drzewem. Całą zimną noc przesiedziałam w debrze oka nie mrużąc ani
na chwilę.
Za kilka dni przyszedł do nas znajomy Ukrainiec ze wsi z Walddorfu. Przyniósł nam trochę chleba,
mleko i ostrzeżenie. Słyszałem

– oznajmił, jutro wieczorem mają
przyjść do was i trzy inne rodziny zamordować, chaty podpalić.
Róbcie co chcecie, ostrzegłem
was. Najlepiej byłoby gdybyście
przez las uciekli do Lelechowa
lub do Janowa. Przez las uciekać
to przecież strach, banderowcy
przede wszystkim ukrywali się
po lasach, mogą nas napotkać.
Poza tym z nami jest jeszcze małe
dziecko. Siostra Wiktoria wyszła
za mąż za Józefa Kościńskiego i
urodziła córkę. Do Lelechówki
przez las także będzie ze 12 kilometrów, do Janowa jeszcze dalej.
Może Pan Bóg da, że przejdziecie.

25 sierpnia:
We wsi Dachnów pow. Lubaczów banderowcy zamordowali
Macieja Cecorę ur. 1875 r. (IPN
Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt
S 37.2013.Zi; Postanowienie o
umorzeniu śledztwa.)
W nieustalonej miejscowości
pow. Jarosław 25 VIII 1946 został zamordowany przez UPA
Golba Władysław.
26 sierpnia:
Na drodze ze wsi Wetlina do
wsi Ustrzyki Górne pow. Lesko
UPA zaatakowała oddział WP 34
pp zabijając 5 żołnierzy a 16 zostało rannych (Edward Prus: Operacja „Wisła”; wyd. IV, Wrocław
2006, s. 286).
29 sierpnia:
We wsi Kniażyce koło Fredropola pow. Przemyśl zostało zamordowanych przez UPA trzech
żołnierzy 28. Pułku Piechoty Wojska Polskiego. „29 sierpnia, w
kompleksie leśnym Kniażyce-Brylińce, oddział manewrowy 28pp
natrafił na ześrodkowanie dwóch
sotni UPA. Po krótkim starciu
banderowcy wycofali się w głąb
lasu. Straty oddziału manewrowego wynosiły 2 żołnierzy zabitych i
2 rannych. /.../ W trakcie starcia
poległo 7 żołnierzy WP z 28pp (w
tym jeden oficer) oraz było wielu rannych (zabici: kpr. Stefan
Szewczyk s. Andrzeja, ur. 1923 r.
w Brzezinach Starych, plut. Antoni Oleśkiewicz, s. Bronisława, ur.
1925 r. w Brasławiu, kpr. Czesław
Grzesiuk, s. Stanisława, ur. 1923
r. w Brzezinach).” (Andrzej Zapałowski: Granica w ogniu. Warszawa 2016, s.179 - 180).
We wsi Męcinka pow. Gorlice
upowcy obrabowali gospodarstwa polskie oraz zamordowali 1
Polaka.

W sierpniu:
We wsi Czaszyn pow. Sanok
upowcy ograbili polskie gospodarstwa, spalili szkołę, Dom Ludowy, karczmę oraz zamordowali
4 Polaków.
We wsi Dzików Stary pow. Lubaczów zamordowali rolnika
Stefan Kurpiela s. Anny lat 31 ur.
1915 r. (IPN Opole, 21 grudnia
2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Postanowienie o umorzeniu śledztwa.).
We wsi Jamna Górna pow. Dobromil banderowcy zamordowali Michała Borowskiego i Sławomira Borowskiego. (Andrzej
Zapałowski: Granica w ogniu.
Warszawa 2016, s. 240). Michał
Borowski, Ukrainiec zamieszkały
w Jamnej Górnej, potomek zubożałej szlachty. Zamordowany, razem z synem, w sierpniu 1946 r.
przez bojówkę SB-OUN, Rejonu
„B II” Nadrejonu „Chołodny Jar”.
Podejrzany o współpracę z UBP i
WP. Za zabójstwo odpowiedzialny referent SB, ps. „Roman”. Jadwiga Turczyńska podaje błędnie
datę zabójstwa (1944 r.); Sławomir Borowski, s. Michała, l. 15.
Ukrainiec (?) zamieszkały w Jamnej Górnej, zabity razem z ojcem.
We wsi Łodzinka Górna pow.
Dobromil spalili wieś i zamordowali 4 Polaków.
We wsi Rozwadówka pow. Włodawa zamordowali 32-letniego
Jana Chilczuka żołnierza BCh i
obrabowali jego gospodarstwo.
Latem 1946 roku:
W lesie w pobliżu wsi Brusno
pow. Lubaczów sotnik Iwan
Szpontak („Zaliźniak”) osobiście
zamordował nieznanego oficera
AK.

Cdn.
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

KALENDARIUM
LUDOBÓJSTWA.
Sierpień 1946
Stanisław Żurek

1 sierpnia:
We wsi Witoszyńce pow. Przemyśl UPA zamordowała 2 Polaków, w tym sołtysa.
3 sierpnia:
We wsi Kłokowice pow. Przemyśl upowcy zasadzili się na 6
żołnierzy WOP, eskortujących
prowiant dla strażnicy w Kalwarii
Pacławskiej. W czasie walki zginęli: kpr. Władysław Urbanowicz
i szer. Stanisław Żaba. Z zabitych
ściągnięto umundurowanie i zabrano broń. Otoczonym żołnierzom na pomoc po pewnym czasie przyszli żołnierze sowieccy,
co uratowało prawdopodobnie
ich życie. 3 żołnierzy WOP wycofało się. (Andrzej Zapałowski:
Granica w ogniu. Warszawa 2016,
s.178).
4 sierpnia:
We wsi Kłokowice pow. Przemyśl 20 żołnierzy WOP z Kalwarii Pacławskiej zostało ostrzelanych przez banderowców. W
walce zginął Jan Ostrap, s. Piotra,
l. 51, zam. w Kłokowicach, jeden
cywilny Ukrainiec i jeden banderowiec w niemieckim mundurze.
(Andrzej Zapałowski: Granica w
ogniu. Warszawa 2016, s.178).
6 sierpnia:
We wsi Łubów pow. Sokal upowcy obrabowali i spalili 2 gospodarstwa polskie oraz zamordowali
2 Polaków.
We wsi Żydowskie pow. Jasło:
Pod datą 6.08.1946 r. „Smyrnyj”
zapisał: „Zasadzka na pograniczników z Żydowskiego. Sześciu zabitych, kilku schwytanych. Została ciężko ranna przy tym siostra
mojego starszego kolegi szkolnego, która wracała z Gorlic, z
przedweselnych zakupów. Miała
wychodzić za mąż. Polacy siłą
posadzili ją na swoją furmankę,

aby się osłonić. Ciężko ranna w
pierś, zmarła po kilku godzinach.
(…) Podczas strzelaniny nie zważaliśmy na kobietę, będąc przekonani, że porządne dziewczyny
nie jeżdżą z Polakami.” (Bohdan
Halczak /Zielona Góra/, Michal
Šmigel /Bańska Bystrzyca/: Działalność oddziału UPA Mychajło
Fedaka „Smyrnego” na Łemkowszczyźnie, w latach 1945-48 ;
21 września 2011).
7 sierpnia:
We wsi Zembrzyce pow. Sucha
Beskidzka: „Bronisław Marcinik
ur. w 1924r. w Tarnawie Górnej
zginął 7 sierpnia 1946r. w Zemżycach” ( http://www.parafia-tarnawa.pl/upload/Echo-Parafialne/a.
pdf )
8 sierpnia:
We wsi Darowice pow. Przemyśl
banderowcy powiesili na drzewie,
obok jej domu, Polkę Paulinę
Wańczowską, c. Józefa, ur. 1900.
Przy okazji zrabowano jej konia
i krowę. (Andrzej Zapałowski:
Granica w ogniu. Warszawa 2016,
s.179).
We wsi Leszczowate pow. Lesko
UPA zamordowała Jana Kuźmińskiego lat 23. (http://www.rodaknet.com/rp_wycislak_28.htm ).
10 sierpnia:
We wsi Machnówek pow. Hrubieszów: „10.08.1946 r. banderowcy uprowadzili z własnego
domu Fujarę Franciszka i ślad
po nim zaginął.” (Prof. dr hab.
Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom 8).
13 sierpnia:
We wsi Siedliska pow. Brzozów
bojówka SKW z Jawornika Ruskiego oraz miejscowi banderowcy ograbili polskie zagrody oraz
zamordowali 3 Polaków, w tym
Michała Tuckiego, lat 60.

15 sierpnia:
We wsi Dwernik pow. Lesko
podczas ataku UPA na WP poległo 5 żołnierzy oraz członek Komisji Przesiedleńczej.
We wsi Pawłowa pow. Jarosław
został zamordowany przez UPA
Tadeusz Borys, bombardier z 40
PALu 9 DP.
16 sierpnia:
We wsi Siedliska pow. Brzozów
miejscowi Ukraińcy oraz z SKW
z Jawornika Ruskiego po raz kolejny obrabowali gospodarstwa
polskie oraz zamordowali 3 Polaków.
18 sierpnia:
We wsi Wola Michowa pow. Lesko UPA powiesiła Julię Krebzdak „za zdradę narodu ukraińskiego”.
20 sierpnia:
We wsi Dłużniów pow. Sokal
banderowcy uprowadzili 5 Polaków, poborowych do wojska, którzy zaginęli bez wieści.
22 sierpnia:
W mieście Lubaczów woj. rzeszowskie Ukraińcy zamordowali
3-osobową rodzinę polską: Jana,
Anastazję i Olgę Łopuch.
24 sierpnia:
W miasteczku Bircza pow.
Przemyśl na cmentarzu znajdują
się groby 3 żołnierzy WP zamordowanych przez UPA 24 VIII
1945, są to: Dybalski Aleksander
ur. 1924, Gabrysałowicz Wacław
ur. 1925, Ziała Cezary ur. 1924 r.
We wsi Krowica Hołodowska
pow. Lubaczów upowcy zamordowali milicjanta z posterunku
Antoniego Pacanowskiego ur.
1915 r. (IPN Opole, 21 grudnia
2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Postanowienie o umorzeniu śledztwa.).

Stanisław Żurek
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”CYGANERIA LWOWSICH
KAWIARNI” KONCERT
Aleksander Szumański
„Cyganeria lwowskich kawiarni”. Tytuł koncertu nie jest
przypadkowy. Nawiązanie do
czasów spotkań lwowskiej bohemy nieodłącznie związane
jest tak z piosenką jak i z poezją. I dzisiaj zespół „Chawira”
melodyjnie ten okres świetności lwowskiej kultury przypomni Państwu właśnie lwowską
piosenką. Jak w warszawskiej
kawiarni „Ziemiańska” spotykali się poeci grupy „Skamandra”, tak w lwowskiej kawiarni
„Szkocka” spotykała się lwowska cyganeria, ale też nie tylko
artyści, również uczeni, w tym
słynni lwowscy profesorowie
jak prof. Stefan Banach twórca
polskiej szkoły matematycznej.

Kawiarnia „Szkocka”, przedwojenna lwowska kawiarnia, położona w centrum miasta, na Placu
Akademickim, w pobliżu starego
gmachu Uniwersytetu.
Kawiarnia Szkocka była lokalem
o różnorodnej publiczności.
Odwiedzali ją profesorowie
lwowskich uczelni, zakochani,
plotkarki, samotni czytelnicy
gazet, bibliofile, bilardziści, żydowska inteligencja, studenci z
pobliskiego Domu Akademickiego, ludzie z wszystkich stanów i
sfer. Kawiarnia była także miejscem spotkań zapomnianego dzisiaj zupełnie Klubu „Konstrukcjonalistów”.
Klub Konstrukcjonalistów – klub
literacki, zapoczątkowany jesie-

/ Stefan Banach Autorstwa Hussein abdulhakim - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19058077.

nią 1911 roku spotkaniami literatów w Kawiarni Szkockiej we
Lwowie. Należeli do niego m. in.
Roman Jaworski, Piotr Dunin-Borkowski, Roman Zrębowicz
i Mieczysław Rettinger. Na zebraniach bywali również czasem
Ostap Ortwin i Karol Irzykowski. Wewnętrzny regulamin klubu zakładał elegancję i dystynkcję w ubiorze oraz zachowaniu.
Tematy rozmów jego członków
były bardzo szerokie, a ich filozofia, tworzona przede wszystkim przez Romana Jaworskiego,
obejmowała przede wszystkim
kwestie estetyczne.
„Konstrukcja” miała być drogą
do ocalenia sztuki w okresie wielorakich zmian, zachodzących w

świecie współczesnym. Akcentowano również rolę konstrukcji w
procesie twórczości artystycznej.
I tak zespół „Chawira” wprowadzi Państwa w ten nigdy nie zapomniany świat naszego dzieciństwa i naszych bliskich.
Zofia Kurzowa i Jerzy Habela
w książce „Lwowskie piosenki
kabaretowe, uliczne i okolicznościowe do 1939 roku” pisali:
Piosenka lwowska to bezcenny dokument polskiej kultury
obyczajowej i muzycznej, a
także języka lwowskiego, nie
tylko z okresu dwudziestolecia
międzywojennego. Nadrzędnym zaś celem organizatorów
festiwalu jest ocalenie od zapo-

mnienia tej piosenki, jednego z
dowodów polskości tego miasta, a przede wszystkim wejście
do serc młodego pokolenia. I
ten problem, co podkreślam
z nie małą dumą udało nam
się rozwiązać. Koncerty festiwalowe w poprzednich latach
odbywały się w wielu polskich
miastach. To właśnie ta piosenka, którą niebawem Państwo
usłyszą szturmem zdobyła młode serca.
Piosenka lwowska i poezja.
Tego oczekiwali od nas młodzi,
na to przygotowani byli dorośli. I nie zawiedli się.
Aleksander Szumański konferansjer

/ Kawiarnia matematyków -budynek po prawej- Szkocka.we Lwowie. Na parterze tego budynku mieściła się niegdyś kawiarnia, w której
spotykali się Konstrukcjonaliści
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Muzyka w Barwy Kresów
wpisana - Moniuszko

Opracował Andrzej Łukawski

Moniuszko (1790–1870), uczestnikiem kampanii napoleońskiej
1812 roku i utalentowanym rysownikiem. Do dziś zachowało się
wiele jego prac uwieczniających
rodzinę i dorastającego syna. Przejawiał również aspiracje literackie
– prowadził rodzinną kronikę, napisał również poemat pt. Rok 1812
– wierszowaną opowieść o kampanii napoleońskiej.
Matka, Elżbieta z Madżarskich
(zm. 1850), grała podobno na klawikordzie i ładnie śpiewała.
St. Moniuszko swoją przyszłą
żonę Aleksandrę Müllerównę poznał podczas pobytów w Wilnie ze
swoim stryjem, z którym zatrzymywał się zazwyczaj w kamienicy jej rodziny. Już w wieku 17 lat
zaręczył się, jednak zanim doszło
do ślubu, wyjechał do Berlina, aby
dalej kształcić się muzycznie.
25 sierpnia 1840 Stanisław Moniuszko zawarł w Wilnie ślub z
Aleksandrą Müllerówną, z którą
miał dziesięcioro dzieci: Elżbietę,
Kazimierza, Stanisława, Bolesława, Marię, Jadwigę, Zofię, Aleksandrę, Jana i Cecylię.

/ Portret Stanisława Moniuszki w Muzeum Narodowym w Warszawie autorstwa Tytusa
Maleszewskiwgo, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31111847

Stanisław
Moniuszko
herbu
Krzywda ur. 5 maja 1819 w Ubielu
-Ubiel (biał. Убель) to wyludniona
wieś na Białorusi leżąca nad Wołmą, w obwodzie mińskim, w rejonie czerwieńskim. Dawniej dobra
Sapiehów, Zawiszów, Ogińskich,
Moniuszków i Wańkowiczów, zm.
4 czerwca 1872 w Warszawie.
Moniuszko jako polski kompozytor, dyrygent, pedagog, organista,
tworzył muzykę nacechowaną
narodowo, wplatając w swoje
kompozycje wyraziste elementy

folkloru polskiego (melodie i tańce ludowe) oraz wykorzystując
utwory polskich poetów (m.in.
Jana Kochanowskiego, Adama
Mickiewicza). Jeden z najwybitniejszych kompozytorów polskiego romantyzmu. Jest nazywany
ojcem „polskiej opery narodowej”
Jest autorem ponad 268 pieśni,
wielu oper z których najsłynniejsze to” Halka, Straszny dwór i
Paria, operetek, baletów i muzyki
kościelnej.
Ojcem Stanisława był Czesław

Syn St. Moniuszki Jan (1853–
1908) był malarzem rodzajowym,
który przedstawiał postacie w strojach polskiej szlachty oraz w strojach epoki rokoka. Malował również obrazy o treści historycznej i
religijnej.
Kilka miesięcy po udanej warszawskiej premierze Halki Moniuszko udał się w podróż do Pragi, Niemiec i Paryża. Po drodze
zatrzymując się na kilka dni w
Krakowie, gdzie poznał Ambrożego Grabowskiego, Józefa Kremera
i Lucjana Siemieńskiego. Pobyt w
Krakowie, a zwłaszcza wizyta na
Wawelu, gdzie kompozytor zwie-

Stanisław Moniuszko po 1840.

dził katedrę i oglądał groby królewskie, zaowocował stworzeniem
projektu nowej, nigdy niedokończonej opery Rokiczana, pisanej
do słów libretta Józefa Korzeniowskiego. Miała to być opera historyczna o królu Kazimierzu Wielkim, który zresztą miał się pojawić
na scenie tylko raz, w końcowej
części przedstawienia. O zaniechaniu pracy nad Rokiczaną miały
podobno zdecydować względy polityczne (nieprzychylne Czechom
fragmenty libretta) i artystyczne
(rzekomo nieodpowiednia dla monarchy partia barytonowa).
W Paryżu powstała opera Flis,
dzieło o charakterze komiczno-ludowym, wykonane w Warszawie 24 września 1858. Natomiast
7 lutego 1860 odbyła się premiera
Hrabiny. 1 stycznia 1861 w Teatrze
Narodowym Moniuszko wystawił
Verbum nobile, a w grudniu tegoż
roku udał się ponownie do Paryża.

/ Dwór Moniuszków w Ubielu (szkic Napoleona Ordy)

W latach 1862–1864 pracował
nad Strasznym dworem, który
został wystawiony przez operę
warszawską 28 września 1865. W
tym też roku 7 października odbyło się setne przedstawienie Halki,
a Moniuszko pojechał do Lwowa.
Do Krakowa kompozytor przybył
ponownie w 1866. Pobyt ten trwał
miesiąc. Krakowski teatr zaproponował artyście przekazanie na jego
rzecz dochodu z przedstawienia
Halki, ale z powodu choroby primadonny spektakl musiano odwołać. W zamian zorganizowano trzy
koncerty. W jednym z nich wzięła
udział Helena Modrzejewska. Sam

Moniuszko dyrygował osobiście
wykonaniem kantaty Widma i
uwertury koncertowej Bajka.
Podczas pobytu w Krakowie kompozytor na 5 dni wyjechał do Pragi, aby spotkać się z Bedřichem
Smetaną i omówić sprawy związane z wystawieniem Halki. Teatr w
Pradze wystawił tę operę w 1868,
a inscenizacją kierował sam Smetana.
W 1869 odbyła się w Warszawie
premiera Parii, a w Moskwie wystawiono Halkę. 16 lutego 1870
w Petersburgu miała miejsce premiera Halki, na której obecny był
Moniuszko.
W 1871 ukazał się Pamiętnik do
nauki harmonii. 2 lutego 1872 Teatr Wielki wystawił ostatnie już
dzieło operowe Moniuszki – Beatę.
Zmarł na atak serca w 1872, zmęczony pracą, stałymi trudnościami
materialnymi i niepochlebnymi recenzjami ostatnich dzieł. Pogrzeb
artysty, w którym mogło uczestniczyć nawet 60 do 100 tysięcy
osób, stał się manifestacją narodową. Został pochowany na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.
W 1908 roku Warszawskie Towarzystwo Muzyczne ufundowało
„tuż za kościołem cmentarnym
pod wezwaniem św. Karola Boromeusza” nowy grobowiec.
29 października przeniesiono do
niego trumny ze zwłokami Stanisława i Aleksandry Moniuszków.
Większość pamiątek po kompozy-
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/ Organy w kościele św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Wilnie, na których grał Stanisław Moniuszko Alma Pater - Praca własna,
Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2326100

torze przechowuje Warszawskie
Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki.
Wybrane dzieła Moniszki
Dzieła sceniczne
Opery:
Halka (premiera wersji 2-aktowej 1848, wersji 4-aktowej 1858)
libretto: Włodzimierz Wolski
Sen Wieszcza (nieukończona,
pisana w latach 1852–1853) libretto: Władysław Syrokomla
Flis (premiera 1858) libretto:
Stanisław Bogusławski
Rokiczana (nieukończona, pisana w latach 1858–1859) libretto:
Józef Korzeniowski
Hrabina (premiera 1859) libretto: Włodzimierz Wolski
Verbum nobile (premiera
1861) libretto: Jan Chęciński
Straszny dwór (premiera 1865)
libretto: Jan Chęciński
Paria (premiera 1868) libretto:
Jan Chęciński
Trea (nieukończona, pisana
w roku 1872) libretto: J.S. Jasiński
Balety:
Monte Christo (1865)
Na kwaterunku (1868)
Figle szatana (1870) balet
w sześciu obrazach, muzykę do
trzech obrazów skomponował Stanisław Moniuszko do trzech obrazów Adama Münchheimera; zaginiony, zrekonstruowany w 1984
przez Rafała Augustyna.
Operetki:
Loteria (ok. 1840) libretto:
Oskar Korwin-Milewski
Żółta szlafmyca (1841) libretto: Franciszek Zabłocki
Jawnuta (1850) libretto:
W.L. Anczyc (pierwowzór: Cyganie[16])
Betty (1852) libretto: Franciszek Szober
Beata (1870 lub 1871) libretto:
Jan Chęciński
Nocleg w Apeninach (1839)
libretto: Aleksander Fredro

Ideał (1840) libretto: Oskar
Korwin-Milewski
Karmaniol, czyli Francuzi
lubią żartować (1841, premiera
1842) libretto: Oskar Korwin-Milewski
Utwory wokalne
Kantaty:
Cztery Litanie Ostrobramskie
(1843-1855)
Milda (tekst – fragm. „Witoloraudy” Józefa Ignacego Kraszewskiego) 1848
Nijoła (tekst j.w.) po 1848
Widma (tekst – „Dziadów
część II” Adama Mickiewicza) ok.
1852
Sonety krymskie (tekst – wybrane 8 sonetów Adama Mickiewicza) 1867
Msze:
Msza łacińska na cztery głosy
z towarzyszeniem organów, Des-dur (1870)
Msza żałobna na cztery głosy z
towarzyszeniem organów, g-moll
(1871)
Msza Piotrowińska na czterogłosowy chór mieszany solistów
z towarzyszeniem organów, B-dur,
słowa Justyna Wojewodzkiego
(1872)
Pieśni:
268 pieśni zebranych w cyklu 12
zeszytów Śpiewników domowych,
m.in.:
Ojcze z niebios, Boże Panie
Dziad i baba
Pieśń wieczorna
Znasz-li ten kraj (2 wersje)
Trzech budrysów
Prząśniczka
Złota rybka
Krakowiaczek
Kozak
Świtezianka
Czaty
Lirnik Wioskowy
Pieśń wojenna (słowa Józefa
Kościelskiego)

Czarny krzyżyk (słowa Brunona Bielawskiego)
Jednym z najlepiej znanych zbiorów jego utworów drobnych jest
cykl dwunastu Śpiewników domowych, zawierających pieśni do
słów różnych poetów polskich i
obcych (w tłumaczeniu polskim)
oraz do słów ludowych – łącznie
268 pieśni. Sześć śpiewników zostało wydanych za życia kompozytora, a sześć po jego śmierci.
Utwory symfoniczne
Uwertury koncertowe:
Bajka
Kain
Uwertura wojenna
Utwory instrumentalne
Utwory fortepianowe:
Walce
Fraszki
Polonezy
Nokturn As-dur
Polka
Pieśń włóczęgi (na cztery ręce)
Oprócz ulic nazwanych jego nazwiskiem w Polsce, jest też ulica

/ Stanisław Moniuszko (rys. Ksawery Pillati)

Moniuszki w Mińsku.

znaczków, nr kat. 2026-2033),

Na fasadzie budynku Węgierskiej
Opery Narodowej w Budapeszcie
(ul. Andrássy 22) zwieńczonej
balustradową półką znajduje się
rzeźba Stanisława Moniuszki, wykonana z kamienia wapiennego.
Autorem rzeźby jest Károly Antal.

* 5 maja 2019 – 200. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki (znaczek nr kat. 4962)[21].

Wizerunek Moniuszki widniał na
banknocie o nominale 100 000 zł,
będącym w obiegu w latach 1990–
1996.
Poczta Polska upamiętniła Stanisława Moniuszkę następującymi
znaczkami:
* 15 listopada 1951 – Festiwal
Muzyki Polskiej (2 znaczki, nr kat.
571-572),
* 25 listopada 1958 – Stanisław
Moniuszko (znaczek o nr kat. 932),
* 15 września 1972 – 100. rocznica śmierci St. Moniuszki (seria 8

W związku z 200. rocznicą urodzin
kompozytora,
zarówno
uchwałą Sejmu RP z 20 lipca
2018, jak i uchwałą Senatu RP z
19 grudnia 2018, rok 2019 został
ustanowiony Rokiem Stanisława
Moniuszki.
5 stycznia 2019 imię Stanisława Moniuszki nadano Dworcowi
Centralnemu w Warszawie.
W kwietniu 2019 zachodniopomorskie Przewozy Regionalne
wprowadziły do użytku pociąg
Moniuszko, opatrzony wizerunkiem kompozytora oraz informacjami dotyczącymi jego osoby.
Wyszukał i opracował
Andrzej Łukawski

/ Grób Stanisława Moniuszki (po prawej) na cmentarzu Powązkowskim . Adrian Grycuk - Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.
wikimedia.org/w/index.php?curid=34947943
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Marsz Pamięci w 78. rocznicę ludobójstwa - 11 lipca 2021
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