
KSI odznaczony Medalem 
Pro Patria

Legitymacja nr. 710 / 12

PAMIĘTAĆ O KRESACH, O MAŁEJ OJCZYŹNIE PRZODKÓW, 
TO NIE TYLKO OBOWIĄZEK, ALE ZASZCZYT

K  R  E  S  O  W  Y 
Serwis Informacyjny

NIEZBĘDNIK  KRESOWY 
ISSN 2083-9448

Nr.  10/2021 (125), e-miesięcznik
1 października 2021

W gazecie jeszcze m.in:

     ORGAN MEDIALNY  POROZUMIENIA  POKOLEŃ  KRESOWYCH

6-16 października 1667 - Bitwa pod Podhajcami 
Wobec najazdu połączonej armii 
kozacko-tatarskiej Sobieski po-
stanowił podzielić swe wojska. 
Część pozostawił w fortyfika-
cjach leżących na przewidywa-
nych szlakach pochodu czambu-
łów tatarskich. Z drugą częścią 
(3000 żołnierzy) stanął począt-
kowo pod Kamieńcem. Sobieski 
zdawał sobie sprawę, że tylko 
lotna jazda rozrzucona po kraju 
uchroni ludność przed grabieżą 
i jasyrem. Na drodze do Lwowa, 
pod Podhajcami, Kozacy i Tata-
rzy natknęli się na zagradzającą 

im drogę dalszego pochodu armię 
hetmana polnego koronnego Jana 
Sobieskiego (3000 ludzi). So-
bieski przygotowując wcześniej 
przewidywane miejsce walki 
obsadził piechotą dwa raweliny 
położone na północ od podha-
jeckich fortyfikacji. Większość 
wojsk Sobieskiego pozostała w 
odwodzie. Oddziały Krym-Gi-
reja i Doroszenki (ok. 20-30tys.  
żołnierzy dotarły do Podhajec już 
4 października, ale walki zaczęły 
się dwa dni później – 6 paździer-
nika. 

Wybory  z 22 października 
1939 r. na Kresach II RP 

Wybory do Zgromadzeń Ludowych Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi 22 października 1939r., 
to była próba legitymizacji przez ZSRS aneksji terenów II Rzeczypospolitej okupowanych w wyniku 
sowieckiej agresji  na Polskę 17 września 1939 r. Oczywiście dotyczyło to Kresów Wschodnich II RP, 
zagarniętych przez Związek Sowiecki na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow. Przeprowadzono je  w at-
mosferze terroru i pod kontrolą NKWD. Cd. na stronie 13 .

Obrona Lwowa w li-
stopadzie 1918 roku. 
Geneza walk.
W102 rocznica Obrony Lwowa 
(rok 2020), którą nie tak dawno 
obchodziliśmy, powinna przyczy-
nić się do pobudzenia badań nad 
problemami związanymi z walka-
mi listopadowymi we Lwowie i 
wojną polsko-ukraińską w latach 
1918-1919.......strona 8

Przemoc i chaos Syr-
nyka w powiecie sa-
nockim i okolicach 
cz2.
W kolejnej części książki zatytu-
łowanej „Chronologia przemocy”
obejmującej okres między sierp-
niem 1944 a lutym 1945 roku  
J. Syrnyk opisuje pobór Ukraiń-
ców do Armii Czerwonej. Korzy-
sta głównie z dokumentów i rela-
cji ukraińskich. Wynika z nich, że 
około połowy ukraińskich rekru-
tów zdołało następnie uciec zasi-
lając szeregi UPA. Nie omieszkał 
także zacytować relacji Ukraińca 
znajdującej się w książce ukraiń-
skiego historyka M. Siwickiego: 
„Polacy robili […] obławy i wy-
syłali złapanych ..........strona 15

Stepań, a w nim ród 
Worcellów.
WW lipcu 1779 r. wiekowa 
szlachta Wołyńska, osiadła wokół
sławnego Stepania, zyskała swo-
jego wodza i opiekuna. Wtedy 
to synowie po zmarłym dwa lata 
wcześniej ojcu Podstolim Wiel-
kim Litewskim, Stanisławie hr. 
Worcellu mężu Tekli z Duninów
Borkowskiej, podzielili jego po-
siadłości otrzymane w 1776 r. na
mocy donacji od Krajczego Ko-
ronnego, Józefa Potockiego. Syn 
Leon Medard........strona 23

Prawda o partyzant-
ce sowieckiej na Wo-
łyniu podczas II woj-
ny światowej
Nadszedł wreszcie czas, że w na-
szym kraju, zaczęto mówić praw-
dę o tzw. „wyzwoleniu”. 
W czwartek (28. 11. 2019 r.) ów-
czesny prezes IPN Jarosław Sza-
rek w Białymstoku, powiedział: 
„Wkraczając do Polski armia 
sowiecka kończyła straszną, nie-
ludzką okupację niemiecką, ale 
nie przynosiła wolności. Przyno-
siła kolejne.........strona 25

Marek A. Koprowski, 
Śmierć Banderow-
com. Krwawa roz-
prawa z OUN-UPA
Ukraińskie podziemie OUN- 
-UPA przestało istnieć w 1954 
roku, kiedy ostatni przywódca zo-
stał wydany przez swoich w ręce 
KGB. Od tej pory resztki struktur 
były szybko rozpracowywane i li-
kwidowane. Sowietom nie udało 
się jednak w pełni wytępić ruchu, 
który obecnie na Ukrainie już 
otwarcie przeżywa swój renesans. 
Budzi to przerażenie wielu Pola-
ków, których przodkowie zostali 
bestialsko ........strona 31

Okupacja sowiecka
Władze sowieckie rozpoczęły 
wprowadzać nowe porządki od 
wydania szeregu zarządzeń zmie-
rzających do zespolenia politycz-
nego, gospodarczego i społeczne-
go zajętych ziem wschodnich z 
Ukraińską Socjalistyczną Repu-
bliką Rad. W pierwszych tygo-
dniach zakazano używania języka
polskiego w urzędach, usunięto 
polskie nazwy ulic, zreorganizo-
wano szkolnictwo wprowadzając
swoje programy.........strona 39

„Oszmiańskie histo-
rie” - podporucznik 
rezerwy Stanisław 
Keczmer 
Powiat oszmiański za czasów 
Rzeczypospolitej Obojga Naro-
dów był największym z powiatów
w województwie wileńskim. To 
właśnie na jego terenie – w Kre-
wie – zawarto układ, który dał 
początek unii polsko-litewskiej. 
Stąd wywodzi się królewska dy-
nastia Jagiellonów. Tu urodziło 
się wielu wybitnych artystów, ka-
płanów i obrońców.........strona 41

To nie był „odwet”.
Była zbrodnia, była i 
kara!
W piśmie „Do zbroji” (pol. „Do 
broni”), które wydawała UPA, z 
sierpnia 1943 roku, Bohdan Wu-
senko pisał: „Naród ukraiński 
wstąpił na drogę zdecydowanej 
rozprawy zbrojnej z cudzoziem-
cami i nie zejdzie z niej dopóki 
ostatniego cudzoziemca nie prze-
pędzi do jego kraju albo do mo-
giły”. Jednocześnie miejscowi 
Ukraińcy zapewniali, że „dobrzy
Polacy” tacy..........strona 44

20 października 1655r. -zerwanie unii Litwy z Koroną 

/ ”Brama powitalna” na przyjęcie Armii Czerwonej zbudowana we wsi Grudziewicze - materiały prasowe

Układ w Kiejdanach (lit. Kėdainių 
sutartis, zwany także Umową 
Kiejdańską) był to układ, który 
zawarli 20 października 1655 w 
Kiejdanach hetman wielki litew-
ski Janusz Radziwiłł i jego kuzyn 
koniuszy wielki litewski Bogu-
sław Radziwiłł z przedstawicie-
lem króla szwedzkiego Karola X 
Gustawa Magnusem Gabrielem 
De la Gardie. Umowa ta podda-
wała pod protekcję Szwecji całe 
Wielkie Księstwo Litewskie i 
wraz z układem w Ujściu (gdzie 

wojewoda poznański Krzysztof 
Opaliński i wojewoda kaliski 
Andrzej Karol Grudziński oddali 
królowi Szwecji Wielkopolskę) 
stanowiła faktyczne poddanie 
Litwy i Wielkopolski Szwecji. 
Układ podpisało w sumie 1163 
osób. m.in:   hetman wielki li-
tewski Janusz Radziwiłł;  hetman 
polny litewski Wincenty Korwin 
Gosiewski biskup żmudzki Piotr 
Parczewski kanonik wileński Je-
rzy Białłozor ... i inni oraz  ponad 
tysiąc szlachty litewskiej.
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Lubartów jest pierwszym miastem 
na Lubelszczyźnie -i chyba jednak 
w Polsce- w którym powstał mural 
poświęcony żołnierzom 27 Wo-
łyńskiej Dywizji Piechoty Armii 
Krajowej. 
Jak czytamy w tygodniku lokal-
nym „Wspólnota Lubartowska” 
mural powstał przy współpracy 
RCEZ - Regionalne Centrum Edu-
kacji Zawodowej - z MON. Mural 
wykonały lubartowskie artystki, 
Edyta Weremczuk i Małgorzata 
Wronowska.
Na muralu po lewej, wykonanym 
na podstawie zdjęcia zrobionego 
latem 1944 r. w Rudce Kijańskiej, 
widoczni są por. Michał Fijałka 
„Sokół”, ppor. Mścisław Sławo-
mirski „Prawdzic”, mjr Jan Sza-
towski „Kowal”. 
Po prawej pokazani są rtm. Jó-
zef Ostoja - Gajewski „Tomek”, 
mjr Tadeusz Sztumberk - Rychter 
„Żegota”, por. Roman Romaszkan 
„Maria”, ppor. Ryszard Pietasz 
„Pałysz”. 
20 lipca 1944 roku Armia Czer-
wona sforsowała Bug i zaczęła 
zajmować Lubelszczyznę. W za-

istniałej sytuacji (wycofywanie się 
wojsk niemieckich) dowództwo 
Dywizji rozpoczęło przygotowy-
wanie uderzenia na Lublin w ra-
mach akcji „Burza”. 22 lipca mjr 
„Żegota” przywiózł z Komendy 
Okręgu zadania akcji „Burza” na 
Lubelszczyźnie, jakie postawiono 
przed Dywizją. Batalion I/45 pp 
„Gzymsa” w zasadzce rozbił ko-
lumnę Niemców pod Firlejem. Ba-
taliony II/43 pp „Hrubego” i II/50 
pp „Jastrzębia”, współdziałając z 
miejscowym oddziałem AK, opa-
nowały Lubartów. Nocą batalion 
„Jastrzębia” obsadził Michów, ba-
talion I/43 pp „Korda” opanował 
Kock zaś batalion I/50 pp „Soko-
ła” zajął Koniaków i Kozłówkę. 
Zablokowano ruchy Niemców 
we wszystkich kierunkach. Około 
południa 23 lipca do Lubartowa 
wkroczyły jednostki 3 Korpusu 
Armii Czerwonej (1 Front Bia-
łoruski), a po południu przybyły 
oddziały AL ppłk. Korczyńskiego 
(uwolnione przez wojska sowiec-
kie z okrążenia w lasach parczew-
skich). Na skutek jego żądań, do-
wództwo dywizji usunęło swoje 
oddziały z Lubartowa, koncen-

trując je w rejonie Kaniówki, Ko-
złówki i Siedlisk. Z dowództwem 
korpusu sowieckiego ustalano za-
sady dalszej walki z Niemcami.
Niestety, 25 lipca w Skrobowie 
odbyło się spotkanie oficerów 
dywizji ze stroną sowiecką pod 
przewodnictwem gen. Bakanowa. 
Zdumionym Polakom przedsta-
wiono żądanie złożenia broni.  
W tym czasie oddziały polskie 
zostały otoczone przez wojsko 
sowieckie. Wymuszone złożenie 
broni odbyło się tego samego dnia 
w Skrobowie, rozformowanie jed-
nostki nastąpiło 26 lipca.
Podczas działań 27 WDP AK na 
Lubelszczyźnie wykonano sporo 
zdjęć na których uwieczniono ofi-
cerów i żołnierzy dywizji 
Na podstawie tych zdjęć, które 
również wielokrotnie były publi-
kowane w Kresowych Serwisie 
wykonano mural w Lubartowie 
Gratulujemy pomysłu i jego wy-
konania gdyż historia 27 WDP AK  
jest mniej niż oszczędnie prezen-
towana w przestrzeni publicznej i 
historii polskiego oręża. 
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Czy w Brzegu powstanie Muzeum 
Dziedzictwa i Kultury Kresów?
Andrzej Łukawski

W Lubartowie powstał mural 
o żołnierzach 27 WDP AK
Andrzej Łukawski

To już drugie podejście do muzeum 
w Brzegu. Sześć lat temu, władze 
miejskie w Brzegu chciały na ten 
cel zagospodarować dawne Gimna-
zjum Piastowskie, zabytkowy szes-
nastowieczny budynek. Wówczas 
motywowano to tym, że: 

W Polsce żyje dziś kilka milionów 
osób, które pochodzą zza wschod-
niej granicy i mają kresowe ko-
rzenie. Zdaniem Jerzego Wrębia-
ka, burmistrza Brzegu, byłaby to 
spora atrakcja turystyczna dla 
miasta i całego regionu. To także 
próba zachowania bogactwa kul-
turalnego.

We środę 8 września 2021r.  Wo-
jewoda opolski podpisał decyzję 
o przekazaniu budynku na rzecz 
Muzeum Piastów Śląskich, któ-
rego oddziałem będzie nowa pla-
cówka. Ogłosił ją podczas wizyty 

w Brzegu wicepremiera, ministra 
kultury, dziedzictwa narodowego i 
sportu prof. Piotra Glińskiego oraz 
posła Pawła Kukiza, który jest orę-
downikiem idei Muzeum Kresów 
w Brzegu. 

Gdzie byli sześć lat temu panowie 
Gliński i Kukiz skoro dopiero po 
sześciu latach powrócono do pro-
jektu? 

Źródło: Ministerstwo Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Odeszła do Domu Pana 
Redakcja

Z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 12 
września 2021r., nagle odeszła od nas nasza Mama, 

Babcia, Prababcia,

Janina Kalinowska
Przewodnicząca Stowarzyszenia Upamiętniania 

Polaków Pomordowanych na Wołyniu.

Do końca walczyła o pamięć o Polakach 
pomordowanych na Wołyniu oraz o nazwanie tej 
bestialskiej zbrodni ludobójstwem. Od lat bała się, 
że jak jej pokolenie, ocalałych z rzezi wołyńskiej 
dzieci odejdzie, to ludzie zapomną, że nikt tam 
już nie będzie jeździł, że nikt nie będzie szukał 
zrównanych z ziemią i zaoranych polskich wiosek. 

Niestety, Pan Bóg miał dla niej inny plan...

Rodzina 

Uroczystości Pogrzebowa odbyły się 16 września 
2021roku w kościele Św. Jana Bożego po czym 
ś.p. spoczęła na Cmentarzu Parafialnym przy ul. 

Peowiaków w Zamościu.

Kalendarzyki Fundacji
„Wołyn Pamiętamy”

Redakcja

Prośba o wsparcie tych, którzy 
w imieniu ofiar upominają się o 
prawdę.
Zainteresowanych  informacja-
mi o fundacji i jej autentyczności 
odsyłam do internetu, zaś wszyst-
kich, bez wyjątku, z całego serca 
proszę o wpłaty na podany niżej 
numer konta.
Każda m nawet najmniejsza wpła-

ta ma znaczenie.
I każda jest Waszym, osobistym 
wkładem w walce o prawdę i hoł-
dem złożonym ofiarom. 
nr konta do wpłat:
38 1750 0012 0000 0000 4087 
6383. 
Ad. kalendarzyków dowiedz się 
więcej w „kontakt: na: http://fun-
dacjawolynpamietamy.pl/ 

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/muzeum-dziedzictwa-i-kultury-kresow-powstanie-w-brzegu?fbclid=IwAR1Vlhr-SdW5vbZTnKrStBEUYiCVmZc45kI3uSWkAa5bX91ixR4RLqmnl2I
https://www.gov.pl/web/kulturaisport/muzeum-dziedzictwa-i-kultury-kresow-powstanie-w-brzegu?fbclid=IwAR1Vlhr-SdW5vbZTnKrStBEUYiCVmZc45kI3uSWkAa5bX91ixR4RLqmnl2I
http://fundacjawolynpamietamy.pl/ 
http://fundacjawolynpamietamy.pl/ 
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25 września w wieku 101 lat na Wieczną Wartę 
odszedł 

mjr Józef Rusak 
ps. „Bylina”

Był jednym z pierwszych żołnierzy 5 Wileńskiej 
Brygady Armii Krajowej. W konspiracji, działał od 
1943 r. został łącznikiem w oddziale por. Antoniego 
Burzyńskiego „Kmicica”. Po rozbrojeniu 
tego oddziału przez partyzantów sowieckich i 
wymordowaniu jego pięćdziesięciu członków oraz 
„Kmicica”, nowym dowódcą pozostałych członków 
został mjr Zygmunt Szendzielarz ps. „Łupaszka”, 
który przekształcił ten oddział w 5 Wileńską 

Brygadę AK.

Cześć Jego Pamięci!

Po uroczystościach pogrzebowych s.p. Józefa 
Odprowadzono  na cmentarz komunalny  w 

Lidzbarku Warmińskim  

Odszedł na Wieczną Wartę 
Redakcja

Kolejny banner informacyjny 
sfinansowany przez Fundację 
„Wołyń Pamiętamy” 
Redakcja

Kolejny banner informacyjny 
sfinansowany przez undację 
„Wołyń Pamiętamy” 

Kolejny banner informują-
cy o ukraińskim ludobójstwie 
tym razem został postawiony 
w Chojnicach przy ul. Tuchol-
skiej. 

Przydrożne bannery w przestrzeni 
publicznej mają na celu wypeł-
nianie luki edukacyjnej i medial-
nej o ukraińskim sprawstwie lu-
dobójstwa na Polakach w latach 
1939-1947.  Dzięki takim działa-
niom kierowanej przez Katarzy-
nę Sokołowską Fundacji „Wołyń 
Pamiętamy”, skrzętnie „zamia-
tane pod dywan” ukraińskie lu-
dobójstwa zaczyna przebijać się 
do społeczeństwa. Zainicjowany 
przez Panią Kasię oddolny kreso-
wy ruch patriotyczny niewątpli-
wie wpisuje się w narrację histo-
ryczną dotyczącą Kresów II RP tj. 

Polski kresowej.  

„Ukraińskie ludobójstwo na Po-
lakach przeprowadzone w latach 
1939-1947 wciąż jest przedmio-
tem licznych przekłamań zarów-
no w wykonaniu włodarzy Ukra-
iny jak i reprezentantów polskiej 
klasy politycznej. Przekłamania 
polegają zazwyczaj na reduko-
waniu ludobójstwa do rangi pol-
sko-ukraińskiego konfliktu lub 
wojny, zaś na Ukrainie ludobój-
stwo na polskich cywilach trak-
towane jest jako akt heroizmu” 
pisze portal „wPrwo.pl” i nie 
sposób się z tym nie zgodzić.  

W bieżącym roku, w 78. roczni-
cę apogeum ludobójstwa jakim 
niewątpliwie była Krwawa Nie-
dziela na Wołyniu spotkał się z 
olbrzymim zainteresowaniem 
oddolnych ruchów ukierunkowa-
nych na upamiętnienie ofiar ukra-
ińskiego ludobójstwa i kresowych 

stowarzyszeń o czym szeroko 
informowaliśmy w sierpniowym 
wydaniu KSI. Tegorocznemu 
upamiętnieniu towarzyszyły pla-
katy Fundacji Pani Kasi oraz już 
po raz czwarty kwiat lnu jako 
symbol pamięci.   

Fundacja ma na swoim koncie 
szereg innych akcji mających na 
celu odkłamania historii Kresów 
i przywróceniu im należnego 
miejsca w przestrzeni publicznej 
co potwierdza tylko zasadność 
hasła z naszej gazety że: PAMIĘ-
TAĆ O KRESACH, O MAŁEJ 
OJCZYŹNIE PRZODKÓW, TO 
NIE TYLKO OBOWIĄZEK, 
ALE ZASZCZYT. 

Nasza Redakcja ma nadzieję, że 
takich oddolnych działań pojawi 
się coraz więcej bo „Jeżeli nie te-
raz to kiedy. Jeżeli nie my to kto 
ocali Kresy od zapomnienia” 

Na Wileńszczyźnie 
rozpoczynają się 
Dni Ponarskie
Redakcja

/ Maria Wieloch z Efraimem Zuroffem | Fot. Marian Paluszkiewicz

21 września do Wilna przyjadą 
członkowie Stowarzyszenia Ro-
dzina Ponarska. 

Dni Ponarskie od lat odbywają się 
we wrześniu, gdyż, jak podkre-
śla prezeska stowarzyszenia, jego 
członkowie chcą być tu w dniu 

23 września, w czasie obchodów 
Dnia Zagłady Żydów i uczcić pa-
mięć ofiar żydowskich. 

– W tym roku również weźmiemy 
udział w tych uroczystościach – 
mówi Maria Wieloch.

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE
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Zakrojona na szeroką skalę, po 
raz pierwszy w Polsce Akcja 
Plakatowa zrobiła dla upamięt-
nienia ofiar ludobójstwa więcej 
niż minister edukacji i inni.

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

W 2021 roku, Fundacja WO-
ŁYŃ PAMIĘTAMY zrealizo-
wała akcję plakatowania Polski, 
wysyłając do prawie 400 osób 
12 tysięcy plakatów. 

Na stronie fundacji www.funda-
cjawolynpamietamy.pl wkrót-
ce zostanie zamieszcza relacja 
zdjęciowa z całego wydarzenia 
w którym uczestniczyli wszyscy 
Ci, którym leży na sercu pamięć 
i prawda dla zamordowanych 
przez Ukraińców naszych Ro-
daków.

W związku z tym, że na pomoc 
państwa polskiego nie mogę li-
czyć to jestem zmuszona prosić 
Was o wsparcie akcji plakato-
wej, którą zamierzam ponow-
nie przeprowadzić w przyszłym 
roku. 

Na pewno będzie zdecydowanie 
większa od obecnej.

Katarzyna Sokołowska - Prezes 
Fundacji  „Wołyń Pamiętamy”

Link do zrzutki :

https://zrzutka.pl/plakaty

Zrzutka na plakaty o tematyce ukraińskiego 
ludobójstwa na Polakach na 2022 rok.
Redakcja za Fundacją Wołyń Pamiętamy

 Jak podało Radio Szczecin: 
24 września (piątek) 2021 r. na 
Wieczną Wartę odszedł 
kpt. Marian Zbisław Szpak, 
żołnierz Pułku Artylerii Przeciw-
lotniczej, 3 Dywizji Strzelców 
Karpackich w 2. Korpusie Pol-
skim gen. Władysława Andersa, 
uczestnik walk o Monte Cassino 
oraz Bolonię w 1944 r.
Urodził się w 1924 r. w miej-
scowości Izbica koło Rawicza w 
Wielkopolsce. Ojciec Pana Ma-
riana - Stanisław, powstaniec 
wielkopolski (kompania ckm), 
po odzyskaniu niepodległo-
ści rozpoczął służbę w Policji 
Państwowej i wraz z rodziną 
został przeniesiony do Łucka 
na Wołyniu.  Ojciec został aresz-
towany przez NKWD na skutek 
denuncjacji sąsiada – Ukraińca 
i w marcu lub kwietniu 1940 r. 
został rozstrzelany w więzieniu 
w Łucku, zaś cała rodzina podda-
na deportacji w dniu 13 kwietnia 
1940 r. Wraz z p. Szpakiem zosta-
li deportowani : mama Stanisława 
(ur. 1903), bracia : Bronisław (ur. 
1922 r.) i Czesław (ur. 1928 r.). 
Wywieziono ich do Kazachstanu, 
w okolice Pawłodaru. Na zesłaniu 
Pan Szpak pracował m.in. jako 
traktorzysta. Po wybuchu wojny 
sowiecko-niemieckiej w czerw-
cu 1941 r. oraz „amnestii” (roz-
mowy polsko-sowieckie), wraz 
z kilkoma kolegami oraz bratem 
Bronisławem p. Szpak wyjechał 

zimą 1941 r. do formującej się 
Armii Polskiej na Wschodzie. W 
miejscowości Ługowoje dołączył 
w marcu 1942 r. do 10. Dywizji 
Piechoty, gdzie dostał przydział 
do artylerii. Został ewakuowany 
z pierwszą falą ewakuacji Armii 
Polskiej z ZSRS, wiosną 1942 
r. przez Krasnowodzk trafia do 
Persji, a następnie przez Irak do 
Palestyny. Po reorganizacji Ar-
mii Polskiej p. Szpak trafia do 
Pułku Artylerii Przeciwlotniczej 
3. Dywizji Strzelców Karpac-
kich w 2. Korpusie Polskim gen. 
W. Andersa. Ze swym oddziałem 
uczestniczy w kampanii włoskiej, 
w tym walkach o Monte Cassino 
i Bolonię (1944 r.). Po II wojnie 
światowej został przeniesiony z 
2. Korpusem do Wielkiej Bryta-
nii i był w szeregach Polskiego 
Korpusu Przysposobienia i Roz-
mieszczenia. W 1947 r. p. Marian 
z Wielkiej Brytanii powrócił do 
Polski i zamieszkał w Szczecinie 
(pracując jako ślusarz, mecha-
nik, kierowca). Brat p. Mariana 
- Bronisław Szpak również był 
żołnierzem 2. Korpusu Polskiego 
i w 1947 r. powrócił do Polski. 
Najmłodszy brat - Czesław wraz 
z mamą Stanisławą przeżył na ze-
słaniu w Kazachstanie i powrócili 
do 1946 r. do Polski, osiedlając 
się ostatecznie w Szczecinie. 

(Info za  https://www.facebook.
com/bartek.ilcewicz)

Odszedł na ostatnią Wartę 
Redakcja

Dwa grube zeszyty 
zawierające rela-
cje świadków rzezi 
wołyńskiej znaleźli 
Państwo Jadwiga 
i Andrzej Przyby-
sowie. Pakunek z 
cennymi dokumen-
tami znajdował się 
na strychu domu 
zlokalizowanego na 
ich posesji w Tar-
nobrzegu. Odkry-
cia dokonano pod-
czas prac rozbiór-
kowych budynku.

Zawinięta w gazety 
paczka z niezwykłą zawartością 
trafiła do Muzeum Historycznego 
Miasta Tarnobrzega.

– Tych relacji jest ponad 1000. 
Są wstrząsające. Opisują sposób 
w jaki rzeź się odbywała – mówi 
dyrektor Muzeum Historyczne-
go Miasta Tarnobrzega Tadeusz 
Zych.

 Relacje świadków rzezi wołyń-
skiej choć najwartościowsze nie 
stanowiły jedynej zawartości zna-
lezionej paczki. Oprócz tego były 

w niej inne dokumenty pokazu-
jące sytuację jaka miała miejsce 
na polskich  Kresach w okresie 
II wojny światowej między inny-
mi karty opiekuńcze z terenu na 
przykład Tarnobrzega, Sandomie-
rza czy Rzeszowa, zeszyt z wyka-
zem uchodźców z Wołynia, karty 
szpitalne szpitali wojskowych, 
wykaz żołnierzy Wojska Pol-
skiego, którzy zmarli  w szpitalu 
polowym we Lwowie, listy osób 
zaginionych i poszukiwanych na 
Kresach, wykaz osób  z Tarnopo-
la aresztowanych przez bolszewi-

ków, listę uchodźców z Wołynia, 
którzy zamieszkali we Lwowie i 
byli pod opieką Lwowskiego Ko-
mitetu Opiekuńczego, listę osób, 
których wywieźli bolszewicy, a 
którzy przebywają w Iranie  czy 
Palestynie. 

( h t t p s : / / l e l i w a . p l / t a r n o b r -
zeg-relacje-swiadkow-rzezi-
w o l y n s k i e j - z n a l e z i s k o - z e -
strychu-ma-wymiarogolnopolski
/?fbclid=IwAR1iwM8lHCiFxa8e
BDg39dCsds4y6M69E82PYfKu-
Menfte8os9JihysJzms )

Relacje świadków rzezi wołyńskiej. 
Znalezisko ze strychu w Tarnobrzegu
Redakcja za Radio Leliwa

Prezydent Litwy Gitanas Nausėda 
wręczył we wtorek Krzyże za Ra-
towanie Ginących osobom, które 
podczas II wojny światowej niosły 
pomoc Żydom. Wśród uhonoro-

wanych znalazła się Polka – har-
cerka i łączniczka AK Jadwiga 
Dudziec, której wysokie litewskie 
odznaczenie państwowe nadano 
pośmiertnie.

Polska harcerka 
pośmiertnie odznaczona 
przez prezydenta Litwy
Redakcja

/ Odznaczenie z rąk prezydenta odebrał siostrzeniec Jadwigi Dudziec Lucjan Zubko
| Fot. Marian Paluszkiewicz
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Piotr Kral urodził się w 1906 r. we 
Włodzimiercu na Rówieńszczyźnie. 
Jego ojciec, Leoncjusz Kral s. Stani-
sława, pracował jako stolarz. Matka 
Julia (1875–1936) prowadziła dom 
i zajmowała się wychowaniem 
synów: Piotra, Stefana, Romana i 
Władysława. W 1920 r. po uzyska-
niu odpowiedniego pozwolenia ko-
bieta zaczęła sprzedawać wędliny. 
Do 1936 r. rodzina posiadała ma-
sarnię i swoje wyroby oferowała na 
stoisku koło własnego domu. Piotr 
mieszkając razem z matką pomagał 
jej prowadzić biznes.
W 1937 r., już po śmierci matki, 
wybudował sklep. Z powodu zbyt 
wysokich podatków musiał zrezy-
gnować z produkcji, a sklep zmienić 
w herbaciarnię. Pozwolenie na her-
baciarnię zostało wydane na siostrę 
Piotra, co, jak wytłumaczył śledcze-
mu NKWD, dawało mu możliwość 
uniknięcia podatków. Żadnych 
informacji o siostrze nie posiada-
my. Mając stałych odbiorców Piotr 
nadal przyjmował indywidualne 
zamówienia na produkcję kiełbasy, 
którą robił z mięsa dostarczonego 
przez klientów.
We Włodzimiercu Piotr Kral za-
mieszkiwał razem z żoną Stanisła-
wą c. Jana (ur. w 1915 r.) przy ulicy 
Stalina 10 (nazwa ulicy w 1940 r.). 
Małżeństwo nie miało dzieci.
Do 1935 r. razem z Piotrem miesz-
kał i pracował jego brat Roman, któ-
ry w 1936 r. wybudował i otworzył 
własną masarnię i sklep. Drugi brat, 
Władysław Kral, nie miał własnego 
pomieszczenia, dzierżawił masarnię 
i sklep w Rafałówce. Trzeci brat, 
Stefan, mieszkał we Włodzimiercu. 
Przeważnie pracował na roli, tylko 
od czasu do czasu produkował kieł-

basy na sprzedaż. 10 kwietnia 1940 
r. nasz bohater został aresztowany 
przez NKWD.
Piotr Kral ukończył siedem klas 
szkoły miejskiej we Włodzimier-
cu. W latach 1928–1930 służył w 
Wojsku Polskim. W międzyczasie 
ukończył kurs instruktorów wycho-
wania fizycznego. Został zdemo-
bilizowany w randze kaprala. Po 
powrocie ze służby pracował jako 
instruktor w miejscowym klubie 
Związku Strzeleckiego.
1 września 1939 r., na początku 
wojny niemiecko-polskiej, Piotr 
Kral został zmobilizowany do służ-
by w policji. Kiedy dowództwo 
posterunku dowiedziało się, że do 
Włodzimierca zbliża się Armia 
Czerwona, podjęło decyzję o ewa-
kuacji. Razem z kolegami nowo za-
trudniony policjant zostawił miasto 
i przybył na stację kolejową w Ra-
fałówce. Stąd policjanci wyruszyli 
pociągiem do Kowla. Na jednej ze 

stacji niemal wpadli w ręce Armii 
Czerwonej. Aby uniknąć zagłady 
mężczyźni rozbiegli się po pobli-
skim lesie. Po kilku dniach Piotr do-
tarł do domu. Później znowu zaczął 
produkować i sprzedawać wędliny.
10 kwietnia 1940 r. Włodzimie-
rzecki Oddział Rejonowy NKWD 
aresztował Piotra Krala і osadził go 
w więzieniu NKWD w Równem. 
Śledztwo w jego sprawie prowa-
dził przewodniczący Włodzimie-
rzeckiego Oddziału Rejonowego 
NKWD Kwasza. Usiłował on za-
liczyć Piotra do informatorów pol-
skiej policji. Gdy te próby się nie 
udały, zaczął oskarżać więźnia o 
udział w polskim podziemiu antyra-
dzieckim. Piotr jednak kategorycz-
nie zaprzeczał tym zarzutom. Nie 
przyznał się do winy, kiedy oskarża-
no go, że przebywając na służbie w 
polskiej policji prowadził aktywną 
walkę przeciw robotniczemu rucho-
wi rewolucyjnemu.

104–8 października w trybie zdal-
nym zostanie przeprowadzony IІ 
Międzynarodowy Panel Nauko-
wo-Dydaktyczny «Stan i perspek-
tywy dydaktyki języka polskiego 
w szkołach średnich i wyższych» 
oraz międzynarodowy kurs pod-
niesienia kwalifikacji polonistów.

Do wzięcia udziału w obu 
wydarzeniach zapraszają 
Instytut Polski, Nauko-
wo-Edukacyjne Labora-
torium Przekładu Ukra-
ińsko-Polskiego, Katedra 
Polonistyki i Przekładu, 
Edukacyjno-Naukowy 
Instytut Kształcenia Usta-
wicznego Wołyńskiego 
Uniwersytetu Narodowe-
go imienia Łesi Ukrainki 
i Wołyński Instytut Po-

dyplomowej Edukacji Pedago-
gicznej przy wsparciu Instytutu 
Pedagogiki Narodowej Akademii 
Nauk Pedagogicznych Ukrainy і 
Biuletynu Polonistycznego Pol-
skiej Akademii Nauk.
Zgłoszenia (formularz można po-
brać tu) i teksty publikacji o obję-

tości 3–5 stron należy wysłać do 
10 października 2021 r. pod adres 
svitlanasuhareva@gmail.com lub 
nata_cl@ukr.net Kontakt telefo-
niczny (viber) +38 097 761 40 53, 
+38 050 71 91 360.W związku z 
wymaganiami sanitarnymi panel 
i kurs zostaną przeprowadzone w 
trybie zdalnym. Obrady odbędą 
się na platformie Zoom. Organi-
zatorzy poinformują zarejestro-
wanych uczestników o szczegó-
łach obrad. Zgłoszenia (formularz 
można pobrać tu) i teksty publi-
kacji o objętości 3–5 stron należy 
wysłać do 10 października 2021 
r. pod adres svitlanasuhareva@
gmail.com lub nata_cl@ukr.net 
Kontakt telefoniczny (viber) +38 
097 761 40 53, +38 050 71 91 
360.

Ze świecą szukać takiego, który 
nie znałby baśni Hansa Christiana 
Andersena o królu nabitym w bu-
telkę lub, jak kto woli, wystawio-
nym do wiatru (co gorsze – pew-
ną wstydliwą częścią ciała) przez 
spryciarzy znających się dobrze 
na ludzkiej psyche.
Wydawałoby się rzeczą całko-
wicie niemożliwą, aby wmówić 
dorosłemu człowiekowi, że jest 
wielbłądem. Choć w tym przy-
padku, jak wiemy, chodziło o 
ubrania przecudnej urody mające 
okrywać królewskie ciało. A jed-
nak. Zamiast w szatach, władca, 
wśród tłumów, paradował rado-
śnie świecąc golizną na lewo i 
prawo.
[...]
Kto chciałby z otwartą przyłbicą 
przyznać się szerokiemu ogółowi, 
że honoru nie ma za grosz, głupi 
jest jak but i nie nadaje się na ża-
den urząd – choćby najmniejszy i 
nic nieznaczący. Zatem jeśli zosta-
niemy przyparci do ściany i musi-
my zająć określone stanowisko w 
jakiejś trudnej a niewygodnej spra-
wie, jakże często nadrabiamy miną 
i udajemy emocje, których wcale 
nie czujemy tylko po to, aby przy-
podobać się swojemu zwierzchni-
kowi.
Widzimy tylko to, czego od nas 
oczekują, a przymykamy oko na 
sprawy, o których mówić – choć 
język nas świerzbi – w danym mo-
mencie się nie powinno lub gdy 
inni milczenia od nas oczekują.
Hipokryzja, którą jakże często 
widzimy i potępiamy u innych, 
brzydząc się nią niezmiernie, to-
warzyszy nam przez całe życie i 

jakoś nikczemności owej cechy 
sami u siebie za żadne skarby 
świata dostrzec nie możemy.
Ze świecą szukać – oznacza coś 
lub kogoś trudno dostępnego, wy-
jątkowego, unikalnego.
Nadrabiać miną - czyli stwarzać 
pozory lepszego samopoczucia, 
udawać pewnego siebie.
Być wystawionym do wiatru lub 
nabitym w butelkę – oznacza to 
samo, czyli zostać oszukanym.
Wmówić komuś, że jest wiel-
błądem – zmanipulować kogoś; 
odwrócenie powiedzenia udo-
wadniać komuś, że nie jest się 
wielbłądem (czyli dowodzić cze-
goś oczywistego, bezsprzeczne-
go).
Robić coś z otwartą przyłbicą 
– czyli jawnie, w jasny, czytelny 
sposób.
Być głupi jak but – oznacza czło-
wieka mało rozumnego, tępego.
Ktoś jest przyparty do ściany – 
czyli został do czegoś zmuszony, 
jest bez wyjścia.
Przymknąć na coś oko – uda-
wać, że się nie dostrzega jakiejś 
nieprawidłowości, problemu.
Kogoś język świerzbi - powiemy 
o kimś, kto bardzo pragnie coś 
powiedzieć, ujawnić jakiś sekret.
Za żadne skarby świata, czyli za 
żadną cenę.

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

Związki frazeologiczne: 
Król jest nagi, czyli rzecz 
o udawaniu
MONITOR WOŁYŃSKI

Z prasy polonijnej 
Ocaleni od zapomnienia: Piotr Kral 
MONITOR WOŁYŃSKI

Stan i perspektywy dydaktyki języka 
polskiego: zaproszenie do udziału 
w panelu naukowo-dydaktycznym 
MONITOR WOŁYŃSKI

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

„Co miałam rzec, rzekłam”. 
„Wanda” Norwida na 
scenie Teatru Lalek w Łucku 
MONITOR WOŁYŃSKI

Z okazji 200. rocznicy urodzin 
Cypriana Kamila Norwida (1821–
1888), jednego z najważniejszych 
polskich poetów doby romanty-

zmu, na scenie Teatru Lalek 
w Łucku odbył się pokaz 
spektaklu «Wanda Immorta-
lis. Misterium».

Performance ze słowem 
czytanym w języku polskim 
został wykonany przez ak-
torów z Teatru Kropka The-
atre – Cezarego Zygmunta 
Molendę oraz Jolantę Jusz-
kiewicz, która adaptowała 

utwór Cypriana Kamila Norwida 
pt. «Wanda. Rzecz w obrazach 
sześciu» i wyreżyserowała spek-
takl.

mailto:redakcjaksi%40btx.pl?subject=
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Bohaterom 
odwdzięczamy 
się pamięcią
Adam Żurawski - Dytiatyn 19 09 2015

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

 W dwudziestoleciu międzywojen-
nym mimo skromnych środków fi-
nansowych po wojnie,  Polacy dbali 
o mogiły swych żołnierzy. Polski 
Żałobny Krzyż urządzał kwesty na 
cmentarze a rodacy hojnie je zbierali. 
W 1925 r. organizacja zmienia nazwę 
na Polskie Towarzystwo Opieki nad 
Grobami Bohaterów.  Związek Strze-
lecki i „Sokół” – opiekę nad grobami 
wojennymi wpisali w element wy-
chowania patriotycznego młodzieży. 
Z okazji  10 - lecia odzyskania nie-
podległości zadbano o legionowe 
nekropolie na terenie całego kraju. 
Remontowano też cmentarze  żołnie-
rzy obcych armii. Na pobojowiskach 
miały miejsce uroczystości patrio-
tyczne zwykle w rocznice bitwy.
Część cmentarzy zostało zniszczo-
nych w czasie wojny, lecz najwięk-
szej zagłady dokonali Sowieci po 
wojnie na kresowych nekropoliach. 
Wiele z nich zniknęło z powierzch-
ni ziemi aby zatrzeć ślady polskości 
na tych terenach. W latach 90 – tych 
Rada Ochrony Pamięci Walk i Mę-
czeństwa i harcerze podjęli prace 
przy renowacji  cmentarzy wojen-
nych.
Opodal Halicza w Dytiatynie na 
wzgórzu 385 istniał cmentarz woj-
skowy i Kościółek pod wezwaniem 
św. Teresy. Pochowano tam polskich 
żołnierzy 13 tego Pułku Piechoty i 
8 go Pułku Artylerii, którzy zginę-
li w bitwie  16 IX 1920 r. Rannych 
bestialsko dobijano tak jak pod Za-
dwórzem. Bitwa   ta miała ogromne 
znaczenie strategiczne gdyż pozwo-
liła zatrzymać m. in. Armię Konną 
Budionnego odpierając 5 szturmów 
bolszewików mimo ich 6 cio krotnej 

liczebnej przewagi  i rotację VIII i 
XVI Dywizji Piechoty zyskała miano 
„polskich Termopil”. Miejsce  bitwy 
wpisano na tablicy na Grobie Niezna-
nego Żołnierza w Warszawie.  Jerzy 
Kossak przedstawił bitwę na swym 
obrazie.
Po wojnie tablicę w Warszawie usu-
nięto, bitwę wymazano z dziejów 
Wojska Polskiego a kościółek roze-
brano i cmentarz zniszczono. 
Ale byli tacy, którzy postarali się o to, 
by pamięć o bohaterach, którzy zgi-
nęli za Polskę – wróciła. Pani Wiesła-
wa Holik z Gliwic, p. Szymon Hatłas 
kustosz sanktuarium i klasztoru w 
Bałszowicach,  o. Grzegorz Cymba-
ła OFM doprowadzili do ukończenia 
dzieła odbudowy cmentarza i ocale-
nia pamięci o Bohaterach.
19 09 2015 na uroczystość przybyli 
duchowni Kościoła Rzymsko – Ka-
tolickiego z  JE biskupem Marianem 
Buczkiem i duchowni Kościołów 
Wschodnich. Po mszy św. odczytano 
list Prezydenta RP Andrzeja Dudy. 
Sekretarz ROPWiM prof. Andrzej 
Kunert przybliżył losy bohaterskich 
żołnierzy.
Uroczystość uświetnili senator RP 
Łukasz Abgarowicz, ambasador RP 
na Ukrainie Henryk Litwin, młodzież 
z polskich szkół okolic Lwowa i d. 
Stanisławowa.
Nie zabrakło też delegacji z Polski m 
in. TMLiKPW z Krakowa, Sokoła 
Macierzy- Lwów. Były miejscowe 
władze i mieszkańcy.
Kompania honorowa Wojska Pol-
skiego uczciła salwą honorową boha-
terskich Rodaków.   
Adam Żurawski

Marek. A Koprowski 
„Łemkowie. Losy 
zaginionego narodu”.
Tomasz Specyał

Książka przybliża historię Łem-
ków-Rusinów. Naród ten, żyją-
cy od wieków w Karpatach, po 
przesiedleniu do ZSRR i na pol-
skie Ziemie Odzyskane, utracił 
swoją ojczyznę. Karpaty stały się 
dla nich tym, czym dla Polaków 
Kresy − utraconą arkadią, gdzie 
wszystko było lepsze, bo własne. 
Łemkowie to jedna z czterech 
mniejszości etnicznych, uważa-
jąca się za Rusinów. Zamieszkują 
obszary południowo-wschodniej 
Polski i południowo-zachodniej 
Ukrainy, i jak sami przyznają, są 
mylnie utożsamiani z Ukraińca-
mi, do których w większości są 
nieprzyjaźnie nastawieni. 
Książka składa się z dwóch czę-
ści. Otwiera ją obszerny szkic 
historyczny dotyczący dziejów 
Łemków od połowy XIX w. do 
chwili obecnej. W odróżnieniu 
od dotychczasowych opracowań, 
traktujących temat łemkowszczy-
zny w sposób hermetyczny i na-
ukowy, szkic ten napisany został 
niezwykle przystępnie. Nie patrzy 

na Łemków i ich kulturę wyłącz-
nie jak na folklor, ciekawostkę 
czy „resztki po wielonarodowej 
Rzeczypospolitej”. Autor powo-
łuje się na badania etnograficzne i 
historyczne prowadzone zarówno 
przez rodowitych Łemków, jak i 
badaczy niezwiązanych z nimi. 
Opowiada, jak wyglądało daw-
niej życie codzienne, jakie trudy 
znosili ci ludzie gór. 
 Niemniej najważniejszym aspek-
tem tego rozdziału są spory poli-
tyczne i religijne pomiędzy samy-
mi Łemkami, jak i innymi naro-
dowościami, takimi jak Austriacy, 
Niemcy czy Ukraińcy. Łemkowie 
są pełnoprawnym narodem o wła-
snej, odrębnej kulturze i tożsa-
mości. Są także narodem skrzyw-
dzonym. Pomimo że byli wierni 
Rzeczypospolitej, zastosowano 
wobec nich surowe reguły ope-
racji „Wisła” i potraktowano jak 
Ukraińców, którzy wspierali dzia-
łania OUN-UPA, gdy tymczasem 
ani na środkowej, ani zachodniej 
Łemkowszczyźnie formacja ta nie 

miała żadnych wpływów. 
Drugą część książki obejmują 
trzy relacje łemkowskich rodzin, 
co jest również cechą charakte-
rystyczną książek Marka A. Ko-
prowskiego. Kiedy autor pisze o 
historii różnych grup etnicznych 
czy narodowościowych dawnej 
Rzeczpospolitej, zawsze oddaje 
głos ich żyjącym przedstawicie-
lom. Tak stało się i tym razem; 
otrzymujemy dzięki temu relacje 
Teodora i Marii Goczów z Zyn-
dranowej koło Dukli w Beskidzie 
Niskim, twórców Muzeum Kul-
tury Łemkowskiej, oraz Bogdana 
Gambala, działacza Ruskiej Bur-
sy w Gorlicach. Rozmówcy, choć 
odnoszą się również do burzliwej 
i tragicznej historii swoich po-
bratymców, skupiają się przede 
wszystkim na rodzinnych dzie-
jach i własnym spojrzeniu na 
zmieniający się wokół świat. 
Wniosek z lektury płynie jeden: 
Łemkowie to fascynujący naród, 
przywiązany do tradycji oraz ję-
zyka. 
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   W latach 2004 – 2005 publiko-
wałem na łamach dwutygodnika 
„Gazeta Bieszczadzka” cykl ar-
tykułów omawiających ludobój-
stwo dokonane przez nacjonali-
stów ukraińskich na ludności pol-
skiej w Bieszczadach. Wówczas 
do redakcji przysłał list czytelnik 
Edward Konopelski, w którym 
pisał: „W swoich artykułach Sta-
nisław Żurek opisuje zbrodnie 
dokonane przez bandy UPA na 
terenie Polski Wschodniej. Jak 
dotąd nigdy nie wspomniał o 
zbrodniach dokonanych przez na-
cjonalistyczną bandę UPA na tere-
nach dawnej gminy Wojtkowa, a 
także w okolicach Kuźminy i Bir-
czy, Np. 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 wia-
domo do dziś, co się z nimi stało, 
Żyją dzieci (już dorosłe) wymie-
nionych osób w Wojtkowej. 

Napadnięto i spalono żywcem 
policjantów Polaków  na  po-
sterunku  w Wojtkowej. Groby, 
ich znajdują się na cmentarzu w 
Nowosielcach Kozickich, a w 
Wojtkowej stoi pomnik z ich na-
zwiskami. Koło dawnej cerkwi w 
Wojtkowej (dziś kościół) usypano 
mogiłę, w której ,,pochowano” 
polską. flagę na znak ,,śmierć 
Lacham”. O wydarzeniach z tam-
tego okresu mogą wypowiedzieć 
się żyjący w, Wojtkowej, np. pan 
Władysław Sidor, Jan Roman, 
Józef Kalinowski, a w Nowosiel-
cach Kozickich - pan Kazimierz 
Markowicz. O działającej na tych 
terenach bandzie UPA - ,,Burłak” 
nią dowodził - wiele może powie-
dzieć pan Gajdemski, Około 2 lata 
wstecz był telewizji TYN 24 był 
program ,,Raport” o działaniach 
bandy UPA w Bieszczadach, tj. 
na terenie Wojtkowej. (Edward 
Konopelski: „Szlakiem zbrodni 
UPA”; w: „Gazeta Bieszczadzka” 
nr 2 z 2005 r. ) Następnie list do 
mnie nadesłał Pan Tadeusz Mar-
kowicz z Warszawy, były miesz-
kaniec wsi Nowosielce Kozickie, 
sąsiadującej ze wsią Wojtkowa. 
Stwierdził w nim, że napad UPA 
na posterunek MO w Wojtkowej 
był jeden, 29 września 1945 roku. 
W trakcie tego napadu zginęło 4 
milicjantów. Podał także, że upo-
wcy wywieźli furmanką w kie-
runku na Turze (przysiółek Wojt-
kowej)  kierownika szkoły pana 
Lachowicza, który już nie wrócił 
(list w archiwum autora). 

W br. 2021 publikuję na portalach 
internetowych www.kresowy-
serwisinformacyjny oraz  www.
wolyn,org  „Kalendarium ludo-
bójstwa” za rok 1946 (z okazji 
75.rocznicy zbrodni). Notka na 
temat wsi Wojtkowa brzmiała: 

29 września 1945 roku we wsi 
Wojtkowa pow. Przemyśl upowcy 
napadli na  posterunek MO i zabi-
li 15 milicjantów oraz 20 cywil-

nych Polaków. (Jan Lucjan Wy-
ciślak; w: http://www.rodaknet.
com/rp_wycislak_28.htm).  Inni: 
„W Wojtkowej 29 września 1945  
sotnie „Burłaki” i „Łastiwki”, 
które swoje bazy miały w okolicz-
nych 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 agen-
ta NKWD, pełniącego wówczas 
funkcje referenta gospodarczego 
okręgu OUN), zginęło 15 mili-
cjantów i 20 wieśniaków. Witold 
Garbarczyk w swoich wspomnie-
niach zapisał, że w czasie napa-
du zginęło 35 Polaków, w tym 5 
milicjantów. W meldunkach ukra-
ińskich niekiedy podaje się datę 
napadu na 28 września 1945 r. 
Wg innych źródeł, banderowcy 
uprowadzili wówczas komendan-
ta posterunku MO, a zastępcę 
plut. Wilczka zastrzelili. Ponadto 
zastrzelili 6 polskich mieszkań-
ców 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 poste-
runku MO, poczty oraz wiele za-
budowań wiejskich. Banderowcy 
zdobyli kilkanaście sztuk broni 
palnej, dużo amunicji i archiwum 
MO. Milicjantami prawdopodob-
nie byli zakonspirowani żołnie-
rze rozwiązanego Zgrupowania 
AK „Warta”. Sytuacja była na 
tyle poważna, że 30 września do 
Wojtkowej, wskutek błagań kilku 
mężczyzn, którzy udali się o po-
moc 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 No-
wosielcami Kozickimi, od strony 
Ropienki i Wańkowej, banderow-
cy zaatakowali wycofujących się 
żołnierzy WP. Napastnicy po krót-
kiej walce się wycofali.” (Andrzej 
Zapałowski: Granica w ogniu. 
Warszawa 2016, s. 217 – 218). 
Inni: „20 września 1945 roku, 
podczas napadu bandy UPA na 
miejscowy posterunek MO pole-
gło 12 milicjantów i zamordowa-
no 20 osób cywilnych – Polaków: 
Januszczak Jan, syn Francisz-
ka, ur. 1926 r. (MO), Kalinowski 
Antoni, syn Franciszka, ur. 1925 
r. (MO), Kalinowski Jan, syn Ta-
deusza, ur. 1920 r. (MO), Kali-
nowski Stanisław, syn Teofila, ur. 
1919 r. (MO), Pawluk Zdzisław, 
syn Jana, ur. 1926 r. (MO), Per-
lakowski Józef, syn Antoniego, 
ur. 1923 r. (MO), Rożyński Piotr, 
syn Michała, ur. 1917 r. (MO), 
Szeremeta Stanisław, syn Jakuba, 

ur.1901 r. (MO), Wilczek Kazi-
mierz, syn Jana, ur. 1902 r. (MO), 
Kuźmiński Franciszek, (ORMO), 
Sztockinger Wilhelm, (ORMO), 
NN, 13 – 32. NN osoby cywilne 
– mieszkańcy Wojtkowej – zamor-
dowani przez UPA. Bandzie UPA 
nie udało się zdobyć posterunku, 
napastnicy zostali zmuszeni do 
wycofania się.” (Siekierka..., s. 
144 – 145, lwowskie). W kore-
spondencji 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 tak-
że, że upowcy wywieźli furmanką 
w kierunku na Turze (przysiółek 
Wojtkowej)  kierownika szkoły 
pana Lachowicza, który już nie 
wrócił (list w archiwum autora). 

Po tej publikacji napisała do 
mnie Pani Monika Zapałowska. 
„W dniu 2021-04-09 10:44:10 
użytkownik Monika Zapałowska 
<zap.monika@gmail.com> na-
pisał: Jestem prawnuczką Jana 
Lichowskiego, który był dyrekto-
rem Szkoły w Wojtkowej. Jeżeli 
jest Pan zainteresowany informa-
cjami o jego śmierci proszę o wia-
domość zwrotną.” 

Byłem zainteresowany, więc 
otrzymałem informacje. Pani 
Monika Zapałowska pisze: „Jan 
Lichowski był dyrektorem szkoły 
w Wojtkowej. Wraz ze swoją ro-
dziną mieszkał w budynku szkol-
nym. Z opowieści mojej babci 
dowiedziałam się, że pewnej nocy 
(zapewne w maju lub w czerwcu) 
został przez otwarte okno wrzu-
cony do ich mieszkania granat, 
który cudem nie wybuchł. Wtedy 
też Jan zdecydował się zawieźć 
rodzinę (żonę i dwoje małych 
dzieci) na furmance do Przemy-
śla, a sam wrócił rozdać świa-
dectwa szkolne swoim uczniom. 
Właśnie wtedy Jan został upro-
wadzony, torturowany, a jego cia-
ła nigdy nie odnaleziono. Dalsze 
losy zostały opisane przez świad-

ków (tekst w załączniku). Jest to 
opis jednego z mieszkańców. W 
nowym budynku szkoły w Wojt-
kowej jest tablica ku jego pamię-
ci. Był również reportaż lub film 
dokumentalny, gdzie moja babcia 
opowiadała o tragicznej śmierci 
swojego taty, ale niestety nie pa-
miętam tytułu.”   

Pani Monika Zapałowska podała 
także dodatkowe informacje: „29 
VI 1944 r. w Wojtkowej oddział 
UPA uprowadził a następnie za-
mordował kierownika miejscowej 
szkoły Jana Lichowskiego. Przed 
zabiciem Lichowski był brutalnie 
torturowany (relacja córki zamor-
dowanego, Lidii Ogonowskiej).
Według źródła  24 VI 1944 r. o 
godz. 14.00 po południu przy-
jechała do szkoły w Wojtkowej 
parokonna furmanka z 4-ma 
uzbrojonymi, zamaskowanymi 
banderowcami. Przyjechali po 
kierownika szkoły Lichowskiego. 
Gdy weszli do szkoły kierownik 
upadł na kolana błagając o da-
rowanie mu życia (opowiada-
li o tym jego uczniowie, którzy 
tą scenę widzieli). Nie pomogły 
prośby. Zmuszono go do wejścia 
na furmankę i wywieziono w nie-
znane. Nikt nie wiedział co się z 
nim stało. Po 3 dniach jechały z 
Wojtkowej 2 kobiety z synami, 
uczniami 7 klasy przez wieś Grią-
ziowa, do miasta po zakupy let-
nich ubrań. Jadąc przez duże lasy 
w Grąziowej zostały zatrzymane 
przez nieznanych osobników, koło 
leśniczówki. Zawołano owych 2 
chłopców (obydwaj byli Polacy) 
zaprowadzono ich do leśniczówki. 
Przestraszone kobiety zostały na 
furmance. W leśniczówce poka-
zali banderowcy w jednym pokoju 
zmasakrowane, drgające jeszcze i 
krwią zalane ciało człowieka leżą-
ce na ziemi. Pokazując tym chłop-
com rzekli „smatrity na to je wasz 
nauczyciel” popatrzcie to jest 
wasz nauczyciel, „z wami to samo 
bude”. Przerażeni chłopcy wy-
biegli, wrócili do swoich matek, 
które już nie pojechały dalej, lecz 

czym prędzej wracały do domu. 
Ci chłopcy tak bardzo to przeżyli, 
gdyż kochali swego nauczyciela, 
że nie mogli jeść, spać a jeden z 
nich ciężko się pochorował na 
rozstrój nerwów i leżał kilka ty-
godni. Byłyśmy kilkakrotnie wzy-
wane do tego chorego chłopca, by 
mu udzielić pomocy. Tak więc na 
całym terenie pracowała jeszcze 
tylko 1 nasza szkoła”. (AKGS, 
F I c 15/3. Pamiętnik z okresu II 
wojny światowej od 139 – 1945 
s. Marii Janiny Kachniarz, Nowa 
Jastrząbka 1951 r., s. 102 – 104.)   

W ten sposób uzupełniona zo-
stała informacja na temat mordu 
kierownika szkoły we wsi Wojt-
kowa. Janie Lichowskim. By on 
torturowany prawdopodobnie 
przez trzy dni i skonał 27 lub 28 
czerwca 1944 roku. 

Mord jest udokumentowany i 
rzecz dziwna, ale nie ma o nim 
informacji ani u Grzegorza Moty-
ki w książce „Tak było w Biesz-
czadach”  (Warszawa 1999) ani 
u Jarosława Syrnyka w książce 
„Trójkąt bieszczadzki. Tysiąc dni 
i tysiąc nocy anarchii w powie-
cie leskim (1944-1947)”, Rze-
szów 2018. A obaj bazowali na 
materiałach archiwalnych jako 
pracownicy Instytutu Pamięci 
Narodowej. Nie dotarli do nich, 
czy je pominęli? Ile jest jeszcze 
takich nie ujawnionych faktów? 
Potwierdza to konieczność powo-
łania Muzeum Kresów Polskich, 
ale pod warunkiem, że zostaną w 
nim zgromadzone wszystkie do-
kumenty archiwalne, włącznie z 
pełną dokumentacją przeprowa-
dzonych śledztw, oraz, że będą 
systematycznie publikowane tak-
że w formie elektronicznej. Cho-
dzi nie tylko o dotychczas nie od-
kryte  i nie ujawnione dokumenty. 
Istotny problem polega na tym, że 
te dokumenty od wielu lat znika-
ją, giną.  

Stanisław Żurek 

Jan Lichowski, dyrektor szkoły w Wojtkowej
Stanisław Żurek
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/ Płyta na pomniku poświęconym pamięci poległym milicjantom
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Obrona Lwowa w listopadzie 
1918 roku. Geneza walk
Aleksander Szumański

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

102 rocznica Obrony Lwowa ( 
rok 2020), którą nie tak dawno 
obchodziliśmy, powinna przy-
czynić się do pobudzenia badań 
nad problemami związanymi 
z walkami listopadowymi we 
Lwowie i wojną polsko-ukraiń-
ską w latach 1918-1919. 

W okresie międzywojennym 
ukazało się kilka opracowań 
dotyczących tego tematu opar-
tych głównie na wspomnie-
niach, a także bardzo wiele 
relacji uczestników wydarzeń. 
Zwłaszcza w relacjach występu-
ją subiektywne oceny autorów i 
to jest rzeczą zrozumiałą, jed-
nakże sprzeczności dotyczą nie 
tylko poglądów i postaw, lecz 
również przebiegu wydarzeń. 
Badania naukowe rozpoczęte 
wówczas przez Wojskowy In-
stytut Historyczny a następnie 
Towarzystwo Badania Historii 
Obrony Lwowa i Województw 
Południowo-Wschodnich za-
owocowały wydaniem trzyto-
mowej publikacji pt. „Obrona 
Lwowa”. Pozostałe zgromadzo-
ne materiały archiwalne i nie-
wydane relacje, znajdują się 
niewątpliwie we Lwowie, ale jak 
dotąd są dla nas niedostępne 
wraz z całym archiwum Towa-
rzystwa Obrony Lwowa. 

Po wojnie, w PRL, przez długie 
lata był to temat tabu, przemil-
czany nie tylko w publicystyce 
historycznej, ale - co smutniej-
sze, zupełnie zaniedbany w ba-
daniach naukowych. Jedynie na 
emigracji, głównie na łamach 
londyńskiego Biuletynu Koła 
Lwowian ukazywały się arty-
kuły, wspomnienia i okolicz-
nościowe referaty na rocznicę 
listopadową. Natomiast w kraju 
dopiero w latach osiemdziesią-
tych pisano o Obronie Lwowa 
w wydawnictwach drugoobie-
gowych. 

Zasadnicza zmiana nastąpiła po 
upadku rządów komunistycz-
nych. W różnych czasopismach 
zaczęły się ukazywać artykuły 
o Obronie Lwowa i wojnie Pol-
sko-ukraińskiej. Jednakże dłu-
gotrwałe zaniedbania badaw-
cze spowodowały, że problemy 
te były często przedstawiane w 
sposób uproszczony i powierz-
chowny.. W tym samym czasie 
ukazała się książka Macieja 
Kozłowskiego „Między Sanem 
a Zbruczem. Walki o Lwów i 
Galicję Wschodnią 1918-1919”. 
Wprawdzie autor przedstawił 
szeroko mniej znaną działal-
ność strony ukraińskiej, jest to 
jednak praca publicystyczna i 
kontrowersyjna; szereg twier-
dzeń jest dyskusyjnych, nie mó-
wiąc już o licznych ewidentnych 
błędach rzeczowych. Z kolei Da-
niel Bargiełowski, przygotowu-
jący monografię o gen. Michale 
Tokarzewskim, opublikował 
artykuł na temat listopadowej 
odsieczy Lwowa. Oprócz tego 
w ostatnich latach z inicjatywy 
różnych oficyn ukazały się re-
edycje lub reprinty wspomnień 

uczestników Obrony Lwowa. 

Pomimo braku materiałów ar-
chiwalnych, ale przy licznych 
innych źródłach i przekazach, 
powinny powstać nowe prace 
na tematy związane z Obroną 
Lwowa. A jest przecież wiele 
problemów do zbadania i opi-
sania, np. sytuacja polityczna 
i wojskowa przed przewrotem 
ukraińskim, w ogóle stosun-
ki polsko-ukraińskie w tym 
czasie, początek działań bojo-
wych, organizowanie polskich 
oddziałów, postawa różnych 
grup politycznych wobec walk 
we Lwowie, tworzenie polskie-
go ośrodka władzy we Lwowie, 
organizowanie odsieczy, dzia-
łalność polityczna i wojskowa 
Ukraińców, problem żydowski 
podczas Obrony Lwowa i wojny 
polsko-ukraińskiej, działania 
wojenne i pertraktacje poko-
jowe w 1919 roku, stanowisko 
państw Ententy w sprawie woj-
ny polsko-ukraińskiej.

Pod koniec I Wojny Światowej, 
gdy rozpadała się monarchia 
Habsburgów, dowództwo wojsk 
austriackich we Lwowie sprzy-
jało dążeniom kół ukraińskich 
do przejęcia władzy w mieście. 
Wiadomości o tym dochodziły 
do środowisk polskich, ale tylko 
niektórzy dostrzegali niebez-
pieczeństwo. Przeciwdziałaniu 
zagrożeniu utrudniało duże 
rozbicie polityczne społeczności 
polskiej oraz istnienie kilku róż-
nych grup wojskowych. 

Dominujące wpływy we Lwo-
wie miała wówczas Narodowa 
Demokracja (ND). Poważnie 
zmniejszyło się znaczenie kon-
serwatystów, słabsze były też 
inne partie, tzn. Polskie Stron-
nictwo Demokratyczne (PSD), 
Polska Partia Socjalno-Demo-
kratyczna (PPSD) i Polskie 
Stronnictwo Ludowe (PSL). 
Obok tych czynników politycz-
nych istniały różne organizacje 
wojskowe; dwie grupy legioni-
stów - Towarzystwo Wzajemnej 
Pomocy Legionistom i Koło By-
łych Członków Polskiego Kor-
pusu Posiłkowego (PKP). 

W konspiracji zaś działała bardzo 
prężna Polska Organizacja Woj-
skowa (POW) i współpracująca 
z nią również konspiracyjna or-
ganizacja „Wolność” w armii au-
striackiej. Poza tym były jeszcze 
nieliczne Polskie Kadry Wojsko-
we (PKW) związane z Narodową 
Demokracją. 

Podobnie jak w całej Galicji i w 
Królestwie również we Lwowie 
nastąpiło wówczas ożywienie 
życia politycznego. W paździer-
niku 1918 r. Rada Regencyjna w 
manifeście do narodu polskiego 
proklamowała niepodległe pań-
stwo polskie. W drugiej połowie 
października na mocy dekretów 
Rady Regencyjnej i rozkazu jej 
Komisji Wojskowej płk Włady-
sław Sikorski zaczął organizować 
we Lwowie oddziały Wojska Pol-
skiego spośród byłych oficerów i 

szeregowych polskiego Korpusu 
Posiłkowego. We Lwowie i w 
Krakowie powołano Komen-
dy Okręgowe. 15 października 
posłowie polscy do Rady Pań-
stwa w Wiedniu oświadczyli, że 
odtąd uważają się za obywateli 
polskich. Zarząd miasta Lwowa 
odpowiadając na orędzie Rady 
Regencyjnej wystosował do niej 
11 października pismo dziękczyn-
ne, w którym zapewniał, że ogół 
obywateli miasta bierze udział w 
budowie niezawisłej Ojczyzny. 

Ożywiła się też działalność or-
ganizacji ukraińskich i narastał 
konflikt pomiędzy mmi a ludno-
ścią polską wschodniej Galicji. 
Konflikt, który ciągnął się od 
końca XIX i nieraz doprowadzał 
do starć. Próby porozumienia się 
postulowane przez niektóre koła 
polskie torpedowała Narodowa 
Demokracja. Podczas I Wojny 
Światowej czynniki polskie mniej 
zajmowały się sprawą ukraińską, 
która stała się kartą przetargową 
w polityce państw centralnych - 
Austrii i Niemiec. W tym czasie 
nasiliła się antypolska polityka 
obozu ukraińskiego. Po traktacie 
brzeskim zawartym pomiędzy 
państwami centralnymi a rządem 
ukraińskim w Kijowie; na wio-
snę 1918 r. doszło do zaognienia 
stosunków. Gdy Ukraińcy poparli 
traktat, którego tajny protokół sta-
nowił o wydzieleniu wschodniej 
Galicji, społeczeństwo polskie ca-
łego kraju w licznych manifesta-
cjach wystąpiło przeciwko temu 
traktatowi. 

Na początku października 1918 
r., parlamentarna reprezentacja 
ukraińska postanowiła zwołać 
do Lwowa mężów zaufania ze 
wszystkich ukraińskich ziem 
Austro-Węgier - wschodniej Ga-
licji, Bukowiny, Rusi Zakarpac-
kiej. 19 października na zjeździe 
we Lwowie ukonstytuowała się 
Ukraińska Rada Narodowa. Przy-
jęła ona rezolucję o utworzeniu 
państwa ukraińskiego, w którego 
skład miała wejść wschodnia Ga-

licja po San; poza tym odrzucono 
„roszczenia” Rady Regencyjnej 
do „księstw ukraińskich” - halic-
kiego i włodzimierskiego. 

W drugiej połowie października 
wydarzenia we Lwowie zaczęły 
narastać lawinowo. W wielkiej 
sali ratuszowej 20 października 
odbyło się uroczyste posiedzenie 
Rady Miejskiej, w której udział 
wzięli również liczni przedsta-
wiciele organizacji kulturalnych 
i społecznych. Przyjęto wówczas 
rezolucję o akcesie Lwowa do 
Macierzy. Przeciwko rezolucji 
zaprotestowali tylko radni ukraiń-
scy, oceniając ją jako bezprawne 
zakusy na wschodnią Galicję. 

W polskich organizacjach woj-
skowych doszło wtedy do starcia 
dwóch postaw. Część oficerów 
PKP uznała Radę Regencyjną i 
podporządkowała się jej decy-
zjom. Jednakże większość ofice-
rów legionowych, nie tylko na-
leżących do POW, wypowiadała 
się za tworzeniem wojska pod-
ziemnego, zgodnie z koncepcją 
komendanta Józefa Piłsudskiego. 
Pod koniec października spór się 
zaostrzył, a nawet widać było 
pewną wrogość obu grup. Naj-
poważniejszą przyczyną zatar-
gu stało się wysyłanie przez płk 
Władysława Sikorskiego byłych 
legionistów do Warszawy, gdy 
POW - przewidując wystąpienie 
Ukraińców - żądała zatrzymania 
ich we Lwowie. 

Od dłuższego czasu kierownictwo 
POW otrzymywało wiadomości o 
przygotowaniach Ukraińców do 
zbrojnego zajęcia Lwowa. Służ-
ba wywiadowcza, prowadzona 
przede wszystkim przez Oddział 
Żeński POW, dostarczała dokład-
nych danych o rozlokowaniu od-
działów ukraińskich we Lwowie, 
składach broni, planach sytuacyj-
nych i obiektach w mieście, któ-
re przede wszystkim miały być 
zajęte. Podobne wieści napłynęły 
od oficerów z organizacji „Wol-
ność”, którzy meldowali, że przy 

pomocy austriackich władz woj-
skowych do Lwowa ściągane są 
pułki, składające się w większości 
z Ukraińców, że przygotowane 
jest przekazanie Ukraińcom róż-
nych magazynów broni. 

Z kolei od żandarmów austriac-
kich napłynęła wiadomość, że 
w gmachu żandarmerii przy ul. 
Leona Sapiehy przesunięto na 
zachód 17 żandarmów polskich 
pozostawiając we Lwowie tylko 
Ukraińców. 

W tej sytuacji komendant okręgu 
POW we Lwowie por. Ludwik de 
Laveaux, chcąc uprzedzić wystą-
pienie Ukraińców, postanowił za-
proponować połączenie wszyst-
kich polskich sił. 

Gdy zwrócił się z tym do przeby-
wającego wówczas we Lwowie 
por. Kazimierza Świtalskiego, ten 
powiedział mu o istnieniu jesz-
cze jednej organizacji - Polskich 
Kadr Wojskowych, dowodzonych 
przez kpt. Czesława Mączyńskie-
go. Odbyło się kilka spotkań por. 
de Laveaux z kpt. Czesławem 
Mączyńskim. Na pierwszym kpt. 
Czesław Mączyński oświadczył, 
że jest zależny od organizacji po-
litycznej (ND), z ramienia której 
prowadzi tylko sprawy wojsko-
we. Na następnym spotkaniu kpt. 
Mączyński - według relacji Lu-
dwika de Laveaux - stwierdził, 
że nie ma podstaw do obaw, bo 
żadnego zamachu ukraińskiego 
nie będzie, zaś o przejęciu Lwowa 
przez państwo polskie zadecydują 
czynniki polityczne. Natomiast z 
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późniejszej relacji Czesława Mą-
czyńskiego wynika, że wiedział 
o przygotowanym zamachu. W 
tym samym czasie por. de Lave-
aux (jako młody 27-letni oficer), 
poszukiwał starszego stopniem na 
stanowisko komendanta polskich 
sił wojskowych. 30 październi-
ka, po otrzymaniu następnych 
meldunków o zaawansowanych 
przygotowaniach ukraińskich, w 
tym również od polskich łączni-
ków z Kundschaftsstelle (wywiad 
austriacki), por. de Laveaux ogło-
sił mobilizację POW we Lwowie. 
Jednocześnie tego samego dnia 
kurierka z Krakowa przywiozła 
rozkaz Komendy Naczelnej nr 2, 
aby rozpocząć ujawnienie orga-
nizacji i mobilizację POW. Już 
30 października na odprawie ko-
mendantów grup i oddziałów por. 
de Laveaux poinformował zebra-
nych, że następnego dnia, tj. 31 
października POW rozpoczyna 
akcję objęcia Lwowa „w posia-
danie państwa polskiego”. Wydał 
też rozkazy i zadania poszczegól-
nym oddziałom i grupom. Akcja 
ta miała uprzedzić wystąpienie 
sił ukraińskich. Por. de Laveaux 
podkreślił, że jeśli do tego czasu 
uda się osiągnąć porozumienie z 
kierownictwem pozostałych orga-
nizacji polskich, wówczas wystą-
pią wspólnie, a jeżeli nie - POW 
zacznie sama. Przygotowany plan 
wystąpienia i wydane rozkazy 
przewidywały zajęcie Dworca 
Głównego oraz znajdujących się 
tam magazynów broni i sprzętu 
wojskowego, obsadzenie rogatki 
Łyczakowskiej, co przeszkodzi-
łoby wejściu do miasta oddziałów 
ukraińskich od wschodu, a także 
zajęcie ważniejszych obiektów 
takich, jak Ratusz, Poczta Głów-
na, komenda wojsk austriackich. 
Oceniano, że opanowanie koszar 
nie nastręczy większych trudno-
ści, ponieważ żołnierze austriac-
cy nieuświadomieni narodowo i 
zmęczeni długotrwałą wojną tyl-
ko czekali na demobilizację. 

Jeszcze tego samego dnia komen-
da POW przeniosła się do Domu 
Akademickiego przy ul. Łoziń-
skiego 7; zaraz też zostały wy-
drukowane i rozrzucone po mie-
ście ulotki o mobilizacji POW. 
Jednakże mobilizacja faktycznie 
rozpoczęła się 31 października i 
Dom Akademicki zapełnił się nie 
tylko peowiakami, lecz również 
młodzieżą, która dotąd nie była 
związana z żadną organizacją. 

Z inicjatywy por. de Laveaux 31 
października odbyło się jeszcze 
jedno spotkanie przedstawicieli 
organizacji wojskowych, na któ-
rym komendant POW, po krótkim 
omówieniu sytuacji, oświadczył, 
że w nocy rozpoczyna akcję czyn-
ną. Zebrani zaprotestowali twier-
dząc, że jeszcze za wcześnie na 
wystąpienie. Potem rozpętała się 
gwałtowna dyskusja dotycząca 

wspólnego komendanta. Osta-
tecznie postanowiono, że jeśli coś 
się wydarzy (tj. jeśli Ukraińcy 
wystąpią), powstanie „trójosobo-
we dowództwo” w składzie: kpt. 
Antoni Kamiński z PKP, kpt. Cze-
sław Mączyński z PKW i por. Lu-
dwik de Laveaux z POW. Jednak-
że ten ostatni ostro zaprotestował 
oświadczając, że jest gotów pod-
porządkować się każdemu, choć-
by to był kapral, ale nie dopuści 
do kilkuosobowego dowództwa. 
W tej sytuacji nie doszło do 
uzgodnienia stanowisk, głów-
nie z powodów politycznych, ale 
także ze względów ambicjonal-
nych. Obrady przerwano. Póź-
nym wieczorem nastąpiło kolejne 
spotkanie, tym razem w Domu 
Akademickim. Znowu większość 
zebranych wypowiadała się za 
dalszym zwlekaniem i przeciwko 
wystąpieniu zbrojnemu. 

Według relacji por. Ludwika de 
Laveaux, w nocy, po dłuższych 
obradach, kpt. Czesław Mączyń-
ski miał oświadczyć: „teraz idzie-
my spać, o 7 rano się zobaczymy”. 

Było to w Domu Akademickim, 
gdzie zgromadzili się zmobilizo-
wani przez POW ludzie, którzy 
spodziewali się, że zostaną przy-
dzieleni do oddziałów i otrzymają 
konkretne zadania. Ale po nocnej 
naradzie ktoś z oficerów (nie wie-
my, kto) powiedział zebranym, 
że można się rozejść, a rano sta-
wić się na zbiórkę. W ten sposób 
zaprzepaszczono i zmarnowano 
wysiłki POW i przeprowadzoną 
mobilizację. 

O braku rozeznania i dezintegra-
cji kierownictwa polskiego we 
Lwowie świadczy fakt, że 30 paź-
dziernika wyjechał do Przemyśla 
najstarszy rangą oficer i dowódca 
Wojska Polskiego, podporządko-
wanego Radzie Regencyjnej, płk 
Władysław Sikorski. Obowiązki i 
dyspozycje przekazał komendan-
towi placu we Lwowie kpt. Anto-
niemu Kamińskiemu. W ostatnich 
dniach października przebywał 
we Lwowie delegat Rady Regen-
cyjnej prof. Stanisław Głąbiński. 
Również on powołując się na 
słowa namiestnika austriackiego 
gen. Karola Huyna zapewniał, że 
nie ma żadnych obaw; by władzę 
w mieście przejęli Ukraińcy. 

28 października została utworzo-
na w Krakowie Polska Komisja 
Likwidacyjna (PKL). Komisja 
ta miała przyjechać do Lwowa i 
przejąć władzę nad całą Galicją 
instalując się w ówczesnej stolicy. 
Wiadomość o tym przyspieszyła 
wystąpienie Ukraińców. 

1 listopada nad ranem Ukraiń-
ski Komitet Wojskowy dokonał 
zbrojnego zamachu i przy po-
mocy żołnierzy z pułków ukra-
ińskich opanował najważniejsze 

gmachy publiczne we Lwowie, 
m.in. Namiestnictwo, Sejm, Dy-
rekcję Policji, Ratusz, Pocztę 
Główną. Wprawdzie Ukraińcy 
przejęli władzę wojskową od au-
striackiej komendy wojskowej, 
a władzę cywilną od namiestnic-
twa, jednakże nie zdołali opano-
wać całego Lwowa. Już od rana 1 
listopada spontanicznie powstały 
dwa polskie punkty oporu. 

W szkole im. Henryka Sienkie-
wicza przy ul. Polnej znajdował 
się zalążek batalionu kadrowego 
Wojska Polskiego, którym do-
wodził kpt. Zdzisław Tatar-Trze-
śniowski. Dopiero 1 listopada 
rano licząca około 80 żołnierzy 
załoga szkoły, głównie byli le-
gioniści - na wiadomość o prze-
wrocie ukraińskim zdobyła trochę 
broni. 

Gdy o godz. 10 oddział ukraiński 
uderzył na szkołę, obrońcy sta-
wili opór i odparli atak. Podjęcie 
walki i odparcie ataku było -jak 
wspominał Tadeusz Felsztyn - 
wyłączną zasługą kpt. Zdzisława 
Tatar - Trześniowskiego, a «czyn 
szkoły stał się decydującym ele-
mentem w dziejach obrony Lwo-
wa, ponieważ ją zapoczątkował i 
dal jej kierunek». 

Drugim punktem oporu był Dom 
Technika przy ul, Issakowicza, 
znajdujący się niedaleko szkoły 
im. Henryka Sienkiewicza. Rano 
1 listopada przebywało tam kilku-
dziesięciu słuchaczy Politechniki 
(nazywanych we Lwowie techni-
kami), w większości peowiaków, 
a także b. legioniści i podoficero-
wie-Polacy z armii austriackiej. 
Organizatorem grupy i komen-
dantem Domu Technika był pod-
chor. Ludwik Wasilewski. Załoga 
Domu Technika ściśle współdzia-
łała ze szkolą im. Henryka Sien-
kiewicza i pierwszego dnia doko-
nała kilku śmiałych wypadów. 

Polacy stanowiący przeważa-
jącą większość mieszkańców 
Lwowa (co przyznawali także 
Ukraińcy) nie mogli się pogo-
dzić z myślą, że stare polskie 
miasto zostanie opanowane 
przez mniejszość ukraińską. Po 
pierwszym szoku do walczących 
placówek zaczęła napływać 
przede wszystkim młodzież. Ży-
wiołowo i spontanicznie tworzo-
no różne grupy i małe oddziały, 
które na własną rękę prowa-
dziły walkę partyzancką. Już w 
pierwszych dniach w zachodniej 
części miasta tworzono oddziały 
i pododdziały dowodzone przez 
młodszych oficerów i podchorą-
żych, wywodzących się przede 
wszystkim z Legionów i POW, 
a także armii austriackiej. Bazą 
organizacyjną i zaopatrzeniową 
była dla nich szkoła im. Henry-
ka Sienkiewicza, zaś kośćcem 
młodzież akademicka, mająca 
za sobą służbę wojskową albo 
przeszkolenie wojskowe. Po-
myślnym zbiegiem okoliczno-
ści było zwołanie we Lwowie 
w ostatnim dniu października 
ogólno akademickiego zjazdu 
młodzieży polskiej. Na początku 
obrad 1 listopada zebrani przy-
jęli odezwę, w której stwierdza-
li, że zamach ukraiński godzi w 
„najgłębsze aspiracje olbrzy-
miej większości obywateli mia-
sta - która przynależności do 
państwa polskiego nigdy się nie 
wyrzeknie”. Pomimo tych tra-
gicznych wydarzeń młodzież 

polska uważa, „iż narody polski 
i ruski od wieków wspólnie za-
mieszkujące tę ziemię, związane 
są ze sobą tyloma węzłami i inte-
resami, że szukać muszą sposo-
bów wzajemnego współżycia”. 
Zebrani na zjeździe postanowili 
czynnie włączyć się do walki w 
obronie Lwowa i wezwali całą 
polską młodzież akademic-
ką, by stanęła w szeregach do 
„obrony tych wszystkich skar-
bów kulturalnych i ideowych, 
oraz pełni praw, jakie tu. naród 
polski posiada”. 

Ta młodzież już pierwszego 
dnia zasiliła szeregi walczą-
cych a zaraz dołączyła młodzież 
uczelni lwowskich. Wokół aka-
demików zaczęły się skupiać 
grupy bardzo młodych i niewy-
szkolonych ochotników. Pocho-
dzili oni z różnych warstw: była 
to młodzież szkolna, rzemieśl-
nicza, robotnicza i wiejska, w 
tym również grupa dziewcząt. 
Ten liczny udział młodzieży w 
Obronie Lwowa przeszedł do 
historii i legendy. Nazwano ich 
Orlętami Lwowskimi. 

Jeszcze 1 listopada około godz. 
7 rano w mieszkaniu dr. Ignace-
go Wekslera przy 

ul. Fredry spotkali się przedsta-
wiciele organizacji wojskowych. 
Przy ogólnym podnieceniu wo-
bec zamachu ukraińskiego zde-
cydowano połączyć wszystkie 
organizacje, a na komendanta 
naczelnego wybrano kpt. Wła-
dysława Rożena - legionistę. 
Nowy dowódca po zapoznaniu 
się z sytuacją i wydanymi za-

rządzeniami postanowił sam 
poprowadzić akcję na Dworzec 
Główny w celu zdobycia ma-
gazynów z bronią i amunicją. 
Jednakże zamiary te spaliły na 
panewce. Zbiórka oddziału do 
wykonania tego zadania była 
na placu Bilczewskiego, ale 
zebrany przed kościołem św. 
Elżbiety tłum (po skończonym 
nabożeństwie w dniu Wszystkich 
Świętych) został zaatakowany 
z karabinu maszynowego przez 
przejeżdżający patrol ukraiński. 
Powstał popłoch, tłum się 
rozbiegł, a na placu został kpt. 
Władysław Rożen z kilkoma 
oficerami. Zaraz potem na 
spotkaniu oficerów - jak pisał 
por. Ludwik de Laveaux - kpt. 
Czesław Mączyński oświadczył 
stanowczo, że jako najstarszy 
stopniem obejmuje komen-
dę, której zrzekł się kpt. Wła-
dysław Rożen. Oświadczenie 
to por.  Ludwik de Laveaux 
przyjął jako zupełnie natural-
ne, odrzucił jednak propozycję 
objęcia stanowiska zastępcy 
komendanta. Natomiast zapro-
ponował do sztabu kilka osób 
z POW, m.in. por. Stanisława 
Lapmskiego-Nilskiego, ppor. 
Aleksandra Rutkowskiego, por. 
Antoniego Jakubskiego. W ten 
sposób w godzinach przedpołu-
dniowych 1 listopada powołano 
komendanta naczelnego, ale 
formowanie komendy i szta-
bu trwało jeszcze kilka dni. Po 
objęciu funkcji komendanta 
kpt. Czesław Mączyński szukał 
poparcia dla podjętej akcji w 
stworzonym tego samego dnia 
Komitecie Obywatelskim. Ko-
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/ W październiku 1918 r. Roman Abraham  wrócił do rodzinnego Lwowa i gdy wybuchły 
walki polsko-rusińskie włączył się do obrony rodzinnego miasta. Stworzył własny oddział 
na odcinku „Góry Stracenia”, zwany później „Straceńcami”, nie tylko od nazwy Góry, lecz 
także ze swej odwagi i dzielności. „Straceńcy” walczyli z powodzeniem na różnych odcin-
kach Obrony Lwowa; w zdobywaniu Dworca, w obronie Persenkówki i w Śródmieściu. 
Oni to, pod dowództwem por. Abrahama zatknęli sztandar polski na lwowskim Ratuszu o 

świcie 22 listopada 1918, zdzierając flagę uzurpatorów.
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mitet ten formalnie zatwierdził 
nominację komendanta naczel-
nego. 

Komenda Naczelna była zakon-
spirowana i mieściła się począt-
kowo w lokalu przy ul. Sena-
torskiej, a więc w części miasta 
opanowanej przez Ukraińców. 
W tym czasie kpt. Czesław Mą-
czyński występował pod pseu-
donimem «Czyński». Następnie 
komenda wielokrotnie zmienia-
ła miejsca pobytu, aż po kilku 
dniach znalazła się w lokalu 
przy ul. Grunwaldzkiej 9, w 
części miasta zajętej przez siły 
polskie. 

Wprawdzie to koczowanie ko-
mendy utrudniało kontakt z 
poszczególnymi oddziałami 
i grupami walczącymi, ale w 
pierwszym okresie walk wpływ 
komendy i sztabu był mini-
malny. Istniejące grupy i pod-
oddziały prowadziły bowiem 
walkę partyzancką na własną 
rękę, a dopiero po kilku dniach 
podporządkowały się komen-
dantom odcinków, a niektóre 
rozproszyły się. 

Już pierwszego dnia kpt. Trze-
śniowski lojalnie podporządko-
wał się Naczelnej Komendzie 
Obrony Lwowa. Od 2 listopada 
komendę w szkole im. Henryka 
Sienkiewicza objął kpt. Mie-
czysław Boruta-Spiechowicz, 
legionista, który stał się fak-
tycznym dowódcą i organizato-
rem wszystkich grup i działań 
w pierwszych dniach listopada, 
a szkoła im. Henryka Sienkie-
wicza stała się ośrodkiem ca-
łej Obrony Lwowa. Działające 
drobne grupy odparły pierw-
sze ataki wojsk ukraińskich a 
w pościgu za nimi zajęły szereg 
obiektów. Drugiego i trzecie-
go dnia oddziały polskie zajęły 
szkołę im. św. Marii Magdaleny 
i Konarskiego, remizę tram-
wajową, plac św. Jura, Szkołę 
Kadecką, Politechnikę, kosza-
ry na Wulce, Górę Stracenia, 
Dyrekcję Kolejową, ulicę i plac 
Bema, Obóz Janowski, a także 
po uporczywych walkach Dwo-
rzec Główny. 

W ten sposób poważnie posze-
rzył się teren opanowany przez 
oddziały polskie. Pozwoliło to 
na utworzenie pierwszego zary-
su obrony. 

Rozkaz nr 1 Naczelnej Komen-
dy wydany 5 listopada określił 
bliższe zarysy organizacji fron-
tu Obrony Lwowa. Utworzono 
pięć odcinków: 

I Odcinek od ul. Pelczyńskiej po 
Wulkę i Szkolę Kadecką, którym 
dowodził por. Bolesław Bujalski. 

II Odcinek od ul. Kraszewskiego 
przez Ogród Jezuicki do gmachu 
Dyrekcji Kolejowej przy ul. Zyg-
muntowskiej - dowodził nim por. 
Adam Świerzawski. 

III Odcinek od Ogrodu Jezuic-
kiego po Kleparów, którym po-
czątkowo dowodził kpt. Tadeusz 
Łodziński, a po kilku dniach rtm. 
Michał Pomian-Cieński. 

IV Odcinek obejmował Dworzec 
Główny i jego przedpola; po-
czątkowo dowodził nim por. Jan 
Schram, a następnie por. Ludwik 
de Laveaux. Od 5 listopada do-

wództwo przejął kpt. Stanisław 
Majewski, a od 14 listopada kpt. 
Bronisław Pieracki. Dworzec 
Główny odgrywał szczególną rolę 
w Obronie Lwowa, znajdował się 
bowiem poza zasięgiem frontu 
wewnętrznego przebiegającego 
przez miasto, stal się podstawą 
frontu zewnętrznego chroniącego 
przed uderzeniami wojsk ukraiń-
skich z zachodu i południowego 
zachodu. 

V Odcinek - szkoła im. Henryka 
Sienkiewicza - stanowił również 
część frontu zewnętrznego, a co 
ważniejsze - w dalszym ciągu 
był bazą organizacyjną i zaopa-
trzeniową wszystkich sil walczą-
cych. Od 5 listopada dowodził 
nim kpt. Karol Baczyński. Ostat-
nie dwa odcinki - IV i V, mające 
szczególne znaczenie, podlegały 
komendantowi II Grupy Wojska 
Polskiego - kpt. Borucie-Spiecho-
wiczowi. 

Nieco później, 7 listopada, utwo-
rzono odcinek VI, który znajdo-
wał się na lewym skrzydle obrony 
od rogatki Janowskiej po Klepa-
rów i Zamarstynów do Nowej 
Rzeźni, a komendę objął por. Wa-
lerian Sikorski. 

W skład Naczelnej Komendy 
Obrony Lwowa weszli przed-
stawiciele PKW i POW, w tym 
również cywile lub wojskowi nie 
mający doświadczenia bojowego. 
Komendant kpt. Mączyński w 
pierwszych dniach listopada zaj-
mował się głównie sprawami poli-
tycznymi. Zastępcą komendanta, 
a następnie I szefem sztabu został 
por. Stanisław Łapiński-Nilski; 
dość dziwne stanowisko II szefa 
sztabu objął por. dr Antoni Ja-
kubski. Poszczególnymi działami 
kierowali: organizacyjnym - por. 
Wiesław Sokołowski, operacyj-
nym - ppor. Aleksander Rutkow-
ski, wywiadowczym-kpt. Julian 
Stasiniewicz, uzbrojenia - inż. 
Stanisław Bać, technicznym - kpt. 
Tadeusz Kudelski, sanitarnym 
-por. lek. Lesław Węgrzynow-
ski, politycznym - inż. Stanisław 
Widomski. Por. Ludwik de Lave-
aux był oficerem do specjalnych 
poruczeń. Komendantem kompa-
nii sztabowej był sierż. podchor. 
Mieczysław Selzer-Sieleski. 

Dokonany przez Ukraińców za-
mach i przejęcie władzy w mie-
ście wywołało różne reakcje za-
skoczonej społeczności polskiej. 
Odpowiedzią była nie tylko akcja 
zbrojna. Z inicjatywy różnych 
środowisk zaczęły równolegle 
powstawać komitety. Już 1 listo-
pada przed południem w Towa-
rzystwie Kredytowym Ziemskim 
przy ul. Kopernika 4 zgroma-
dzenie przedstawicieli polskich 
stronnictw politycznych wybrało 
Komitet Obywatelski, w którego 
skład weszli: dr Tadeusz Cieński, 
dr Władysław Stesłowicz, dr Er-
nest Adam, dr Zygmunt Klinger i 
dr Kazimierz Świtalski. Z tym ko-
mitetem nawiązał współpracę kpt. 
Mączyński. 

Tego samego dnia wieczorem na 
licznym zebraniu w Izbie Prze-
mysłowo- -Handlowej przy ul. 
Akademickiej 17 wybrano rów-
noległy Komitet Obywatelski, do 
którego weszli m.in. członkowie 
zarządu miasta: Józef Neumann, 
dr Marceli Chlamtacz, dr Filip 
Schleicher. Zaraz jednak doszło 
do połączenia obu komitetów 

przez dokooptowanie do pierw-
szego członków drugiego. Po-
wstał Polski Komitet Narodowy 
(PKN), z prezesem T. Cieńskim 
jako cywilna władza polska. Dla 
usprawnienia pracy wyłoniono z 
niego ściślejszy Komitet Wyko-
nawczy na czele z dr W. Stesłowi-
czem. Członkami zostali przedsta-
wiciele poszczególnych partii: dr 
Leonard Stahl i dr Ernest Adam z 
Narodowej Demokracji, dr Stefan 
Dąbrowski i Edward Dubanowicz 
ze Zjednoczenia Narodowego, dr 
Roman Stupnicki i Jan Szczyrek 
z Polskiej Partii Socjalno- Demo-
kratycznej, dr Kazimierz Śwital-
ski i dr Zygmunt Klinger z POW 
i Ligi Niezawisłości. Sekretarzem 
komitetu został dr Adam Głażew-
ski. Przy powstawaniu tych komi-
tetów dochodziło do rywalizacji i 
walki politycznej między ugrupo-
waniami lewicowymi i prawico-
wymi. 

Siedzibą PKN był gmach Towa-
rzystwa Kredytowego Ziemskie-
go przy ul. Kopernika w zajętej 
przez Ukraińców części miasta; 
jego działania były ograniczo-
ne i w zasadzie sprowadzały się 
do rokowań z przedstawicielami 
Ukraińców. Poza tym ze względu 
na toczące się walki skład komi-
tetu szybko się zdekompletował; 
niektórzy jego członkowie zo-
stali odcięci od siedziby w Izbie 
Przemysłowo-Handlowej, a inni 
znaleźli się po stronie polskiej. 
Dlatego też PKN nie odegrał po-
ważniejszej roli. 

Zaraz po zamachu ukraińskim i 
pierwszych walkach w mieście 
różne czynniki podejmowały pró-
bę mediacji. Marszałek Sejmu 
Krajowego Stanisław Niezabi-
towski 2 listopada zwołał konfe-
rencję posłów narodowości pol-
skiej i ukraińskiej oraz członków 
prezydium zarządu miasta celem 
doprowadzenia do kompromisu. 
Podczas rozmów Ukraińcy zażą-
dali uznania rządu ukraińskiego 
i wezwania Polaków do złoże-
nia broni. Przedstawiciele polscy 
oświadczyli, że nie mają upraw-
nień do układania się w sprawie 
przyszłości kraju, ponieważ to 
należy do kompetencji rządu pol-
skiego. Jednakże po wymianie 
zdań postanowiono wydać wspól-
ną odezwę w obu językach zale-
cającą stronom walczącym zanie-
chanie walk. 

W odezwie «Do ludności miasta 
Lwowa!» informowano, że został 
utworzony wspólny polsko-ukra-
iński komitet «w celu utrzymania 
spokoju, porządku i bezpieczeń-
stwa publicznego oraz zapewnie-
nia aprowizacji miasta. Was, oby-
watele, wzywamy do zachowania 
bezwzględnego spokoju. Unikać 
należy tak ze strony polskiej, jak 
i ukraińskiej wszystkiego, co by 
mogło mieć charakter jakiejkol-
wiek akcji zbrojnej». 

Odezwa ta, podpisana m.in. przez 
E. Adama, M. Chlamtacza, J. 
Neumanna, S. Niezabitowskiego, 
F. Schleichera, L. Stania, W. Ste-
słowicza, została rozplakatowana, 
nie odniosła skutku, bo nie mogła

Zawarty przez przedstawicieli 
PKN i Ukraińskiej Rady Naro-
dowej 2 listopada rozejm został 
przez stronę ukraińską zaraz ze-
rwany. W związku z tym 3 listo-
pada PKN opublikował «Odezwę 
do Ludności miasta Lwowa», w 
której powiadamiał, że utworzył 
się Polski Komitet Narodowy 
reprezentujący wszystkie polskie 
stronnictwa polityczne we Lwo-
wie i objął tymczasowe kierow-
nictwo spraw politycznych. «Ko-
mitet ten zamianował Komendę 
Naczelną Wojsk Polskich we 
Lwowie i wzywa - wobec zerwa-
nia układów z Ukraińską Radą 
Narodową- całą ludność męską 
polską, cywilną i wojskową, aby 
bezzwłocznie zgłaszała się do 
szeregów polskich». 

W zachodniej części miasta, za-
jętej przez oddziały polskie, już 
od 3 listopada zastanawiano się 
i dyskutowano nad istniejącą 
sytuacją. Zwłaszcza na zebra-
niach robotniczych postulowano 
utworzenie organizacji społecz-
no-politycznej, a nawet rządu w 
celu wspierania walki oddziałów 
polskich oraz ochrony życia, 
bezpieczeństwa i mienia obywa-
teli. Pokonując liczne trudności, 
wynikające przede wszystkim z 
rywalizacji pomiędzy ugrupo-
waniami, zdołano doprowadzić 
do powołania komitetu. Dzięki 
działaniom i perswazjom Artu-
ra Hausnera działacze związków 
zawodowych  zgodzili się wziąć 
w nim udział razem z przedsta-
wicielami mieszczaństwa i stron-
nictw prawicowych pod hasłem 
solidarności wszystkich warstw 

w Obronie Lwowa. Z kolei pod 
wpływem perswazji Marcelego 
Chlamtacza Naczelna Komenda 
Obrony Lwowa i przedstawiciele 
ugrupowań prawicowych również 
wyrazili zgodę. 

W wyniku uzgodnień, 6 listopada 
na zgromadzeniu przedstawicieli 
wszystkich stronnictw w polskiej 
części miasta powołano Komitet 
Bezpieczeństwa i Ochrony Do-
bra Publicznego. Jeszcze podczas 
wyborów doszło do pewnych 
tarć, ponieważ działacze prawico-
wi starali się osiągnąć przewagę. 

Ostatecznie wybrano po dwóch 
przedstawicieli stronnictw działa-
jących we Lwowie: prof. dr Mar-
celi Chlamtacz i Emil Hingler z 
Polskiego Stronnictwa Demokra-
tycznego, dr Franciszek Stefczyk 
i Szczepan Mikołajski z Polskie-
go Stronnictwa Ludowego, dr Ta-
deusz Cieński (prezes PKN) i dr 
Stanisław Bądzyński z Narodo-
wej Demokracji, Artur Hausner i 
Adam Kuryłowicz z PPSD. Prze-
wodniczącym Komitetu został M. 
Chlamtacz a zastępcą A. Hausner. 
Kierownikiem biura prezydium 
został wicedyrektor magistratu 
Józef Zawis-towski. Biura Komi-
tetu mieściły się przy ul. Nowy 
Świat. Przedstawicielem Naczel-
nej Komendy Obrony Lwowa w 
Komitecie Bezpieczeństwa został 
por. Ludwik de Laveaux, który 
brał udział w posiedzeniach Ko-
mitetu. 

Zaraz po ukonstytuowaniu się. 
Komitet Bezpieczeństwa wy-
dał odezwę do ludności polskiej. 
W odezwie wyjaśniano, że kie-
rownictwo polskich organizacji 
politycznych nastawiło się na 
spokojne oczekiwanie ułożenia 
stosunków «na drodze porozu-
mienia» między obu bratnimi 
narodami. «Stało się inaczej, nie 
z naszej winy. Zmuszeni podję-
liśmy rzuconą rękawicę, a boha-
terski poryw i wysiłek naszej do-
raźnie wystawionej siły zbrojnej 
uwieńczony będzie niewątpliwym 
zwycięstwem, jeżeli wszyscy, 
karnie i solidarnie wesprzemy 
walczących, utrzymamy w mie-
ście bezpieczeństwo publiczne, a 
ułatwimy ludności aprowizację». 

Komitet Bezpieczeństwa, który 
pełnił funkcje lokalnego rządu, 
utworzył kilka ważniejszych re-

/ odcinki obrony Lwowa
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sortów i sprawował władzę w 
polskiej części miasta. Naczel-
nikiem wydziału bezpieczeń-
stwa został A. Hausner, wydziału 
skarbowego - F. Stefczyk (znany 
działacz spółdzielczości), wy-
działu zdrowia - dr S. Bądzyński. 
Wydział aprowizacji składał się 
z dwóch oddziałów: cywilnego z 
naczelnikiem A. Kuryłowiczem, 
i wojskowego, którym kierował 
Franciszek Oziębły. Zarówno 
przy obsadzaniu resortów, jak 
też w sprawie podporządkowa-
nia Naczelnej Komendy Obrony 
Lwowa bezpośrednio Komitetowi 
Bezpieczeństwa dochodziło do 
sporów, przede wszystkim z dzia-
łaczami Narodowej Demokracji, 
tym bardziej, że kpt. Czesław Mą-
czyński był związany z tą partią. 
Jednakże osiągnięto porozumie-
nie i Naczelna Komenda oświad-
czyła, że nie ma zamiaru spra-
wowania dyktatury wojskowej; 
istniejące oddziały Milicji Oby-
watelskiej oraz wszystkie agendy 
aprowizacji oddała do dyspozycji 
Komitetu. 

Komitet Bezpieczeństwa działał 
tylko w zachodniej części miasta, 
co prawda opanowanej przez od-
działy polskie, ale w warunkach 
bardzo trudnych. Byt to bowiem 
piąty rok wojny i pozostająca w 
mieście ludność przeżyła już pra-
wie roczną okupację rosyjską, a 
potem kontrybucje i obciążenia 
nakładane przez wojskowe wła-
dze austriackie. Wielu ludzi nie 
miało środków do życia. Zbliżała 
się zima, a wraz z rozpoczęciem 
walk ustał dowóz żywności i 
opału. Przez Lwów przewalały 
się transporty żołnierzy wielona-
rodowościowej armii austro-wę-
gierskiej, tzw. Heimkehrerów, a w 
mieście ukrywało się wiele dezer-
terów. Podczas przewrotu Ukra-
ińcy zwolnili z więzień licznych 
kryminalistów, a w więzieniach 
przy ul. Batorego i ul. Kazimie-
rzowskiej w Brygidkach wybuchł 
bunt i wielu złoczyńców uciekło. 
W zachodniej części miasta na 
Dworcu Czerniowieckim i wokół 
Dworca Głównego znajdowały 
się magazyny wojskowe, a tak-
że transporty wojskowe z bro-
nią i wyposażeniem oraz składy 
żywnościowe. Wraz z upadkiem 
dotychczasowych władz zapano-
wała anarchia i bezhołowie; sko-
rzystały z tego elementy przestęp-
cze z przedmieść i zwolnieni czy 
zbiegli z więzień kryminaliści. 
Rozpoczęły się napady, rabunki, 
często z bronią w ręku, rozkra-
dano pozostawione bez opieki 
magazyny, napadano na sklepy i 
zamożniejsze domy. W związku 
z tym najcięższe obowiązki spa-
dły na wydział bezpieczeństwa 
Komitetu. Naczelnej Komendzie 
Obrony Lwowa nadal podlegały 
Żandarmeria Obrony Lwowa, Mi-
licja Wojskowa, natomiast Milicja 
Obywatelska i Milicja Kolejowa 
została przekazana Komitetowi 
Bezpieczeństwa. Pomimo to ani 
władze wojskowe, ani cywilne 
nie zdołały zaprowadzić porząd-
ku. 

Już od pierwszych dni, w toku 
walk i w trudnych warunkach, z 
inicjatywy poszczególnych ko-
mendantów organizowano regu-
larne oddziały wojska. Bardzo 
szybko utworzono mniejsze i 
większe pododdziały piechoty - 
najpierw na poszczególnych po-
dodcinkach i odcinkach. 

Stopniowo organizowano też inne 
rodzaje wojsk. Bezpośrednio pod-
czas walk, a zwłaszcza w okresie 
zawieszenia broni, odbywało się 
szkolenie ochotników. 

Już 2 listopada przy szkole im. 
Henryka Sienkiewicza pojawili 
się pierwsi jeźdźcy, z których po 
kilku dniach utworzono oddział 
kawalerii pod komendą por. Ta-
deusza Krynickiego. Powstał też 
konny oddział karabinów maszy-
nowych, którym dowodził ppor. 
Tadeusz Nittman. Ta kawaleria 
lwowska prowadziła rozpoznanie 
i wywiad, a także toczyła wal-
ki na froncie zewnętrznym i na 
różnych zagrożonych odcinkach 
frontu wewnętrznego. 5 listo-
pada powstała I bateria armat, a 
następnie kolejne, które weszły 
w skład Artylerii Obrony Lwowa 
pod dowództwem mjr. Marcelego 
Śniadowskiego. Jednakże artyle-
ria miała początkowo tylko 6 ar-
mat i 2 haubice i to mocno zużyte, 
w związku z tym jej możliwości 
bojowe były bardzo ograniczone. 
Również w pierwszych dniach 
został utworzony oddział samo-
chodowy, którym kierował ppor. 
inż. Zygmunt Topór-Kisielnicki. 

Z inicjatywy kilku oficerów-
-lotników Polacy opanowali 
poaustriackie lotnisko na Bło-
niach Janowskich. Po naprawie 
zdekompletowanego samolotu 
już 5 listopada por. Stefan Ba-
styr i por. Janusz de Beaurain 
dokonali pierwszego nalotu na 
pozycje ukraińskie. Mając tylko 
trzy samoloty piloci zapisali na 
swoim koncie wiele lotów zwia-
dowczych i bojowych a także 
kurierskich. Latali do Przemyśla, 
Krakowa i Warszawy, co poważ-
nie pomogło w sprowadzeniu 
odsieczy. Na marginesie warto 
podkreślić przemilczany w PRL 
fakt, że były to pierwsze samoloty 
i pierwsze walki polskiego lotnic-
twa wojskowego II Rzeczypospo-
litej. 

Oddział techniczny Naczelnej 
Komendy, któremu podlegało 
lotnictwo, dział samochodowy, 
sekcja telefoniczna, przy pomocy 
profesorów Politechniki Lwow-
skiej, techników i rzemieślników 
w krótkim czasie rozbudował 
różne warsztaty, wytwórnie i pra-
cownie na potrzeby walczących 
oddziałów. Były to m.in. warszta-
ty lotnicze, którymi kierował inż. 
Władysław Rubczyński. Zorga-
nizowano warsztaty techniczne, 
których komendantem został inż. 
Aleksander Lutze-Birk. On je roz-
budował i przekształcił w zakłady 
będące arsenałem dla walczących 
oddziałów. Warsztaty składały się 
z kilku oddziałów: naprawy broni 
palnej i naprawy dział, naprawy 
samochodów, elektrotechniczne-
go, pirotechnicznego, telefonicz-
nego i pracowni graficznej gdzie 
wykonywano mapy. Według pro-
jektu prof. Antoniego Markow-
skiego w warsztatach kolejowych 
skonstruowano samochód pancer-
ny. Pod kierunkiem ppor. inż. zbu-
dowano pociąg pancerny «Lwo-
wianin». Po przybyciu dwóch 
pociągów z odsieczą zmieniono 
nazwę na P.P.3. - «Pepetrójka». 
Ważnym elementem zaplecza 
była komenda techniczna Dworca 
Głównego. Komendantem został 
por. inż. Kazimierz Bartel, który 
zaprowadził porządek i na nowo 
zorganizował służbę kolejową. 

Od początku walk uruchomiono 
szpitale wojskowe. Początkowo 
działały one w prowizorycznych 
warunkach, ale potem, po prze-
sunięciu się linii frontu, przejęto 
dobrze zorganizowany i zaopa-
trzony szpital austriacki w gma-
chu Politechniki. Komendantem 
tego Szpitala - Technika nr I zo-
stał profesor dr Adam Czyżewicz, 
który był również chirurgiem. 
Nieco później komendę przejął 
dr Aleksander Domaszkiewicz. 
Ponadto został utworzony Szpital 
nr II w Domu Inwalidów przy ul. 
Kleparowskiej, gdzie komendan-
tem był ppłk dr Henryk Glazer. 

Tak oto w trudnych warunkach, 
w odciętym od kraju mieście, 
bardzo szybko zorganizowano 
nie tylko oddziały bojowe, lecz 
również zaplecze dla walczących. 
Jest to niewątpliwie rzadki wypa-
dek tak sprawnej organizacji. wal-
czące oddziały były uzupełniane 
przede wszystkim przez ochot-
ników. Przybywali oni nie tylko 
z zachodniej części miasta, lecz 
również z terenu zajętego przez 
Ukraińców. Już od 1 listopada w 
Sokole-Macierzy powstała ko-
menda uzupełnień, której szefem 
był kpt. Wit Sulimirski. Komenda 
werbowała ochotników oraz zbie-
rała broń, prowadziła też służbę 
wywiadowczą. Przy pomocy roz-
budowanego oddziału kurierek, 
którymi dowodziła Aleksandra 
Zagórska, ochotników przepro-
wadzano na stronę polską. Po 
napadzie Ukraińców na gmach 
Sokoła, od 11 listopada komenda 
działała nadal, często zmieniając 
swoją siedzibę. 

Naczelna Komenda wydała roz-
kazy mobilizacyjne 4 i 5 listopa-
da, a następnie powołała Sekcję 
Mobilizacyjną i komisje poboro-
we, ale dopiero w drugiej połowie 
listopada zwiększyła się liczba 
poborowych, z których tylko oko-
ło 30% było zdolnych do służby 
frontowej. 

Wbrew obiegowym opiniom nie 
wszyscy Polacy we Lwowie sta-
nęli do walki; znalazło się wielu 
ludzi w wieku poborowym i woj-
skowych, którzy uchylali się, albo 
uczestniczyli tylko w służbach 
pomocniczych. Opublikowana w 
Tomie III Obrony Lwowa ewi-
dencja uczestników - jak wynika z 
badań - nie jest pełna, ale podaje, 
że w Obronie Lwowa brało udział 
1326 oficerów i podoficerów z 
różnych armii, w tym najwięcej z 
armii austriackiej - 492. Z innego 
zestawienia wynika, że w «służ-
bie z bronią» było 223 oficerów, 
wliczając w to 9 oficerów Na-
czelnej Komendy i sztabu. Rzecz 
znamienna, byli to oficerowie niż-
szych stopni - do kapitana. Wyjąt-
kiem jest mjr Marceli Śniadowski 
dowódca artylerii. Poza tym starsi 
wiekiem byli w różnych służbach 
- płk Adam Hełm-Pirgo (starzec 
lat 66) i mjr Wiktor Sas-Hoszow-
ski w Żandarmerii Obrony Lwo-
wa, płk Józef Misch - Komendant 
Placu, płk Roman Jasieński (z 
armii rosyjskiej) - komendant Ko-
misji Poborowej, mjr Filip Siar-
kiewicz - organizator taborów. 

W kilku relacjach znajdujemy 
wiadomości, że podczas listopa-
dowych walk po «korso» lwow-
skim na ul. Akademickiej spokoj-
nie spacerowali oficerowie Polacy 
w mundurach armii austriackiej. 

Antoni Jakubski podkreśla, że 
zawodowym oficerom armii au-
striackiej niełatwo było przełamać 
się, zerwać z dotychczasowymi 
powiązaniami, dostosować do 
warunków wojny partyzanckiej w 
mieście oraz podporządkować no-
wym dowódcom. Niektórzy zro-
bili to z pewnym opóźnieniem i w 
ten sposób zadokumentowali akt 
dobrej woli. «Podkreślić muszę 
- pisze Jakubski - ze we Lwowie 
przebywali wówczas i generało-
wie, oficerowie sztabu generalne-
go i szereg oficerów sztabowych, 
których pomoc fachowa byłaby 
niezmiernie się przydała». Dalej 
bardzo ostro ocenia tych ofice-
rów: «Otóż wszyscy ci wysocy 
sztabowcy, mam wrażenie, wobec 
dylematu, co robić: oczekiwać 
biernie - czy też przyłączyć się 
do «bandy», która mobilizowała 
«motłoch polski», zdecydowali 
się raczej czynnego udziału nie 
brać, lecz wyczekiwać dalszych 
wypadków. Przypominam sobie 
między innymi, że we Lwowie 
byli w tym czasie gen. Lamezan-
-Salins i płk szt. gen. Thulie, po-
dobno obłożnie chory. Grupa ta 
najwybitniejszych fachowców w 
niczym, ale to literalnie w niczym 
ręki do spraw nie przyłożyła”. 

W innej relacji znajdujemy wia-
domość, że był wówczas we 
Lwowie płk Tuliusz Malczew-
ski w służbie austriackiej, a po 
wybuchu walk opuścił miasto. 
Natomiast Antoni Welser opisał 
wydarzenia z jesieni 1918 r. i za-
chowanie dowódcy batalionu, Po-
laka «płk. X». 

Najwięcej ochotników zgłosiło 
się w pierwszych dniach walki. 
Jeszcze w drugim tygodniu przy-
było ich sporo, a także dość dużo 
poborowych, ale później szeregi 
powiększały się coraz wolniej. 
Organizowane i szkolone od-
działy odpierały wówczas ataki 
Ukraińców. Wzmocnione świe-
żo przybyłymi posiłkami wojska 
ukraińskie 5 listopada zaatako-
wały na całym froncie od Szkoły 
Kadeckiej aż do przedmieść ja-
nowskich. Ciężkie walki toczyły 
się na Wulce, o Szkołę Kadecką 
i na Zamarstynowie. Kolejne 
ataki nastąpiły 7 i 8 listopada na 
pododcinku Bema, w Ogrodzie 
Jezuickim, a zwłaszcza na Górę 
Stracenia. Ta ostatnia pozycja 
przechodziła kilkakrotnie z rąk 
do rąk. Komendant tego sektora 
por. Roman Abraham ostatecznie 
zdobył i utrzymał Górę Stracenia 
m.in. dzięki pomocy lotnego od-
działu karabinów maszynowych. 

Na dzień 9 listopada Naczelna 
Komenda przygotowywała ogól-
ny atak na miasto. Dowództwo 
nad całością objął kpt. Tadeusz 
Łodziński. Główne uderzenie 
miało nastąpić o godz. 5 rano z 
placu św. Jura przez ul. Mickie-
wicza, plac Smolki, ul. Jagiel-
lońską do Wałów Hetmańskich. 
Przodem miało posuwać się auto 
pancerne. Akcję o godzinę wcze-
śniej miała rozpocząć demonstra-
cja dla odwrócenia uwagi na pra-
wym skrzydle, atakując koszary 
piechoty przy ul. Jabłonowskich. 
Inne odcinki miały zostawić tylko 
zabezpieczenia i też wspomagać 
główną grupę. Jednakże ten fron-
talny atak na śródmieście nie udał 
się. 

Ukraińcy prawdopodobnie do-

wiedzieli się i odpowiednio przy-
gotowali. Główna kolumna wy-
szła z opóźnieniem, a samochód 
pancerny utknął obok gmachu 
Sejmowego w rowie wykopanym 
przez Ukraińców, tak że z trudem 
udało się go wycofać i już był nie-
zdatny do użytku. Grupy skrzy-
dłowe nie wykonały nakazanych 
działań. Jedynie udało się zająć 
spalony gmach Poczty Głównej; 
na północnym skrzydle por. R. 
Abraham uzyskał połączenie z 
odcinkiem por. Waleriana Sikor-
skiego. Oddziały polskie poniosły 
straty w zabitych i rannych. 

Następnego dnia Ukraińcy wzno-
wili ataki na pododcinek Bema i 
gmach Dyrekcji Kolejowej. Po-
tem od 13 do 17 listopada trwała 
zażarta bitwa na całym froncie. 
Ukraińcy atakowali Szkołę Ka-
decką, Wulkę, a przede wszyst-
kim Górę Stracenia. W tym cza-
sie inicjatywa operacyjna nieraz 
znajdowała się w rękach komen-
dantów grup i odcinków, np. kpt. 
M. Boruty-Spiechowicza. Podob-
nie aktywnie działali: por. dr Ro-
man Abraham komendant sektora 
Góra Stracenia, por. Jerzy Schwa-
rzenberg-Czerny na pododcinku 
Bema, por. Bernard Mond na po-
dodcinku Remiza-Cytadela, por. 
Wilhelm Starek na pododcinku 
Zamarstynów-Żółkiewskie. 

W okresie zaciętych walk, 16 
listopada Komenda Naczelna 
rozpoczęła rokowania o zawie-
szenie broni. Jednakże Ukraińcy 
wykorzystując swoją przewagę 
nadal szturmowali pozycje pol-
skie. Dopiero 17 listopada, gdy 
oddziały polskie na południu mia-
sta zdobyły część terenu, zgodzili 
się na 48-godzinne zawieszenie 
broni, począwszy od godz. 6 rano 
następnego dnia. Ten dłuższy od 
poprzednich rozejm umożliwiał 
stronom walczącym ewakuację 
rannych, pogrzebanie zabitych, a 
ludności cywilnej -zaopatrzenie w 
żywność i opał. Podczas rozejmu 
dochodziło czasem do bratania się 
przeciwników, a nawet robienia 
wspólnych fotografii. 16 listopa-
da podczas obrad przedstawicieli 
stron walczących, nadszedł list 
podpisany przez metropolitę grec-
ko-katolickiego Andrzeja Szep-
tyckiego i arcybiskupa, metropo-
litę rzymsko-katolickiego, Józefa 
Bilczewskiego, W dwujęzycznym 
liście, po rusku i polsku, napisa-
nym pod wpływem wizytatora 
apostolskiego na Polskę Achillesa 
Rattiego, książęta kościoła zwra-
cali się z «usilną prośbą: idźcie 
w obustronnych ustępstwach, jak 
daleko możecie, wstrzymajcie 
bratobójcze boje, powróćcie na-
szemu miastu i jego ludności tak 
upragniony spokój»28. Jak za-
znaczał Jan Gella, list miał czysto 
retoryczne znaczenie i nie wywarł 
większego wrażenia. 

Już od początku listopada nie-
którzy dowódcy organizującego 
się Wojska Polskiego próbowali 
przyjść z pomocą walczącemu 
miastu. Najbardziej skuteczna po-
moc wyruszyła z Krakowa. Jed-
nakże walki o Przemyśl opóźniły 
jej przybycie. Z kolei Naczelny 
Wódz Józef Piłsudski w rozka-
zach z 12 i 16 listopada polecił 
przyśpieszenie odsieczy. 

20 listopada w godzinach połu-
dniowych, po dwudniowym trud-
nym przejeździe z Przemyśla, 
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dotarła do Lwowa odsiecz pod 
dowództwem ppłk. Michała Ka-
raszewicza-Tokarzewskiego. Nie 
bez pewnych trudności ppłk To-
karzewski przejął komendę nad 
połączonymi wojskami. 

Przygotowany przez Komendę 
Naczelną Obrony Lwowa, jeszcze 
przed przybyciem odsieczy, plan 
ataku na Lwów zakładał obejście i 
zamknięcie wojsk ukraińskich od 
południa i wschodu, aż do rogat-
ki Łyczakowskiej, a cel główny 
- ewentualne zdobycie Cytadeli i 
zajęcie śródmieścia. Ppłk Toka-
rzewski zmienił ten plan, zabro-
nił zdobywania Cytadeli, główne 
siły skierował na obejście miasta 
od południa i wschodu, a także od 
północy -Dowódcami grup mieli 
być oficerowie ze Lwowa, lepiej 
orientujący się w terenie. 21 li-
stopada rano o godz. 6 oddziały 
polskie rozpoczęły atak. Po cało-
dobowej walce Ukraińcy wyco-
fali się i rano 22 listopada Lwów 
został oswobodzony. 

Wczesnym rankiem 22 listopada 
do centrum miasta wkroczyły pa-
trole i plutony z pododcinka Góra 
Stracenia por. Romana Abra-
hama. Łamiąc słaby opór prze-
ciwnika o godz. 3:20 opanowały 
odwach na placu św. Ducha oraz 
Rynek. Por. Abraham wraz z por. 
Adamem Skałkowskim, ppor. Wi-
toldem Kozakiem, chór. Mieczy-
sławem Dobiją, chór. Sławoszem 
Szydłowskim i chór. Tadeuszem 
Szczerkowskim zajęli Ratusz. W 

tym czasie ppor. Tadeusz Nowo-
sielecki, chór. Józef Mazanowski 
i chór. Kazimierz Buntner opano-
wali odwach. 

Zaraz potem por. Roman Abraham 
wraz z chor. Józefem Mazanow-
skim wszedł na wieżę Ratusza, 
zdjął chorągiew ukraińską i wcią-
gnął na maszt - jak podkreślał w 
relacji - «jedynie przynależną, tak 
krajowi, jak i miastu, polską flagę 
państwową». W kilka godzin póź-
niej o godz. 11 przy pełnym skła-
dzie oddziału Góra Stracenia por. 
Abraham wywiesił polską flagę 
na odwachu. Te symboliczne uro-
czystości ukoronowały powrót 
Lwowa - po 146 latach niewoli - 
do Rzeczypospolitej. 

W tym samym dniu wieczorem 
w Izbie Przemysłowo-Handlowej 
odbyło się wielkie zgromadzenie 
wszystkich komitetów obywatel-
skich. Przewodniczący Tadeusz 
Cieński powitał przybyłego kpt. 
Czesława Mączyńskiego, które-
mu urządzono owację. Na zebra-
niu postanowiono, że zarząd miej-
ski podejmie natychmiast pracę i 
powołano nowy organ władzy do 
kierowania sprawami polityczny-
mi - Tymczasowy Komitet Rzą-
dzący. Komitet ten ukonstytuował 
się 25 listopada, a w jego skład 
weszło 18 przedstawicieli wszyst-
kich stronnictw. Powołano trzech 
przewodniczących: drą Edwarda 
Dubanowicza, Artura Hausnera 
i drą Władysława Stesłowicza. 
Tymczasowy Komitet przejął 

całą władzę polityczną we Lwo-
wie. Rozszerzył przy tym zakres 
swojej działalności i powołał kil-
ka nowych resortów. W wyniku 
tych zmian większe wpływy niż 
w poprzednim Komitecie Bez-
pieczeństwa uzyskały elementy 
prawicowe. 

Rada Miejska zebrała się 26 li-
stopada na uroczystym posiedze-
niu, na którym przewodniczący 
Władysław Stesłowicz złożył 
podziękowanie obrońcom miasta. 
Przy entuzjastycznej aprobacie 
zebranych Rada Miejska podjęła 
uchwałę o przyłączeniu Lwowa 
do państwa polskiego. Odczytano 
też pismo Ukraińców - członków 
Rady, którzy stwierdzali, że nie 
mogą brać udziału w jej dalszych 
pracach. Przewodniczący dr Ste-
słowicz wyraził żal i ubolewanie 
z powodu smutnych wypadków 
w żydowskiej dzielnicy mia-
sta. W imieniu całego zarządu 
przewodniczący złożył oświad-
czenie: ponieważ zarząd miasta 
został mianowany jeszcze przez 
namiestnika Austrii, teraz, po 
oswobodzeniu Lwowa, składa 
swoje mandaty na ręce Tymcza-
sowego Komitetu Rządzącego. 
Z kolei Komitet Rządzący po-
stanowił powierzyć dotychcza-
sowemu zarządowi dalsze spra-
wowanie obowiązków. 

Po oswobodzeniu Lwowa roz-
począł się nowy etap wojny 
polsko-ukraińskiej, do której 
włączyły się wojska Ukrainy 
naddnieprzańskie). Już na po-
czątku grudnia 1918 r. oddzia-
ły ukraińskie przypuściły ataki 
na Lwów, który znalazł się w 
okrążeniu. Pod koniec grudnia 
rozpoczął się ostrzał miasta z 
ciężkiej artylerii, a następnie 
natarcie wojsk ukraińskich ze 
wszystkich Stron. W drugiej 
połowie stycznia 1919 r. przy-
była z odsieczą grupa gen. Jana 
Romera, dzięki której przez 

pewien czas front lwowski był 
względnie spokojny. W poło-
wie lutego rozpoczęła się nowa 
ofensywa ukraińska. Nastąpiły 
bezpośrednie ataki na miasto. 
Przez cały okres walk zagro-
żona była linia kolejowa Prze-
myśl - Lwów, którą Ukraińcy 
na pewien czas (7-19 marzec) 
przerwali, zupełnie odcinając 
zaopatrzenie. Dopiero odsiecz 
pod wodzą gen. Wacława Iwasz-
kiewicza w połowie marca 1919 
r. odsunęła bezpośrednie walki 
pod Lwowem, a wojna polsko-
-ukraińska zakończyła się w lip-
cu 1919 r. 

***

Obrona Lwowa i wojna polsko-
-ukraińska toczyła się o przy-
należność miasta i wschodniej 
Galicji do Rzeczypospolitej. Pa-
radoksem historii jest fakt, że 
polskie wojskowe organizacje 
niepodległościowe przygotowy-
wały się do walki z zaborcami 
austriackim i niemieckim, a 
chciały pokojowego uregulo-
wania stosunków polsko-ukra-
ińskich. Musiały jednak pro-
wadzić tę narzuconą Polakom 
wojnę. Podczas Obrony Lwowa 
powstał i przeobrażał się pol-
ski ośrodek władzy we Lwowie. 
Mimo rozbieżności i zatargów 
między stronnictwami, a także 
sporów o kompetencje czynni-
ków wojskowych i cywilnych, 
górę wzięła potrzeba solidarno-
ści narodowej w Obronie Lwo-
wa. W tej walce obok decydują-
cego działania sił wojskowych 
poważną rolę wspomagającą 
niewątpliwie odegrały komitety 
obywatelskie - przede wszyst-
kim w tworzeniu polskiego 
ośrodka władzy. 

W ciągu trzech tygodni Obro-
ny Lwowa w kraju nastąpiły 
zasadnicze zmiany. Gdy Lwów 
stanął do walki w obronie Rze-
czypospolitej, władza polska 

była ustanowiona tylko w za-
chodniej części Małopolski, a 
przeważająca część ziem pol-
skich znajdowała się jeszcze 
pod okupacją i zaborami. W 
listopadowych dniach dopiero 
zaczęły się kształtować zręby 
państwowości polskiej, admini-
stracji i siły zbrojnej i wówczas 
można było przyjść z pomocą 
samotnie walczącym obrońcom 
Lwowa. 

Obronę Lwowa i znaczenie walk 
tak ocenił historyk i uczestnik 
wydarzeń Adam Próchnik w 
wydanej w niespełna rok póź-
niej pracy: «Oswobodzenie 
Lwowa od inwazji przeważa-
jących sił ukraińskich stanowi 
wyjątkowy fakt, w dziejach Pol-
ski, jak w ogóle w dziejach wo-
jen i wojskowości. Zorganizo-
wanie i uzbrojenie kilku tysięcy 
ludzi w momencie, gdy miasto 
całe i cały materiał wojenny 
znajdował się w ręku wroga, 
trzytygodniowe walki toczone 
na pozycjach, przechodzących 
przez sam środek miasta, przy 
zastosowaniu całego apara-
tu najbardziej nowoczesnych 
urządzeń, wynalazków i narzę-
dzi wojennych, to zaiste nawet 
w okresie wojny światowej, któ-
ra oduczyła nas dziwić się, rzecz 
niezwykła i niecodzienna». 

Docenił to Naczelny Wódz 
Wojsk Polskich i Naczelnik 
Państwa: jako jedyne w tym 
czasie miasto w Polsce Lwów 
został odznaczony Krzyżem 
Virtuti Militari. W drugą rocz-
nicę oswobodzenia, 22 listopada 
1920 r. marszałek Józef Piłsud-
ski dekorując herb miasta po-
wiedział: «Za zasługi położone 
dla polskości tego grodu i jego 
przynależności do Polski, mia-
nuję miasto Lwów kawalerem 
krzyża Virtuti Militari». 

A.SZ.  «Lwowskie Spotkania»

/ ppłk. Michał Karaszewicz-Tokarzewski

/ Lwowskie Orlęta / Cm. Obrońców Lwowa
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Wybory  z 22 października 1939 r.
Redakcja
....dokończenie ze strony 1 

Zajęcie Kresów przez ZSRS 
było traumą dla większości jego 
mieszkańców. Niemal zaraz po 
zdobyciu tych terenów władze so-
wieckie przystąpiły do jego unifi-
kacji z resztą ziem ZSRS. Wydaje 
się, że podstawowe wytyczne w 
tej kwestii powstały jeszcze przed 
wybuchem wojny. Niemal zaraz 
po zajęciu tych ziem rozpoczęto 
tworzenie terenowych organów 
władzy sowieckiej na poziomie 
gminy, powiatu i wojewódz-
twa. Na szczeblu województwa 
i powiatu władzę sprawowały 
trzyosobowe zarządy złożone z 
przybyłych z Ukrainy Sowieckiej 
przedstawicieli aparatu partyjne-
go, funkcjonariuszy NKWD oraz 
zaufanych członków miejscowej 
ludności. Trzeba dodać, że wszel-
kie decyzje należały do przedsta-
wicieli partii oraz NKWD. W tak 
utworzonych organach przedsta-
wiciele miejscowej ludności byli 
ignorowani. W „Kalendarium roz-
bioru II RP” należy zwrócić uwa-
gę na datę: 28 września 1939 r. W 
Moskwie zawarty został układ „O 
granicach i przyjaźni” pomiędzy 
ZSRS i III Rzeszą. Układ podpi-
sali, podobnie jak ten z 23 sierp-
nia 1939 r., minister spraw za-
granicznych III Rzeszy Joachim 
von Ribbentrop oraz Wiaczesław 
Mołotow. Już we wstępie do ukła-
du stwierdzano: „Rząd Rzeszy 
Niemieckiej i rząd ZSRS uznają, 
po upadku dotychczasowego pań-
stwa polskiego, za wyłącznie swo-
je zadanie przywrócenie na tym 
terenie pokoju i porządku oraz za-
pewnienie żyjącym tam narodom 
spokojnej egzystencji, zgodnej z 
ich narodowymi odrębnościami”. 
Art. IV dokumentu głosił: „Rząd 
ZSRS i rząd Rzeszy Niemieckiej 
uważają układ niniejszy za mocną 
podstawę postępowego rozwoju 
przyjaznych stosunków pomię-
dzy swymi narodami”. Związek 
Sowiecki, uczestnicząc w roz-
biorze Polski, zajął obszar o po-
wierzchni ponad 190 tys. km kw., 
z ludnością liczącą ok. 13 mln 
osób. Okrojona Wileńszczyzna 
została przez władze sowieckie w 
październiku 1939 r. uroczyście 
przekazana Litwie. Nie na długo 
jednak, bowiem już w czerwcu 
1940 r. Litwa razem z Łotwą i Es-
tonią weszła w skład ZSRS.  Na 
przykład na Wołyniu formalnego 
usankcjonowania włączenia tych 
terenów do ZSRS dokonano w 
październiku 1939 r., kiedy odby-
ły się wybory do Zgromadzenia 
Ludowego Zachodniej Ukrainy 
z siedzibą we Lwowie. Zarówno 
same wybory, jak i przebieg gło-
sowania nie miał nic wspólnego z 
zasadami demokracji. Głosowano 
tylko na jedną listę „Komunistów 
i Bezpartyjnych”, najlepiej bez 
skreśleń. Sterroryzowani miesz-
kańcy nie bez przyczyny oba-
wiali się represji, jeśli nie będą 
głosować zgodnie z wolą nowych 
władz. Podobnie było z wybo-
rami  na Zachodniej Białorusi. 

Głosowanie, które miało przesą-
dzić o dalszym losie wschodnich 
ziem II RP, poprzedziła kampania 
wyborcza, pozwalająca jedno-
cześnie poznać komunistyczne 
rozumienie praw obywatelskich i 
zasad demokracji. We wszystkich 
miejscowościach organizowano 
wiece, na których namawiano do 
powszechnego udziału w głoso-
waniu i wybieraniu kandydatów 
do zgromadzeń, wyznaczonych 
wcześniej przez władze okupa-
cyjne. 

W czasie zebrań oczywiście nega-
tywnie mówiono o przedwojennej 
Polsce, twierdząc jednocześnie, 
że w państwie sowieckim wie-
le towarów jest bezpłatnych, np. 
wydobywany w kopalniach cu-
kier.  „Najpospolitszym sposobem 
agitacji – wspominał Franciszek 
Rusiłowicz z Drukowszczyzny – 
było słowo pisane, a w szczegól-
ności druki rozmaitej treści, ma-
jące za zadanie ośmieszyć ustrój 
władz polskich. W przeciwień-
stwie do tego, co było, przedsta-
wiano jak rozkoszne jest życie w 
Związku Sowieckim, gdzie ziemię 
orze się traktorami, a nie »jak to 
było w Polsce, że pan orał chło-
pa« itp. paszkwile i kłamstwa. 
Ponadto dostarczono dużo gazet, 
które przedstawiały nadzwyczaj-
ny dobrobyt w kołchozach i sow-
chozach. Urządzano zebrania i 
mityngi, na które był obowiązek 
uczęszczać. Oddzielnie były ze-
brania dla dorosłych i młodzieży. 
Pouczano jakie dobrodziejstwa 
przyniesie ludności stalinowska 
konstytucja.” Agitatorzy mogli 
mówić z pełnym przekonaniem, 
ale nękani represjami Polacy i 
tak wiedzieli swoje. Piękne słowa 
nijak nie przystawały do rzeczy-
wistości. Mikołaj Wilczyński z 
Woronicz zeznał: „Gospodarzom 
zabierano żywy inwentarz i zbiory 
z 1939 r. i zapasy z lat poprzed-
nich, [ale] równocześnie zaczęto 
wieczorami przymusowo przepro-
wadzać pogadanki jak żyje naród 
sowiecki. Naśmiewano się z chło-
pów polskich jak byli wykorzysty-
wani przez panów i do czego do-
prowadziła Polska swoich ludzi. 
Opowiadano ludności polskiej, 
że rząd sowiecki okupował Polskę 
dlatego, ażeby uwolnić chłopów 
spod jarzma panów i dać dobre 
życie. (...) [Ponadto] pozakłada-
no szkoły i urządzano różne kursy, 
w których uczono dlaczego komu-
nizm musi być na całym świecie i 
dlaczego nie powinno się wierzyć 
w Boga. Moc ludzi nie zgadza-
ło się z tym, a więc tych ludzi w 
pierwszym rzędzie aresztowano i 
osadzono w więzieniach.”  Ko-
muniści wściekali się widząc 
bezowocność swoich wysiłków. 
Polacy trwali w biernym oporze 
przekonani, że okupacja potrwa 
najwyżej parę miesięcy, że lada 
moment wybuchnie nowa woj-
na, a bolszewickie rządy rychło 
upadną.  Wiktor Wróblewski ze 
Starej Kamionki zapamiętał taki 
obraz tamtych dni: „Przed wybo-

rami prawie każdego dnia nawie-
dzane były domy przez żołnierzy 
Armii Czerwonej, którzy nama-
wiali ludność do głosowania, a 
widząc bezskuteczność, straszyli 
że wszystkich opornych wywio-
zą w głąb Rosji jako tzw. wrogi 
element. Zebrania odbywały się 
z zapowiedzianą z góry karą za 
nieobecność. Na każdym takim 
zebraniu był sowiecki urzędnik, 
który to odjeżdżał z obficie wypeł-
nionym notatnikiem tzw. wrogów 
sowiecko sojuza. Mężczyźni ogra-
niczali się w słowie i mniej robili 
wymówek i sprzeczek, rozumiejąc 
szybsze tempo odpowiedzialno-
ści [za nie], natomiast kobiety w 
niczym się nie wzbraniały i zwy-
kle mityng nie doszedł do skutku. 
Największy opór stawiały matki 
– Polki i ojcowie za wyrzucenie 
krzyża z sali szkolnej.” Jeszcze 
nie wiedzieli, do czego zdolne jest 
NKWD. Nachalnej agitacji nie 
dało się praktycznie uniknąć. Je-
żeli ktoś zignorował zaproszenie 
na zebranie, stosowano rozmaite 
szykany: pogróżki, rewizje i wy-
bijanie szyb w mieszkaniach; zda-
rzały się podpalenia i bicie opor-
nych. W większości wypadków 
wybór polegał na przedstawieniu 
kandydata na zebraniu, po czym 
nie poddawano jego kandydatury 
głosowaniu, lecz zawsze stawiano 
pytanie: kto jest przeciw. Obawa 
przed prześladowaniami spra-
wiała, że zwykle nikt się w takiej 
sytuacji nie odzywał. Kandydaci 
do zgromadzeń byli często spro-
wadzani z ZSRS i nieznani lokal-
nej społeczności. Znajdowali się 
wśród nich również miejscowi 
komuniści, przedstawiciele lokal-
nej biedoty i marginesu społecz-
nego. 

 Lokale wyborcze otworzyły 
swe podwoje w niedzielny po-
ranek 22 października 1939 r.  
Zaplombowana urna na pierwszy 
rzut oka mogła wywołać wraże-
nie tajności wyborów, ale każdy, 
kto przekroczył próg sali szybko 
rozumiał, że coś tu nie gra. Tak 
ten dzień wspominał supraślanin 
Aleksander Romanowicz: „W 
skład komisji wyborczej, poza 
przedstawicielem NKWD, wszedł 
wspomniany już komendant mili-
cji Sołowiej, jakaś kobieta, która 
na początku wojny wróciła z wię-
zienia i kilku robotników fabrycz-
nych, którzy aktywnej roli podczas 
wyborów nie mieli, a tylko jako 
świadkowie siedzieli z boku. Kan-
dydatów było trzech, których nie 
znam, [a] którzy wyznaczeni byli 
przez NKWD. Ludność do kandy-
datów odnosiła się z nieufnością, 
jednak pod przymusem musiała 
wrzucać kartki z ich nazwiskami. 
Przy wejściu do komisji wybor-
czej podawało się nazwisko, które 
odnotowano w spisie i wydawano 
kartkę do głosowania, która miała 
swój numer. O ile głosujący wrzu-
cał zaraz kartę do urny, wszystko 
było w porządku, o ile natomiast 
kto chciał wprowadzić popraw-
kę, musiał pójść do sąsiedniego 

pokoju, wówczas notowano wy-
dany mu numer przy nazwisku, 
ażeby można było stwierdzić kto 
i co tam napisał i takich przy 
pierwszej okazji aresztowano.” 
    Udział w wyborach był obo-
wiązkowy. „Głos musiał oddać 
każdy obywatel, chory czy zdrowy. 
Ciężko chorych kładziono na wozy 
i przywożono na głosowanie. Na-
tomiast zdrowy musiał iść, gdyż 
przychodziła milicja i zabierała 
[go] przemocą. Były takie wypad-
ki, że gdy ktoś się nie zjawił i [pod] 
przemocą też nie poszedł, takiego 
w nocy aresztowano.” Mimo to 
Polacy starali się zbojkotować 
głosowanie, pracując tego dnia 
do późna bądź ukrywając się na 
polach i w lasach. Inną taktykę 
obrali mieszkańcy Henrykowa, 
Drukowszczyzny, Kurian i czę-
ściowo Sobolewa, którzy za-
wczasu zmówili się między sobą 
i manifestacyjnie oddawali prze-
kreślone kartki. Komuniści cały 
dzień wytrwale ścigali buntow-
ników i nie wahali się nawet po-
siłkować się Armią Czerwoną, by 
zmusić ludzi do uczestnictwa w 
tej wyborczej farsie. „W dniu wy-
borów zjawiły się we wsi [tj. Sta-
rej Kamionce] większe oddziały 
wojskowe i żołnierze wkraczali do 
domów, [najpierw] prosili, potem 
grozili za nie pójście do głosowa-
nia, tak że ludzie zmuszeni byli 
iść, natomiast oddawali kartki 
białe, czyste, a niektórzy zamiast 
nazwiska kandydata na kartce na-
pisali »precz ze Stalinem, precz z 
komunizmem«. Opowiadała mi to 
jedna nauczycielka, która zmu-
szona była uczestniczyć w komisji 
wyborczej i była obecna przy obli-
czeniu głosów. Wszystkie te kartki 
z napisami i puste były zebrane 
osobno, a była ich moc, [więc] 
władze czerwone się wściekały ze 
złości, tak opowiadała nauczyciel-
ka będąca naocznym świadkiem.” 
    Opór społeczeństwa na niewiele 
się zdał, gdyż wyniki sfałszowano 
i wygrali z góry wytypowani kan-
dydaci. Wybory do zgromadzeń 
ludowych dały wyniki 92,8 i 96,7 
proc. odpowiednio na terytorium 
Zachodniej Ukrainy i Zachodniej 
Białorusi. Wybrane władze zgod-
nie poparły reżim okupacyjny i 
przystąpiły do działania. Wyra-
żając rzekomo wolę wyborców, 
jednogłośnie przegłosowały w 
czasie swych posiedzeń inaugu-
racyjnych wnioski o włączenie 
do Związku Sowieckiego. Oczy-
wiście Rada Najwyższa ZSRS po-
zytywnie rozpatrzyła te wnioski i 
dekretami z 1 i 2 listopada 1939 
r. podjęła decyzję o przyłączeniu 
wspomnianych obszarów odpo-
wiednio do Białoruskiej i Ukra-
ińskiej Socjalistycznej Republiki 
Sowieckiej. 

Łącznie do republik białoru-
skiej i ukraińskiej włączono 
ponad 190 tysięcy kilometrów 
kwadratowych. Ogółem 50 
proc. powierzchni przedwojen-
nej Polski zamieszkanej przez 
12,5 mln osób. Polacy stanowili 

co najmniej 40 proc. ludności. 
Dekretem z 29 listopada 1939 
r. wszystkim osobom, które w 
dniach 1 i 2 listopada 1939 r. 
mieszkały na terenach wcie-
lonych do ZSRS, nadane zo-
stało sowieckie obywatelstwo. 
Ostatnim akordem unifikacji 
zajętych terenów była zmiana 
podziału administracyjnego. Zli-
kwidowano podział na powiaty 
i województwa, wprowadzając 
w zamian podział na obwody i 
rejony.  Warto dodać, że działa-
nia władz sowieckich prowadziły 
do skłócenia zamieszkujących te 
ziemie narodów. Obok części Ży-
dów w działalność kolaborancką 
zaangażowali się też Ukraińcy. 
Przejawy tego były bardzo róż-
norodne, ale niemal zawsze skie-
rowane przeciwko miejscowym 
Polakom. Ukraińcy wskazywali 
władzom ukrywających się ofi-
cerów, żołnierzy WP oraz wszel-
kiego rodzaju przeciwników rzą-
dów sowieckich. Kiedy w lutym 
1940 r. rozpoczęły się deportacje 
ludności polskiej w głąb ZSRS, 
pomagali oni władzom w tworze-
niu list osób przeznaczonych do 
wysiedlenia. Szczególnie widocz-
ne było  to na wsiach wołyńskich, 
w których pozostawione dobra 
przejmowali miejscowi chłopi 
ukraińscy. W miastach natomiast 
opuszczone przez wysiedlonych 
mieszkania wraz z wyposażeniem 
przejmowali przybyli na te zie-
mie pracownicy aparatu partyjno-
-administracyjnego, oficerowie 
NKWD czy Armii Czerwonej. 

P/w materiał powstał przy wyko-
rzystaniu  n/w artykułów:

1)  „75 lat temu odbyły się „wy-
bory” na terenach RP zagar-
niętych przez ZSRS „https://
dzieje.pl/aktualnosci/75-lat-temu-
odbyly-sie-wybory-na-terenach-
rp-zagarnietych-przez-zsrs

2) „ Polityka okupanta sowiec-
kiego na ziemiach polskich w 
latach 1939–1941”https://www.
polska1918-89 .p l /po l i tyka-
o k u p a n t a - s o w i e c k i e g o - n a -
ziemiach-polskich-w-latach-
1939%E2%80%931941,30.html

3) Tomasz Dudek.  „ Przebra-
że”  SOWINIEC 2016, nr 48, 
s. 31-71 https://doi.org/Sowi-
niec.27.2016.48.02

4) Polskie Radio. PL  „ Sfał-
szowane wybory Stalina w 
okupowanej Polsce „  https://
www.polskieradio24.pl/39/156/
Artykul/1264696,Sfalszowane-
wybory-Stalina-w-okupowanej-
Polsce 

5) Adam Zabłocki:  „Wybory pod 
specjalnym nadzorem „  https://
www.suprasl.pl/index.php/wiecej-
uzdrowisko-i-turystyka/1857-
w y b o r y - p o d - s p e c j a l n y m -
nadzorem
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Z przyjemnością informujemy, że 
ukazała się, na razie w wersji cy-
frowej, książka dr Renaty Poma-
rańskiej „Od konfliktów do rzezi. 
Polacy i Ukraińcy do Kresach II 
Rzeczypospolitej”. Książka jest 
swoistą kontynuacją tematu ukra-
ińskiego ludobójstwa, podjętego 
przez autorkę w jej poprzedniej po-
zycji „Golgota Polaków na Kre-
sach. Realia i literatura piękna.” 
Poniżej  prezentujemy opis podany 
przez wydawcę:

Temat dawnych Kresów Rzeczy-
pospolitej budzi obecnie wiele sko-
jarzeń, ale dominuje wspomnienie 
ostrego konfliktu o znamionach 
wojny domowej, któremu w mo-
mentach szczególnego nasilenia 
towarzyszą nieludzkie wprost 
zbrodnie. Takie obrazy przywołują 
w pamięci i wyobraźni współcze-
snych Polaków nazwy kresowych 
miejscowości:

Batoh, gdzie w 1652 r. z rozkazu 
Bohdana Chmielnickiego zbun-
towani kozacy wymordowali ok. 
3500 polskich jeńców;

Humań, w którym w 1768 r. w 
okresie tzw. koliszczyzny zgładzo-
no w okrutny sposób kilkadzie-
siąt tysięcy Polaków i Żydów, nie 
szczędząc przy tym kobiet i dzieci;

Wołyń, który jest miejscem budzą-
cym żywe wspomnienie banderow-
skiego ludobójstwa, zainicjowane-
go przez nacjonalistów ukraińskich 
w 1943 r.

W niniejszej monografii Autorka 
szuka przyczyn waśni kresowych, 
które często przeobrażały się w lu-
dobójstwo. Aby na nie wskazać, od-
wołuje się do teorii konfliktów spo-
łecznych, teorii cywilizacji Feliksa 
Konecznego oraz teorii podłoża 
historycznego Ludwika Krzywic-
kiego i Kazimierza Dobrowolskie-
go. Książka łączy w sobie wyniki 
badań z zakresu socjologii, nauk 
politycznych, stosunków między-
narodowych i historii. Wpisuje się 
zatem w nurt cenionych współcze-
śnie badań interdyscyplinarnych”.

Jak pisze prof. zw. dr hab. Lesław 
H. Haber: „Niezaprzeczalnym wa-

lorem książki jest jej innowacyjne 
ujęcie konfliktu społecznego w 
odniesieniu do rzeczywistości kre-
sowej i z uwzględnieniem teorii 
naukowych mogących pomóc w 
wytłumaczeniu zjawisk społecz-
nych, które zachodziły na Kresach 
przez wieki w sposób jedynie im 
przynależny. Publikacja wpisuje się 
w obecnie jeden z najważniejszych 
trendów badawczych, jakim jest in-
terdyscyplinarność”.

Z kolei zdaniem dr. hab. Ryszar-
da Michalaka, prof. Uniwersytetu 
Zielonogórskiego: „Monografia 
spełnia wysokie standardy metodo-
logiczne i merytoryczne. 

W wymiarze utylitarnym win-
na posłużyć decydentom polskiej 
polityki zagranicznej jako zbiór 
argumentów na rzecz rozliczenia 
zbrodni ludobójstwa wołyńskiego 
i małopolskiego oraz neutralizowa-
nia odradzającego się szowinizmu 
ukraińskiego. Naturalnie, odbior-
cami książki będą też wszystkie 
osoby interesujące się tematyką 
kresową”.

Kontynuacją tematu 
ukraińskiego ludobójstwa
Redakcja

* 28 września 1943 r. Ukraińcy 
napadli na leśniczówkę Zubrzyca 
w pow. Turka. W bestialski sposób 
zamordowali i spalili 16 Polaków.  

Napad zaczął się o 19.30. Polacy 
bronili się przez parę godzin, ale 
wobec dzikiego okrucieństwa re-
zunów byli bezsilni...

* 1943, wrzesień - Raporty z Dele-
gatur PolKO w Samborze i Stryju 
dotyczące napadów i mordów na 
Polakach:

„Napad zaczął się o 19,30 wieczo-
rem. Napadnięci bronili się przez 
parę godzin. Po podpaleniu budyn-
ku schronili się do piwnicy, gdzie 
zginęli uduszeni dymem płoną-
cego budynku, prócz małżeństwa 
Ślamów, którzy zostali uprowa-
dzeni i zakłuci nożami” (AAN, 
AK, sygn. 203/XV/42, k. 20 – 26). 
„Zginęli: Slama Jan urzędnik laso-
wy i żona jego Janina w Zubrzycy 
k/ Turki, Pachla Bronisław, żona 
jego Bronisława i córka Janina – 
tamże, Olejewska Maria, urzęd-
niczka lasowa – tamże, Dziuk 
Józef – tamże, Stepan Stanisław, 
gajowy – tamże”.

* Relacja Janiny Pit z d. Pittner: 

„Od dłuższego czasu nie nocowali-
śmy w domu. Spaliśmy w różnych 
kryjówkach w lesie. Obawialiśmy 
się napadu Ukraińców. Mordowali 
oni Polaków, a szczególnie pra-
cowników służby leśnej. O takich 
wypadkach było coraz głośniej i 
do nas dochodziły coraz to nowe 
wieści o napadach na gajówki i le-
śniczówki.

Mój ojciec był podleśniczym (...). 
Tego tragicznego dnia (...) siedzie-
liśmy jeszcze z ojcem w miesz-
kaniu. Zapadał już zmrok. (...) 
Wychodziliśmy (by skryć się) całą 
rodziną. W leśniczówce pozostała 
tylko nasza służąca z moim dziec-
kiem, młoda Ukrainka, traktowana 
przez nas jak członek rodziny.

(...) Za chwilę (ktoś) zaczął mocno 
stukać do drzwi.(...) Tatuś wtedy 
powiedział: „uciekaj, ja wezmę 
tylko karabin.” Wszyscy razem 
wybiegliśmy tylnymi drzwiami na 
podwórze. (...)

Banderowcy znaleźli ojca w stajni. 
Ojciec powiedział im, że dziecko 
jest jego wnuczką, nie wiedząc o 
tym, że Marysia (ukraińska służą-
ca - przyp. red.) powiedziała ban-

derowcom, że jest ono jej. Zabrali 
Ojcu karabin, zegarek, pieniądze.

Na nic zdały się prośby i błagania 
dziewczyny, by pozostawili dziec-
ko w spokoju. Ojcu kazali zdjąć 
kurtkę, bluzę oraz obuwie. Kazali 
mu położyć się twarzą do ziemi i 
strzelili kilka razy w tył głowy. (...) 
Zabrali Marysi dziecko i kazali jej 
uciekać. Dziecko zabili kolbami, 
miało 22 miesiące.

Uciekłam do mieszkania naszego 
sąsiada Ukraińca, miejscowego 
kowala. (...) Jego córka, moja ko-
leżanka (...) po chwili wpadła do 
mieszkania i krzyknęła: „Janka 
uciekaj, bo idą do naszego domu.” 
Wyszłam, ale nie miałam sił, by da-
lej uciekać i nie wiedziałam, gdzie 
mam uciekać. Usiadłam pod ścia-
ną domu kowala od strony ogrodu 
i tak niewidoczna przedrzemałam 
prawie przez całą noc. (...)

Z daleka widziałam, jak płonie 
nasz dom i podleśniczówka, w 
której mieszkał Jasio Słoma z 
żoną. Kiedy na dworze zrobiło się 
całkiem jasno, wyszłam z ukrycia.

(...) wszyscy, którzy przebywali w 
tym czasie w leśniczówce zostali 
zamordowani. Razem 13 osób i 
moje dziecko. Znaleziono ich w 
piwnicy. Byli zakłuci bagnetami. 
Chodziłam z jednym policjantem 
niemieckim, znaleźliśmy pod pło-
tem Jaśka Słomę, miał 15 ran kłu-
tych w plecach (...). Jego żona mia-
ła 6 ran kłutych i leżała w kuchni. 
Nadpalone zwłoki mego ojca le-
żały w pobliżu zgliszcz stodoły, a 
moje dziecko na wpół spalone w 
pobliżu zgliszcz domu. Wszyst-
kich pomordowanych pochowała 
firma niemiecka (właściciel lasów) 
na własny koszt (...).

Odnalazłam ukryty w piwnicy 
kuferek z moimi rzeczami, czar-
ną sukienką, obuwiem i innymi 
rzeczami, które zabrałam ze sobą 
do Borysławia. Tam mieszkałam 
przez 6 miesięcy. Następnie wyje-
chałam w okolice Tarnowa, gdzie 
pracowałam. Pod koniec 1944 
roku zabrano mnie na roboty do 
Niemiec. (...) Tam poznałam swe-
go przyszłego męża narodowości 
holenderskiej i w marcu 1945 roku 
wzięliśmy ślub. Po zakończeniu 
wojny razem z mężem wyjecha-
łam do Holandii i tu pozostałam na 
zawsze”.

O ukraińskim ludobójstwie 
na FB

Agnieszka Marciniak
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W kolejnej części książki zatytu-
łowanej „Chronologia przemocy” 
obejmującej okres między sierp-
niem 1944 a lutym 1945 roku J. 
Syrnyk opisuje pobór Ukraińców do 
Armii Czerwonej. Korzysta głów-
nie z dokumentów i relacji ukraiń-
skich. Wynika z nich, że około po-
łowy ukraińskich rekrutów zdołało 
następnie uciec zasilając szeregi 
UPA. Nie omieszkał także zacyto-
wać relacji Ukraińca znajdującej 
się w książce ukraińskiego histo-
ryka M. Siwickiego: „Polacy robili 
[…] obławy i wysyłali złapanych 
na front. Podczas trzeciej obławy 
zastrzelili Josyfa Krajnyka. Miał 
wówczas 45 lat. Niebawem ten sam 
los spotkał jego 35-letniego brata 
Mykołę.” Jacy to „Polacy” mogli 
w tym czasie posiadać broń, za co 
groził areszt lub natychmiastowe 
rozstrzelanie przez Sowietów? Mo-
gła ją mieć milicja, ale ona dopiero 
organizowała się. Jest oczywiste, 
że nie uczestniczyło w tym polskie 
podziemie, wówczas zresztą bardzo 
słabe i nie współpracujące z So-
wietami. Niewątpliwie jest to więc 
kolejny przykład na „historiografię 
science fiction”. Autor nie podaje 
nawet nazwy miejscowości, gdzie 
rzekomo miało to miejsce. 
Na s. 276 Syrnyk pisze: „Wiele 
danych o kryminalnej stronie dzia-
łalności części milicjantów do-
starczają wspomnienia dawnych 
ukraińskich mieszkańców powiatu 
sanockiego”. Wcześniejszej dzia-
łalności ukraińskich policjantów 
prof. Syrnyk nie zauważył. W sierp-
niu 1944 r. faktycznie posterunków 
policji ukraińskiej na terenie po-
wiatu sanockiego już nie było, ale 
większość policjantów pozostała, 
tylko część z nich uciekła razem z 
Niemcami. To głównie oni tworzy-
li sotnie UPA, w tym obejmując w 
nich dowództwo, np. „Ren”, „Bir”, 
„Burłaka”. Ponieważ „wiele danych 
o kryminalnej stronie działalności 
policjantów ukraińskich  dostarcza-
ją wspomnienia polskich mieszkań-
ców powiatu sanockiego”, dlatego 
ten okres prof. Syrnyk pominął. A 
mógłby na podstawie wspomnień 
dawnych ukraińskich mieszkańców 
powiatu sanockiego udowadniać, 
że zapewniała ona ład i porządek, 
dlatego dopiero po jej ucieczce za-
panowały „przemoc i chaos”.  
A zaczęło się od Mrzygłodu, gdzie 
Polakom „dostało się od Rosjan i 
dwa razy od Niemców”, w wyniku 
czego „wieś zubożała i zaczęła spod 
oka patrzeć na sąsiadów, a sąsiada-
mi byli Ukraińcy”, czyli im nic nie 
„dostało się” ani od Rosjan ani od 
Niemców. Skończyło się na tym, 
że na wiosnę 1945 roku dojeżdża-
jącemu rowerem ukraińskiemu na-
uczycielowi psuli rower i „w końcu 
pobili”. (s. 276) 
Na s. 277 Syrnyk opisuje działa-
nia komendanta posterunku MO 
w Borownicy, ps. „Ślepy”, pocho-
dzącego z Wołynia. Borownica nie 
leży w powiecie sanockim, ale za 
to „leży” w historiografii Syrnyka. 
Dlatego także zajął się jej „wery-
fikacją”, korzystając z pomocy W. 

Wjatrowycza, G. Motyki, J. Pisu-
lińskiego oraz Ukraińca pochodzą-
cego ze wsi Ulucz, Stefana Czubie-
niaka. W przypisie znajdującym się 
na tejże stronie cytuje Czebieniaka: 
„Pod koniec 1944 komendantem 
posterunku dla Borownicy był Jan 
Kotwicki. […] Wziął sobie za żonę 
Ukrainkę, być może nawet z Jawor-
nika Ruskiego. Tenże komendant 
miejscowego posterunku MO Jan 
Kotwicki uzbroił mieszkańców Bo-
rownicy od dziadka po kołyskę.” 
Dalej pisze on, że uzbrojeni Bo-
rowniczanie „jeździli furmankami z 
karabinami maszynowymi po ukra-
ińskich wsiach i grabili, co się tylko 
dało i zabijali kogo chcieli. We wsi 
Poruby ścięli jednemu Ukraińco-
wi głowę siekierą na pniu za to, że 
jego syn był w UPA, chociaż UPA 
jeszcze w tym czasie nie było. Była 
tylko żandarmeria. Prawie wszyscy 
mieszkańcy Borownicy znali język 
ukraiński i żenili się z Ukrainkami”.    
Istny horror! Uzbrojone niemow-
lęta w kołyskach grabiły i zabijały 
Ukraińców jeżdżąc po ich wsiach, a 
do tego ich matkami były Ukrainki. 
Syrnyk w ten sposób chyba chciał 
ośmieszyć relacje podawane w źró-
dłach ukraińskich? 
Bronisław Zielecki  w książce 
„Moje życie czyli Historia Polaka z 
Ulucza” (Warszawa 2014 r.) pisze:  
„Za dowód o zgodnym współżyciu 
mieszkańców Ulucza może świad-
czyć przykład rodziny Zieleckich. 
Mój pradziadek Adolf Zielecki oże-
nił się w Uluczu z Rusinką Marią 
Sawczak. Jego wnuk Józef, mój oj-
ciec, pojął za żonę Rusinkę Pelagię 
Gulaczek. Dwóch przyrodnich braci 
mojego ojca Piotr i Stanisław ożeni-
li się w Uluczu również z Rusinka-
mi. Siostra mojej mamy Katarzyna 
(Rusinka) wyszła za mąż za Polaka, 
Polańskiego. Tak więc, dwie siostry 
(Rusinki) wyszły za mąż za Pola-
ków. Takie mieszane małżeństwa 
w Uluczu były powszechne. Często 
takie rodziny obchodziły podwójne 
święta Wielkanocne i Bożego Na-
rodzenia. Różniące się nieco religie 
małżonków nie stanowiły przeszko-
dy w ich pożyciu rodzinnym. /.../ 
Mama pochodziła z rodziny ruskiej 
i była wyznania grekokatolickie-
go. Jej ojciec, a mój drugi dziadek, 
Grzegorz Gulaczek zmarł w 1916 
roku. Matka mojej mamy Maria, 
druga moja babcia, zmarła w 1937 
roku. Babcia Gulaczek miała pięć 
córek: Marcelę, Katarzynę, Hanię, 
moją mamę Pelagię oraz Zosię. Ha-
nia, pierwsza narzeczona mojego 
ojca, wyjechała, w 1913 roku, do 
Ameryki i tam pozostała. Marcela, 
mając 16 i pół roku, wyszła za mąż 
za mieszkańca Ulucza, Szlachty-
cza. Z Katarzyną ożenił się Polań-
ski (Polak). W chwili ślubu Kasia 
miała także 16 i pół roku. Zosia 
wyszła za mąż za wdowca Dziubę. 
Wszystkie siostry mamy (oczywi-
ście za wyjątkiem Hani) mieszkały 
w Uluczu. Przykład związków mał-
żeńskich w rodzinie mojej mamy, 
gdzie dwie siostry wyszły za mąż 
za Polaków, świadczy o tym, że w 
owym czasie nie było konfliktów 

na tle narodowościowym. Mieszane 
małżeństwa w Uluczu były w tym 
czasie powszechne. Był zwyczaj, 
że w małżeństwach, w których oj-
cem był Polak a matką Rusinka, ich 
synowie byli chrzczeni w koście-
le, a córki w cerkwi. W przypadku 
gdy ojcem był Rusin a matką Polka 
było odwrotnie. Ten sam zwyczaj 
dotyczył uczęszczania dzieci na 
lekcje religii w szkole. Zgodnie z 
tym zwyczajem, mój najstarszy brat 
Władek był ochrzczony w kościele 
rzymskokatolickim w Borownicy, 
a siostra Paulina w cerkwi greko-
katolickiej w Uluczu. W 1926 roku 
moja matka, nie chcąc mieć mie-
szanych dzieci, przeszła na wyzna-
nie rzymskokatolickie. Swoją me-
trykę urodzenia oraz córki Pauliny 
przeniosła z cerkwi w Uluczu do 
kościoła w Borownicy. Pozostałe 
moje rodzeństwo było chrzczone w 
kościele. Pragnę tu podkreślić, że 
nikt mojej mamy do tego posunię-
cia nie namawiał.” 
Tej książki prof. Syrnyk nie zauwa-
żył, ale zdołał wypatrzeć banderow-
skiego kłamcę Stefana Czubienia-
ka. Zielecki pisze dalej:  „Po przej-
ściu wojsk niemieckich władzę w 
Uluczu przejęła uzbrojona milicja 
ukraińska. Na kancelarii wiejskiej 
wywieszono dużych rozmiarów 
dwie flagi niemiecką i ukraińską. 
Stefan Czebieniak na stronie inter-
netowej pisze: Później była taka 
pustka Niemcy poszli na wschód, a 
tu nikogo, żadnej władzy. No i 18 
września przyszli sowieci. Pisze on 
dalej, że władzę w Uluczu sprawo-
wał selsowiet (Mich Ukrainiec, Ba-
chorski Polak i Chaschiel Żyd). W 
takiej krótkiej relacji mamy cztery 
kłamstwa. Po pierwsze, w Uluczu 
była władza ukraińska, po drugie, 
sowieci przyszli do Ulucza nie 18 
września a 10 października, po trze-
cie Mich był Polakiem i po czwarte, 
w Uluczu nie powstał selsowiet lecz 
selrada. Parę wersów dalej Czebie-
niak pisze, że Mich i Chaschiel 
byli aresztowani przez Niemca. 
Nieprawda, aresztowania dokonała 
policja ukraińska. Władzą cieszyli 
się Ukraińcy w Uluczu do 10 paź-
dziernika. W tym dniu przybył do 
Ulucza sowiecki zwiad na koniach. 
W nocy zostały zdjęte z kancelarii 
obie flagi niemiecka i ukraińska a 
ukraińska milicja rozbrojona. Po 
zwiadzie konnym przybyła do Ulu-
cza piechota i kawaleria sowiecka, 
a z nimi NKWD.  /.../ Stefan Cze-
bieniak podaje w internecie, że 
Ulucz umierał trzy razy. Pierwszy 
raz, gdy przyszli sowieci w 1939 
roku, drugi raz, gdy w 1941 roku 
przyszli Niemcy i trzecie umieranie 
zaczęło się znów, gdy do Ulucza w 
1944 roku przyszli Moskale. W tym 
opisie brak jest jakiejkolwiek logi-
ki. Przecież obu okupantów Ulucz 
witał kwiatami i oklaskami, jako 
wyzwolicieli od znienawidzonej 
Polski. Tu jednak Stefan Czebie-
niak okresu przedwojennej Polski 
nie wymienia jako okres umierania 
Ulucza. W tym okresie Czebienia-
kom dobrze się żyło, mieli młyn a 
później pobudowali tartak, który 

przynosił niezłe dochody. Mój oj-
ciec korzystał zarówno z młyna, jak 
i z tartaku Michała Czebieniaka (z 
przydomkiem Kiszczanyn)”. /.../ 
Noc z czwartego na piątego kwiet-
nia 1945 r. ja nazywam nocą długich 
noży, porównując ją do wydarzeń w 
Niemczech w roku 1933. W tę wła-
śnie noc bandyci UPA postanowili 
zlikwidować w Uluczu wszystkich 
Polaków płci męskiej. Swą zbrod-
niczą działalność rozpoczęli od 
strony Gruszówki. Uprowadzili 
w tę noc kolejno: ojca i syna Kro-
wiaków z Dołu, ojca i syna Kłopo-
towskich, Władysława Polańskie-
go rodzonego brata matki Stefana 
Czebieniaka, Wasyla Polańskiego 
o przydomku Polak z Krajników i 
dwóch Polańskich z Mohylic. Swą 
zbrodniczą działalność uprowadza-
nia Polaków z Ulucza zakończyli 
banderowcy na moim przyrodnim 
stryju Stanisławie Pilipie z Kraj-
ników. Stryj w porę zdołał uciec z 
domu przez okno. Banderowcy za-
brali mu tylko konia. Uprowadzo-
nych Polaków ukraińscy bandyci 
zamordowali w lesie na Krajnikach. 
Miejsce ich pochówku jest do tej 
pory nieznane. Dalszych uprowa-
dzeń banderowcy zaniechali gdyż 
nastał ranek. W tym okresie jeszcze 
ukraińscy bandyci nie dokonywa-
li uprowadzeń w dzień. Tak więc 
Zieleccy, Zygmunt Jasiński, Piotr 
Pilip i Józef Krowiak mieszkańcy 
końcowej części Krajników zostali 
ocaleni. Reszta ocalałych Polaków 
z Ulucza, w dniu 5 kwietnia 1945 r. 
w panice opuściła Ulucz. 20 kwiet-
nia, równocześnie z napadem UPA 
na Borownicę, ukraińscy bandyci 
wymordowali wszystkie polskie 
rodziny w przysiółkach Ulucza 
Czerteżu i Pasiekach w sumie 18 
osób. W maju została w nocy upro-
wadzona Emilia Wiśniowska (Po-
lka) wraz z córką i synem, której 
mąż (Ukrainiec) przebywał w tym 
czasie na przymusowych robotach 
w Niemczech. Czym naraziła się 
Ukraińcom, tego nikt nie wie. Tych 
troje skazańców prowadzono ścież-
ką przez Krajniki do lasu. Miesz-
kańcy Krajników słyszeli głośny 
lament Emilii Wiśniowskiej. Płacz 
ten musiał również słyszeć Wasyl 
Czarniecki. Jego dom był na tra-
sie ścieżki, którą prowadzono na 
śmierć tych troje nieszczęśników. 
Jednak w obszernych relacjach na 
stronach internetowych o Uluczu 
nic o tym nie wspomina. Nie wspo-
mina też nic o dziesięcioletniej 
dziewczynce, córce Polki Wiktorii 
Urban, którą kobiety uluckie zasie-
kały motykami na polach Ulucza. 
W czerwcu 1945 r. powiesili Ulu-
czanie Polkę, Marię Michaliczko o 
przydomku Kominiarka i jej dwie 
małe córeczki. Kilka dni później, w 
przysiółku dobrzańskim Za lasem, 
tuż obok Ulucza została powieszo-
na Wanda Krowiak (Polka). /.../ W 
dniu 20 kwietnia 1945 r., napadły i 
spaliły polską wieś Borownicę oraz 
zamordowały 63 osoby. Miejscowa 
milicja złożona z 24 mężczyzn pod 
dowództwem plut. Jana Kotwic-
kiego obroniła tylko część wioski 
w rejonie kościoła i plebanii. Plut. 

Jan Kotwicki, żołnierz Pierwszej 
Armii Wojska Polskiego, po utracie 
jednego oka w walkach z Niemcami 
pod Dęblinem, został przez władze 
polskie w Przemyślu skierowany, 
jesienią 1944 r. do zorganizowania 
posterunku milicji w Borownicy. Po 
spaleniu wsi plut. Kotwicki objął 
dowództwo samoobrony w Birczy. 
W czasie napadu całego kurenia w 
dniu 7 stycznia 1946 r. na Birczę, 
dzielny dowódca samoobrony wraz 
z pododdziałem WP rozgromili na-
pastników. Poległo dość dużo ban-
derowców wraz z dowódcą kurenia 
Konykiem. 
Po objęciu władzy w Polsce przez 
rząd solidarnościowy zezwolono 
na ekshumację ciał bandytów UPA 
poległych pod Birczą i ponowny 
ich pochówek z udziałem kilku 
księży grekokatolickich. Tej ponie-
sionej przez UPA klęski pod Birczą 
nie mogą przeboleć, gloryfikujący 
banderowców, Stefan Czebieniak 
i Wasyl Czarnecki. Na stronach 
internetowych pastwią się szcze-
gólnie nad plut. Janem Kotwickim. 
Stefan Czebieniak pisze: Moskale 
nie zakładali sielsowieta. Nie do-
ciekali, jakim sposobem młynarz 
Czebieniak ozdrowiał. Tylko zosta-
wili w polskiej wsi Borownicy face-
ta nazwiskiem Jan Kotwicki, który 
praktycznie był bandytą, gdzieś tam 
przeszkolony przez NKWD, a w 
Birczy płk Kotwicki zorganizował 
oddział samoobrony, żeby bronić, 
jak i Moskale, okoliczne wsie przed 
bandami UPA. O UPA nikt u nas nie 
miał pojęcia. A jak nastała władza 
ludowa. I znowu piekło. Ta samo-
obrona np. przyszła na Święto Jor-
dana (święcenie wody) 19 stycznia 
1945 r. do wsi Połukoma i wyrżnęła 
w pień 360 ludzi. Faktycznie wieś 
nazywała się Pawłokoma, a napad 
na nią miał miejsce 3 marca 1945 
r. Do dnia dzisiejszego nie ustalono 
ilu ludzi tam zginęło, ale na pewno 
nie 360. Kim był plut. Jan Kotwicki 
już wspomniałem, ale Czebieniak 
awansował go do stopnia pułkow-
nika. Ileż trzeba mieć cynizmu i 
hipokryzji, żeby napisać, że w Ulu-
czu nikt nie miał pojęcia o istnieniu 
UPA? Cała struktura władzy UPA 
mieściła się w Uluczu. Tu w kraj-
nickich lasach pobudowano szereg 
bunkrów, na które użyto materiały 
budowlane z rozebranego dworu i 
należących do niego budynków go-
spodarczych. Ojciec Wasyla Czar-
neckiego jako fachowiec budowla-
ny był kierownikiem tej budowy. 
Na czym miała polegać władza 
ludowa w Uluczu w latach 1944-
1947 nic nie mówi Stefan Czebie-
niak. Żadnej władzy Polski Lu-
dowej w Uluczu w tym czasie nie 
było! Dwóch kolejnych sołtysów 
Ulucza bandyci UPA zamordowali. 
To oni decydowali w tym okresie o 
życiu i śmierci uluczańskich Pola-
ków. Cała władza w Uluczu była w 
rękach UPA. Nawet za morderstwa 
dwóch urzędników państwowych 
(sołtysów) władza ludowa nie mo-
gła przeprowadzić żadnych docho-
dzeń, bo nad Uluczem władzy nie 
miała. 
Pacyfikacji Pawłokomy dokonali 
partyzanci polscy pod dowództwem 
porucznika Józefa Bissa (ps. Wa-
cław ), działający w rejonie Dyno-
wa. Był to prawdopodobnie odwet 
za uprowadzenie i zamordowanie 
jedenastu Polaków przez Ukra-
ińców z Pawłokomy w styczniu 
1945 r., a także za wymordowanie 
Polaków we wsiach Jabłonicy, Wo-
łodzi i Gruszówce. Naoczny świa-
dek morderstw w tych wioskach, 
Szulc, zeznał, że Polacy z tych wsi 
zostali utopieni w Sanie. Wcześniej 
każdemu z nich, także jemu, obcię-
to ręce. Mimo takiego okaleczenia 
chłopak ten dotarł do wsi polskiej 
Temeszowa, gdzie po wyleczeniu 
zamieszkał. W obcinaniu rąk i to-
pieniu Polaków brali udział także 
mieszkańcy Pawłokomy.” 

Przemoc i chaos Syrnyka 
w powiecie sanockim 
i okolicach cz2. 
Jarosław Syrnyk:  Przemoc i chaos. Powiat 
sanocki i okolice: sierpień 1944 – lipiec 1947. 
Analiza antropologiczno-historyczna  IPN 2020  
Stanisław Żurek
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 Na s. 278 Syrnyk stwierdza: „Na-
wet Grzegorz Motyka zauważył 
przed laty, że „na ziemiach dzi-
siejszej Polski  w konflikcie polsko-
-ukraińskim jako pierwsi uderzyli 
Polacy”, łącząc to z napływem 
uciekinierów z Wołynia, których 
pojawienie się, a raczej przyniesio-
ne przez nich relacje spowodowały 
„eksplozję nienawiści do Ukraiń-
ców” . Powołał się na książkę Mo-
tyki ‚Tak było w Bieszczadach”, 
strona 147.  Motyka pisze: „Na zie-
miach dzisiejszej Polski w konflik-
cie polsko-ukraińskim jako pierwsi 
uderzyli Polacy. Już od początku 
1943 r. likwidowali oni co ważniej-
szych przedstawicieli ukraińskiej 
społeczności pod prawdziwym lub 
wyimaginowanym zarzutem współ-
pracy z Niemcami”. Przykładów 
„wyimaginowanych” zarzutów nie 
podaje, ale Syrnykowi wystarcza 
zacytowanie jednego zdania. Było 
to wykonywanie wyroków sądów 
polskiego państwa podziemnego 
wydawanych na agentów Gestapo 
oraz innych kolaborantów niemiec-
kiego okupanta, dotknął też więk-
szą liczbę Polaków niż Ukraińców. 
Dotyczy to terenów Zamojszczy-
zny, a nie powiatu sanockiego. Po-
lacy więc niczego „nie zaczynali”, a 
kontynuowali samoobronę. W War-
szawie 1 sierpnia 1944 roku Polacy 
też „zaczęli pierwsi”?  
W podrozdziale „Podziemie ukra-
ińskie” Syrnyk na s. 279 podaje: 
„Oddziały UPA zaczęły się formo-
wać na terenie powiatu sanockie-
go, a ściślej w rejonie Czystogar-
bu i Wisłoka Wielkiego już w lipcu 
1944 r. Dowództwo jednego z nich 
objął Mychajło Guszlak „Jewhen”, 
drugiego Wasyl Szyszkanyneć ps. 
„Bir”, były komendant Ukrainische 
Hilfspolizei w Komańczy. W tym 
samym czasie na północnym wscho-
dzie powiatu pojawiła się na krótko 
sotnia „Łysa”, która na początku 
sierpnia przemieszczała się z Jamny 
Górnej m.in. przez Tyrawę Wołoską 
w rejon Turzańska i Prełuków. Póź-
niej jednak, w związku z przecho-
dzeniem frontu, wszystkie oddziały 
UPA skierowały się w wyższe partie 
górskie, m.in. na granicy powiatów 
leskiego i turczańskiego”.             
J. Syrnyk nie pisze, że był to krwa-
wy szlak, zaznaczony licznymi 
zbrodniami popełnionym na lud-
ności polskiej. W lipcu 1944 roku 
tylko w Bieszczadach z rąk OUN-
-UPA poniosło śmierć ponad 200 
Polaków. W większości w powie-
cie leskim. W sierpniu 1944 na 
tym terenie było już ponad 300 
polskich ofiar, większość podczas 
przemieszczania się oddziałów 
UPA na wschód, w celu uchronie-
nia się przed walkami zbliżającego 
się frontu niemiecko-sowieckiego. 
Wtedy też doszło do rzezi polskiej 
ludności cywilnej na trasie cofają-
cych się na wschód sotni. W tym 
największej na 74 uciekinierach za 
Sanu zgromadzonych wokół leśni-
czówki Brenzberg koło Mucznego. 
W sierpniu 1944 roku wymordowa-
ni zostali polscy mieszkańcy kilku-
dziesięciu wsi, głównie w powiecie 
Turka, m. in: we wsi Łokieć – 20 
osób, w wsi Czarna – 20 osób, we 
wsi Dźwiniacz Górny – 15 osób, 
we wsi Dydiowa – 20 osób, we wsi 
Tarnawa Wyżna – 10 osób,  we wsi 
Beniowa 10  osób, we wsi  Łokieć 
– 20 osób, we wsi Moczary – 10 
osób, we wsi Ustianowa – 10 osób,  
we wsi Smolnik nad Sanem - 10 
Polaków, we wsi Sokoliki Górskie  
- około 30 Polaków, kilka rodzin 
oraz we dworze Stroińskich. Go-
spodarstwa polskie zostały obra-
bowane i spalone, wsie zniknęły z 
powierzchni ziemi, a część z nich 
obecnie porasta las. 
 „W Tarnawie Niżnej był leśniczym 
Hryniak, starorusin, ożeniony z 
Polką, która była nauczycielką w 
miejscowej szkole,. W stosunku do 
Polaków był lojalnym i sam się czuł 

Polakiem. Został za to zamordowa-
ny razem z żoną i dziećmi. Wszyst-
kich wrzucono do studni (inf. W. 
Konstantynowicz).” (Zbigniew Ry-
giel: Jedynie kilka przykładów; w: 
Gazeta Bieszczadzka nr 16/2000). 
We wsi Tarnawa Wyżna pow. Turka 
zamordowała 10 Polaków, w tym 5 
osób z rodziny Alojzego Wiluszyń-
skiego: „W następną noc nad ranem 
(czyli już 17-go 1944) po kryjomu 
wróciłem do domu. Musiałem za-
chowywać jak największa ostroż-
ność, gdyż ludzie wiedzieli o mojej 
działalności, no i byłem Polakiem. 
Widok jaki zastałem budził grozę. 
Po całej mojej rodzinie pozostały 
tylko plamy krwi, a dom splądrowa-
no i obrabowano. Ciał najbliższych 
wywiezionych do pobliskich wąwo-
zów, nigdy już nie odnalazłem. Z 
mojej rodziny zginęli rodzice Mi-
chał i Emilia, siostra Ewa, siostra 
Stefania i jej mąż Jan Kochaniec. 
Tego bestialskiego  mordu dokonała 
bojówka pod dowództwem Iwana 
Szweda (nadterminowy kapral Woj-
ska Polskiego narodowości ukraiń-
skiej zam. Tarnawa Niżna), Współ-
winny zbrodni był pop grekokato-
licki Iwan Iwanio parafia Tarnawa 
Wyżna. Pop gwarantował mojej 
rodzinie bezpieczeństwo (jego syn 
Josef absolwent Politechniki Lwow-
skiej był w kierownictwie sztabu 
UPA). Pop w ten sposób uśpił naszą 
czujność i wystawił moją rodzinę 
na śmierć. Nadmieniam, że Iwan 
Szwed przy pomocy policji ukraiń-
skiej dokonał likwidacji ludności 
żydowskiej w potoku wąwozie Roz-
toki – Borsuczyny”(Alojzy Wilu-
szyński, Warszawa 2009.” (Antoni 
Derwich; w: Żurek, s. 239). 
Tadeusz  A. Olszański w przewod-
niku Bieszczady (Pruszków 2000) 
podaje: „W połowie sierpnia miały 
miejsce napady upowców na szereg 
wsi wschodniej części Bieszczadów, 
jak  Smolnik, Zatwarnica, Tworyl-
czyk, Sokoliki Górskie, Beniowa, a 
także na Lutowiska  (17 sierpnia), 
gdzie  dzięki silnej  samoobronie 
udało się uniknąć rzezi. W napa-
dach tych ginęło po kilka do kilku-
nastu osób.” 
W sierpniu we wsi Krywe koło 
Tworylnego „zostali zamordowani 
przez bojówkarzy SB-OUN za ukry-
wanie Polaków miejscowi Ukraiń-
cy. Byli to: Grzegorz i Anna Miśko 
oraz matka Grzegorza. Razem z 
nimi bojówkarze SB-OUN zamor-
dowali 10 Polaków. Pozostali Pola-
cy, mieszkańcy wsi, ostrzeżeni przez 
swych sąsiadów, zdołali przy ich 
pomocy ukryć się i uciec do innych 
miejscowości”. (Siekierka, s. 389). 
Wśród  zamordowanych 10 Pola-
ków, były 3 siostry Podolińskie za 
to, że ich brat dostarczył oddziałowi 
Kunickiego chleb i mleko. 
„W roku 1944 we wsi Brzegi k. 
Ustrzyk, latem tegoż roku wymor-
dowano całą rodzinę Kijowskich. 
Rodzina składała się z rodziców 
i sześciorga dzieci. Pamiętam, że 
było to z soboty na niedzielę”. Na-
stępnie dokumentuje jeszcze za-
mordowanie pracownika leśnictwa 
Antoniego Polańskiego z Bandro-
wa Narodowego pow. Turka „przez 
banderowców UPA, rezunów. Był to 
rok 1944.” (Emil Pietrzkiewicz; w: 
Bieszczad, nr 6 z 1999 r.) We wsi 
Sianki pow. Turka: „Mojego dziad-
ka i babcię ukraińcy zatłukli siekie-
rami w bieszczadzkich Siankach. 
Co roku jeżdżę tam na groby. Stary 
cmentarzyk zarosły trawą i spalo-
na cerkiew”. (Swojak: 18 sierpień 
2016; w:  http://forum.nowiny24.pl/
ukrainscy-sprawiedliwi-ukraincy-
ktorzy-ratowali-polakow-przed-
mordercami-z-oun-upa-t99813/
page- ).  
Ze zrozumiałych względów zapa-
miętane zostały mordy dokonane 
na leśnikach i ich rodzinach  oraz  
na właścicielach większych ma-
jątków ziemskich. Najmniej znane 
są ofiary spośród polskiej ludno-

ści chłopskiej. Zamieszkiwała ona 
pojedynczymi rodzinami, bądź w 
niewielkich skupiskach, w wio-
skach ukraińskich. Często były to 
rodziny mieszane (np. Hryniaków). 
Zniknięcia jednej, czy nawet kilku 
rodzin polskich chłopów w jakiejś 
wsi bieszczadzkiej w okresie ma-
rzec – grudzień 1944 roku nie miał 
kto zarejestrować w swojej pamię-
ci. Przesiedlenia rozsiały świadków 
po całym terytorium Polski oraz 
ówczesnego ZSRR  Nie leżało to 
także w interesie sąsiadów - Ukra-
ińców, najczęściej będących win-
nymi bądź współwinnymi zbrodni. 
Nawet posiadane informacje bywa-
ją fragmentaryczne i ogólne.  
Napady UPA na ludność polską w 
Bieszczadach (część powiatów Le-
sko, Sanok i Turka), nabierały in-
tensywności od marca 1944 roku, 
natomiast ich apogeum nastąpiło w 
miesiącach lipiec i sierpień 1944 r. 
Nie ma w tych liczbach strat lud-
ności polskiej z tego okresu z po-
zostałego terenu Podkarpacia (w 
tym z części powiatu sanockiego), 
oraz pozostałej części tzw. Zake-
rzońskiego Kraju. Nie ma także w 
tej liczbie polskich ofiar z terenów, 
które przywłaszczył Związek So-
wiecki. Np. 29 sierpnia (prawosław-
ne święto Wniebowzięcia NMP) we 
wsi Wysocko Wyżne pow. Turka 
podczas nocnego napadu upowcy 
zamordowali 30 Polaków, w więk-
szości kobiety i dzieci, poranione i 
spalone żywcem w swoich domach. 
A na terenie okupowanym jeszcze 
przez Niemców nadal kolaboro-
wała z nimi policja ukraińska po-
pełniając zbrodnie na Polakach. 
29 sierpnia 1944 r. w powiatowym 
mieście Jasło policjanci ukraińscy 
razem z Niemcami rozstrzelali w 
więzieniu 17 Polaków  aresztowa-
nych 24 sierpnia we wsi  Żmigród 
Nowy pow. Jasło, natomiast we wsi 
Żmigród Stary pow. Jasło policjan-
ci ukraińscy razem z Niemcami za-
mordowali 6 Polaków. 
9 września 1944 r. PKWN i Ukraiń-
ska SRR podpisały umowę o wza-
jemnej wymianie ludności. Ukra-
ińska zamieszkała w Polsce miała 
wyjechać do ZSRR, natomiast 
polska i żydowska zamieszkała na 
terenach USRR -  do „Polski Lubel-
skiej”. Przesiedlenie miało być do-
browolne. Granica nie była jeszcze 
dokładnie uzgodniona. Stanowić 
ją miała tzw. linia Curzona, czy-
li w praktyce jej przebieg wynikał 
z układu Ribbentrop – Mołotow. 
Przywracano więc granicę istnie-
jącą od 28 października 1939 r. 
do 22 czerwca 1941 r. pomiędzy 
III Rzeszą a  ZSRR, z korektą na 
wschód od Leska, pozostawiając 
Polsce Przemyśl. O uzgodnieniach 
„wielkiej trójki” w Teheranie do-
konanych w grudniu 1943 roku nie 
wiedział nie tylko ogół Polaków, 
ale nawet prezydent i premier Rzą-
du Polskiego w Londynie. Polacy 
mieszkający na Kresach (w tym w 
Wilnie i Lwowie) łudzili się jeszcze 
licząc na sprzymierzonych alian-
tów, zwłaszcza na USA. Prawdziwa 
„linia Curzona” zostawiała Lwów 
po polskiej stronie, ale sfałszował 
jej przebieg i taką wersję przeka-
zał bolszewikom w 1920 roku sir 
Lewis Namier Bernstein (Żyd z 
Galicji, nazywający się wcześniej 
Ludwik Bernstajn-Znamierowski), 
doradca brytyjskiego premiera 
George’a Lloyda. Depesza bry-
tyjska do Sowietów nie zawierała 
linii demarkacyjnej ustalonej na 
konferencji alianckiej 10 lipca 1920 
roku w belgijskim mieście w Spa i 
podpisanej przez premiera Polski, 
Władysława Grabskiego. Na jej fał-
szywej wersji swoje żądania oparł 
Józef Stalin. Nie jest to więc „linia 
Curzona”, ale „linia Bernsteina”. 
Wynika stąd , że nazywanie przez 
banderowców ziem położonych na 
zachód od tej linii jest także fałszy-
we i powinni oni je określać jako 

„Zabernsteinia”, a nie „Zakurzonia” 
, oraz „Zabernsteiński Kraj”, a nie 
„Zakurzoński Kraj”. 
We wsi Obarzym pow. Brzozów 
zamordowali 3 chłopców polskich.  
„W listopadzie 1944 r. banderowcy 
zamordowali w Obarzymie Sylwe-
stra Kocana, niejakiego Różań-
skiego i Zdzisława Rybczaka, w 
Witryłowie zaś Jana Pelczarskiego 
i Antoniego Przystasza”. (Ks. Sta-
nisław Nabywaniec, ks. Jan Rogu-
la [Uniwersytet Rzeszowski] NAD 
BŁĘKITNYM SANEM I... NAD 
SYNYM SJANOM. I TAK TEŻ 
BYŁO W RELACJACH POLSKO-
-UKRAIŃSKICH DO 1947 R. Za:  
ref_15_XBS_Nad Błękitnym Sa-
nem i ... Nad Synym Sjanom. I …; 
www.pogorzedynowskie.pl )  
Nie tylko wymienionych wyżej 
zbrodni z sierpnia i listopada 1944 
roku prof. Syrnyk nie zauważył, 
ale także tej z 18 września, kiedy to 
we wsi Maniów pow. Sanok bande-
rowcy zamordowali 8 Polaków. „W 
dniu 18 września 1944r. pomiędzy 
godziną 11 a 13 z rejonu Krąglicy 
udałem się do domu Babci w Ma-
niowie by przynieść bieliznę dla 
zmiany, papierosy i coś do jedzenia. 
Wszedłem do domu, była cisza, nie 
było słychać żadnych głosów. Za-
glądnąłem do kuchni, w której zo-
baczyłem siostrę Stefę strugającą 
kartofle i kołyszącą leżącą w koły-
sce 9-miesięczną kuzynkę Gienię. 
Miałem jakieś przeczucie, czułem 
się jakby powiązany. Pomyślałem, 
że może dlatego, że od dłuższego 
czasu przebywałem na łonie natu-
ry, w szałasach. Na zapytanie o coś 
do zjedzenia siostra oświadczyła, 
że wszystko jest pochowane, bo w 
nocy nieznani osobnicy zabierają 
jedzenie, odzież, bieliznę. Kazała 
mi poczekać aż przyjdzie Mama z 
reszta rodziny od kopania kartofli. 
Mieli przyjść na obiad, ponieważ 
kartoflisko było tylko 500m od le-
śniczówki. Ja dalej czułem się nie-
swojo i z nerwów dostałem bólów 
żołądka. Udałem się za budynek 
gospodarczy, gdzie był ustęp. Gdy 
wyszedłem z ustępu wzrok mój padł 
na leszczyny rosnące nad brzegiem 
skarpy opadającej do Balniczki, 
która wpada do Osławy. Na leszczy-
nie było sporo orzechów laskowych, 
więc postanowiłem trochę narwać. 
Po paru minutach posłyszałem gło-
sy, rozchyliłem gałęzie, by zobaczyć 
kto idzie. Zamarłem, bo po drugiej 
stronie rzeki szli upowcy z bronią, 
w różnym umundurowaniu z pod-
winiętymi rękawami. Szybko wyco-
fałem się na podwórze koło studni 
i udawałem, że piję wodę z wiadra. 
Równocześnie drugi rząd upowców 
szedł drogą z Balnicy, a trzeci za-
toczył ukosem z pod Kuczery pole, 
na którym Babcia z Mamą i dziećmi 
kopali ziemniaki. Podjąłem decyzję 
o ucieczce z powrotem do Kunickie-
go. Wybiegłem od studni w kierunku 
budki kolejowej, która stała w od-
ległości 70 m nad torem. Dalej nie 
mogłem biec, bo teren był obstawio-
ny upowcami. Zajęli nawet stanowi-
ska z rkmami, tak jakby likwidowali 
duże zgrupowanie wojskowe. Stojąc 
za budką obserwowałem co się dzie-
je. Widziałem jak prowadzą z pola 
Babcię, Mamę i ciotkę z dziećmi. 
Wprowadzili ich do domu i wów-
czas rozległy się przeraźliwe krzyki. 
Byli mordowani nożami i maczu-
gami, które nierzadko były poświę-
cone przez nacjonalistycznych du-
chownych greckokatolickich. Krzyk 
był tak duży, że omal nie zemdlałem. 
Chyba zrobiło to też wrażenie na 
upowcach, bo zaczęli strzelać w po-
wietrze by zagłuszyć krzyki. Zaraz 
też zaczęli wynosić z domu trupy w 
skrwawionych płachtach i wrzucali 
do dołu po gnojówce. Mamę zmasa-
krowaną porozrzucano po ogrodzie. 
Do dołu wrzucono 9-miesięczną 
Gienię uderzoną tyko w głowę i 
zasypano ziemią. Warstwa ziemi 
była cienka tak, że w nocy rączkę 
wysunęła na wierzch i przeżyła do 

rana dnia następnego. Ja dalej ob-
serwowałem poczynania bandytów 
z UPA, rabowali wszystko z domu. 
Mnie całe życie stanęło w oczach. I 
tak jak niektórzy mówią, że w obli-
czu śmierci przed oczyma, w jakimś 
tunelu, bardzo jasnym i kolorowym, 
przesuwa się całe życie w zupełnym 
odrętwieniu. /.../ Z czasem postano-
wiłem dostać się do Filipiaków, do 
młyna w Maniowie. Jednak wpierw 
udałem się w rejon Szczerbanów-
ki, gdzie zostawiłem ubranie uda-
jąc się do domu w Maniowie. Na 
miejscu nic nie znalazłem. Posze-
dłem miedzą osłoniętą tarninami 
w kierunku młyna w Maniowie. Po 
obserwacji stwierdziłem, że mogę 
wejść do budynku. Obcych osób nie 
było, a młyn był nieczynny, bo bra-
kowało wody w jazie. W domu była 
gospodyni p. Filipiakowi i jej córka 
Helena. Cieszyły się bardzo i kazały 
mi siadać. W tym czasie przyszedł 
p. Filipiak, przywitaliśmy się. Pytał, 
gdzie spędziłem noc. Opowiedzia-
łem jak było. Zapytał, czy to wszyst-
ko co mam na sobie składa się na 
ubranie?  Potwierdziłem. Wówczas 
wyszedł i przyniósł mi mundur sło-
wacki oraz buty. Rozmawialiśmy o 
mordzie na mojej rodzinie. Pani Fi-
lipiakowa opowiadała, że na drugi 
dzień, pomimo zakazu UPA, ksiądz 
greckokatolicki i sołtys Dobrianski 
wymusili dokonanie pochówku. Fi-
lipiakowa opowiedziała, że zamor-
dowanych pochowano w 3 skrzy-
niach, szczątki Mamy i siostry w 
jednej, Babci i cioci w drugiej, na-
tomiast dzieci w trzeciej. Pochówku 
dokonano na cmentarzu greckoka-
tolickim koło cerkwi w Maniowie. 
W pogrzebie uczestniczyło dość 
dużo miejscowych Łemków, którzy 
byli wstrząśnięci dokonanym przez 
UPA mordem. /.../ Lista zamordo-
wanych 18.09.1944 r., Maniów, gm. 
Wola Michowa, powiat leski, woj. 
lwowskie: Stachura Magdalena lat 
63; Wesołkin Agnieszka lat 39; We-
sołkin Stefania lat 14:  Olszańska 
Anna lat 29; Olszańska Maria lat 8; 
Olszański Zbigniew lat 6; Olszański 
Zygmunt lat 4; Olszańska Genowe-
fa 9 miesięcy.”  (Marian Wesołkin: 
Wspomnienia; w: Stanisław Żurek: 
UPA w Bieszczadach,wyd II. Wro-
cław 2010, s. 187 – 191). 
Jest to oczywista kompromitacja 
„uetycznionej historiografii” pro. 
Syrnyka. Zapewne na tę zbrodnię 
nie natknął się w źródłach ukraiń-
skich, a z polskich korzystał wy-
biórczo, gdy mógł je deprecjono-
wać lub podważać. 
Na s . 280 Syrnyk pisze: „Z poja-
wieniem  się oddziałów UPA łączy 
się kilka aktów przemocy, do któ-
rych doszło na przełomie 1944 i 
1945. 1 grudnia na terenie Woli 
Krecowskiej miało miejsce  za-
bójstwo sołtysa Mykoły Gbura i 
sekretarza gromady Stanisława 
Januszczaka. Powodów zabójstwa 
obu mężczyzn nie ustalono, ale na 
podstawie kilku przesłanek można 
ostrożnie przypisać je członkom 
ukraińskiego podziemia. Być może 
chciano w ten sposób zniechęcić 
miejscowa ludność do współpracy 
z polską władzą, a może chodziło 
o ostrzeżenie tych, którzy chcieli 
skorzystać z możliwości wyjazdy 
do ZSRR albo w jakikolwiek sposób 
uczestniczyli w organizacji przesie-
dlenia.”  
Syrnyk uruchamia więc swoją na-
ukową „domniemanologię”, aby 
„zneutralizować” fakt dokonanego 
morderstwa. A może po prostu „źle 
im z oczu patrzyło” i nie spodoba-
ło się to komuś, o co, „z ostrożno-
ścią” można posądzać członków 
ukraińskiego podziemia, bo prze-
cież oni takich pospolitych zbrod-
ni nie dopuszczali się. Wina więc 
zapewne leży po stronie ofiar, jak 
zawsze w takich przypadkach. To, 
że OUN-UPA systematycznie za-
bijała sołtysów (także Ukraińców), 
nie świadczy przecież o złych in-
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tencjach ukraińskiego podziemia. 
Wręcz odwrotnie, ponosili oni karę 
za współpracę z polską władzą, 
choćby w ten sposób pomagali 
społeczności ukraińskiej w nor-
malnej koegzystencji w nowej sy-
tuacji politycznej. Ale nawet takie 
„uetycznienie historiografii” prof. 
Syrnykowi nie wystarcza.  Dlatego, 
w oparciu o źródła ukraińskie, sięga 
w przypisie po relację Julii Szysz-
ko, która relacjonuje: „Obaj mu-
sieli chodzić do gminy Mrzygłód 
na sesje. Raz jeden przyszli z sesji, 
usiedli porozmawiać o sprawach i 
pisać, aż tu wpadają zamaskowani 
z bronią, obu kazali położyć się na 
podłodze i obu zabili.” Syrnyk pi-
sze dalej: „Zabójstwo Januszczaka 
i Gbura stało się, według Szyszko 
pretekstem do szykan ze strony mi-
licji wobec mieszkańców wsi. Ludzi 
zmuszono do „budzenia” zmarłych 
przez pocałunek, wiele osób potur-
bowano. Trudno stwierdzić, czy jest 
to ta sama osoba, którą autorka 
wymienia w innym miejscu wśród 
uprowadzonych osób.” 
Ukrainka mogła twierdzić, że co 
prawda obu mężczyzn napastnicy 
zabili na miejscu, ale jeden z nich 
został uprowadzony (może uprowa-
dzili trupa?), którego potem kazali 
„budzić” przez pocałunek, dlaczego 
jednak takie bzdurne relacje Syrnyk 
uwiarygodnia w swojej „uetycznio-
nej historiografii”?   
Syrnyk nie wymienia wielu zbrod-
ni popełnionych przez „członków 
ukraińskiego podziemia”. Kilka 
przykładów: 
W nocy z 3 na 4 grudnia we wsi 
Kniażyce pow. Przemyśl został 
zamordowany przez UPA Paweł 
Narożnowski lat 45, stróż pałacy-
ku myśliwskiego Kniażyce, razem 
z żoną Katarzyną, synem Janem l. 
14 i córką Ireną l. 2. Pochowany 
w zbiorowym grobie z rodziną na 
cmentarzu parafialnym w Kniaży-
cach.. 
„14 XII 1944 r. został napadnięty 
przez UPA na granicy wsi Siedli-
ska i Poręby 18-letni Feliks Śliniak. 
Związanego chłopaka banderowcy 
uprowadzili do Malawy k. Birczy, 
gdzie w bestialski sposób zamordo-
wali, wydłubując mu wcześniej oczy 
i łamiąc ręce. Ciało chłopca wrzu-
cili do rzeki, gdzie po kilku dniach 
zostało odnalezione”  (Ks. Stani-
sław Nabywaniec, ks. Jan Rogula..., 
jw.) 
We wsi Siedliska pow. Brzozów: 
„21 XII 1944 r. ok. godz. 18.00 
kilkunastu banderowców przyszło 
do domu rodziny Syczów w Siedli-
skach. Uprowadzili z niego do po-
bliskiego lasu, a następnie do Woli 
Wołodzkiej Władysława Sycza (35 
lat), jego żonę Anielę (która była w 
ciąży) i troje dzieci – córkę 6 lat i 
dwóch synów w wieku 5 i 3 lat. Po 
okrutnych torturach, łamaniu rąk, 
wydłubaniu oczu, zostali zamordo-
wani. Ich ciała ukryto pod gałęzia-
mi. Następnego dnia sołtys Siedlisk 
odnalazł je w okolicy Woli Wołodz-
kiej”  (Ks. Stanisław Nabywaniec, 
ks. Jan Rogula..., jw.) 
We wsi Poręby pow. Brzozów: „W 
nocy z 21 na 22 XII 1944 r. w Po-
rębach ok. 50 banderowców napa-
dło od strony Jawornika Ruskiego 
na dom Michała Dudycza. Dudycz 
wraz z synem zdołali się ukryć w 
schowku znajdującym się pod sto-
dołą. W domu została żona, którą w 
okrutny sposób pobito, aż do utraty 
przytomności, chcąc uzyskać wia-
domości, gdzie ukrył się mąż z sy-
nem. Ta jednak mimo okrutnego po-
bicia ich nie wydała. Wtedy Ukra-
ińcy oblali dom ropą i podpalili go. 
Kobieta, nie odzyskawszy przytom-
ności, zmarła.„ (Ks. Stanisław Na-
bywaniec, ks. Jan Rogula..., jw.)  
29 grudnia we wsi Rudawka koło 
Birczy pow. Dobromil obrabowali 
polskie gospodarstwa, część spa-
lili oraz zamordowali 8 Polaków; 

matkę z córką spalili żywcem w 
ich domu, 50-letnią kobietę upro-
wadzili do lasu i tam zamordowali.  
W okresie listopada i grudnia 1944 
roku we wsiach: Bachów, Horta, 
Jabłonica Ruska, Jawornik, Kotów, 
Obarzyn, Piątkowa, Poręby, Sie-
dliska, Sufczyn, Ulucz, Zahutyn w 
pow. Przemyśl miały miejsce mor-
dy dokonane przez Ukraińców na 
ludności polskiej. 
Na s. 282 Syrnyk pisze: „25 grud-
nia bliżej nieokreśleni „banderow-
cy” mieli zastrzelić Stefana Leewiń-
skiego z Borownicy, który przyszedł 
na święta do Łodziny”. „Mieli za-
strzelić”, czy zastrzelili? 

3 stycznia 1945 roku we wsi Suf-
czyna koło Birczy pow. Przemyśl 
upowcy zamordowali w maka-
bryczny sposób 4-osobową rodzi-
nę polską nauczycieli o nazwisku 
Sugier: rodziców i 2 synów: „Ciała 
ofiar, Jana Sugiera, jego żony Anie-
li i synów Zbigniewa i Mieczysława 
znaleźliśmy w piwnicy. Zostały tam 
zawleczone po torturach zadanych 
im w mieszkaniu, w którym podłoga 
i całe ściany były zbryzgane krwią. 
Prawdopodobnie jak zawleczono 
ich do piwnicy byli wszyscy w ago-
nii. W piwnicy uformowano z nich 
straszliwą scenę orgii seksualnej, 
Zbigniewowi obcięto genitalia i 
włożono je w usta jego matki. Ob-
ciętą pierś matki włożono w usta 
Zbigniewowi, a do drugiej piersi 
przystawiono usta jej męża Jana” 
(Leopold Beńko; w: Siekierka..., s. 
149; lwowskie). „Wśród okrutnie 
zamordowanych w Sufczynie znaj-
duje się również rodzina Sugierów, 
małżeństwo nauczycieli z Sufczyny 
oraz ich dwóch synów. Zginęli we 
własnym domu w styczniu 1945 
roku. Ciała ojca Jana oraz syna 
Zbigniewa były w piwnicy. Mat-
ka Aniela oraz Mieczysław leżeli 
nadzy w upozorowanym kazirod-
czym akcie w jednym z pokojów. 
Drugiemu synowi obcięli przyro-
dzenie. Zbyszek zdążył owinąć sobie 
koszulę wokół krocza, była cała we 
krwi, musiał bardzo cierpieć zanim 
umarł – wspomina Anna Piwowar-
czyk, 92–letnia mieszkanka Birczy, 
która w młodości sąsiadowała z 
rodziną Sugierów. Wszystkie wy-
mienione ofiary zostały pochowane 
w Birczy.” (Grzegorz Piwowarczyk: 
Prawdziwa tragedia Birczy. W: 
https://kresy.pl/kresopedia/historia/
prawdziwa-tragedia-birczy/ ; 4 li-
stopada 2018). 
21 stycznia 1945 roku we wsi 
Hłomcza pow. Sanok banderowcy 
zamordowali 2 Polaków, 15 porani-
li, ograbili i spalili domy.  We wsi 
Pawłokoma pow. Brzozów uprowa-
dzili 13 Polaków (w tym kobietę) 
oraz 1 Ukrainkę i ślad po nich zagi-
nął, stało się to przyczyną później-
szej akcji odwetowej Polaków. 
8 lutego we wsi Jawornik Ruski 
koło Żohatyna upowcy podczas 
napadu o północy zamordowali 7 
Polaków wrzucając ich żywcem do 
studni: 5-osobową rodzinę z 3 dzie-
ci oraz małżeństwo.  
„18 lutego 1945  w Hermanowicach 
o godz. 16.00 3 banderowców o 
pseudonimach „Czmil”, „Jastrub” 
i „Burłaka” zlikwidowała 2 człon-
ków komisji przesiedleńczej oraz 
zabrali im dokumentację wraz z 2 
pistoletami.” (Andrzej Zapałowski: 
Granica w ogniu. Warszawa 2016, 
s.158). 
We wsi Nowosiółki pow. Dobromil: 
„W nocy na 18 lutego 1945 roku 
napastnicy zamordowali 18 miesz-
kańców wsi Nowosiółki i Szczegły 
w rejonie Jaworów, obwód Lwów, w 
tym 9 kobiet i 6 dzieci.” (Arch. spr. 
№372, 100, ark. 98-102. INFOR-
MACJA SBU o działalności OUN-
-UPA №113 z dnia 30.07.1993 r.) 
W lutym we wsi Jaśliska pow. Sa-
nok upowcy uprowadzili i zamor-
dowali Władysława Koguta, lat 21

„1 III 1945 r. zostali uprowadzeni 
z Poręb przez banderowców Wła-
dysław Cichocki wraz z synem. Ci-
choccy zostali zamordowani 6 mar-
ca w okolicy Jawornika Ruskiego, 
gdzie odnaleziono ich ciała”. (Ks. 
Stanisław Nabywaniec, ks. Jan Ro-
gula..., jw.) 
W przypisach na s. 286 Syrnyk 
opierając się na źródłach ukraiń-
skich rozpowszechnia m.in. takie 
banderowskie opowieści, jak: „W 
Zahutcach zabito 3 osoby, w Ne-
trebce kolejne 3, w Rybnem 10. W 
Hucie zabito 2 osoby, w Żahotynie 
zginęła cała rodzina, w Piątkowej 
w sumie 23 osoby. Według autora 
sprawozdania jednej z ofiar „wy-
kłuto oczy, oderżnięto język, uszy i 
jeszcze kazali mu tańczyć po dro-
dze, a później zastrzelili” Trudno 
dokładnie oszacować liczbę ofiar, 
które padły w tym czasie z rąk bo-
jówek składających się zarówno 
z milicjantów, dawnych partyzan-
tów polskich, jak i cywili. Tylko z 
rąk grupy dowodzonej przez Jana 
Kotwickiego „Ślepego”, komen-
danta MO z Borownicy i Ludwika 
Grodeckiego z Birczy zginęło wów-
czas w rejonie Jawornika Ruskiego 
ponad trzydzieści osób. Ustalone 
personalia ofiar zob. ACDWR, f.9, 
t. 6. Informacja pro antyukrajinśka 
dijalnist’ polskoho pidpilla” … - i 
dalej Syrnyk wymienia ukraińskie 
strony internetowe i inne źródła. A 
na końcu pisze: „O okrucieństwach 
zadawanych przez członków ukra-
ińskiego podziemia kilku miesz-
kańcom Jawornika Ruskiego (?) 
zob. S. Siekierka, H. Komański, K. 
Bulzacki, Ludobójstwo..., s. 129.” 
W odróżnieniu od „polskich okru-
cieństw”, tych ukraińskich już nie 
cytuje. 
Wieś Zahutce nie istniała, zapew-
ne więc chodzi o Zahutyń. Jedynie 
Zahutyń jest w powiecie sanockim. 
W tej wsi Ukraińcy zamordowali 13 
Polaków., w tym miejscowi 19 maja 
1945 roku Józefę Szczudlik. 
Nie było wsi Netrebka, ale wieś 
Netrybka pow. Przemyśl. We wsi 
Netrybka pow. Przemyśl UPA za-
mordowała 8 Polaków, a 3 rannych 
przeżyło. 
Rybne koło Wołkowyi to powiat 
leski. „W Rybnem mieszkało w 
momencie wybuchu wojny siedem 
polskich rodzin. Wszystkiego było 
ze 60 rodzin. Z jednej strony istnia-
ły rodziny mieszane, co nie budziło 
żadnych resentymentów, z drugiej 
– zdarzały się i takie przypadki, jak 
Tymejczyków – rodziny polskiej, 
która sąsiadowała z działaczem 
ukraińskiego ruchu narodowego, 
starym Rusinem o nazwisku… Ty-
mejczyk. Jan Koncewicz, rocznik 
1923, ze wsi Rybne pamięta, jak 
ujrzał na swoich drzwiach kartkę… 
Pewnego ranka polscy mieszkańcy 
ujrzeli na swoich drzwiach kart-
ki od Ukraińskich powstańców. 
Ludności polskiej zalecano, celem 
ominięcia rozlewu krwi przeniesie-
nie się do Polany; tam to bowiem 
UPA postanowiła uczynić skupisko 
ludności polskiej; planu tego nie 
miała jednak jak wykonać, zma-
gając się z Wojskiem Polskim. We 
wsi zdarzało się, że polskie dzieci 
przechowywane były w ukraińskich 
rodzinach – tak było w trakcie na-
padu najbezpieczniej; pan Konce-
wicz wspomina jeden taki przypa-
dek, gdy banderowcy zmasakrowali 
czternastolatka; według ukrywa-
jącej go greko-katolickiej rodziny 
wydał się ze swoim pochodzeniem, 
ojciec jego nie mógł w to jednak 
uwierzyć i już niemal brał na tej ro-
dzinie odwet. Na szczęście jednak 
się pohamował. Ciężko stwierdzić 
bowiem, czy rzeczywiście było, 
tak jak mówili Rusini, czy może 
jednak wydali chłopca w trosce o 
siebie samych. Niemniej jednak go-
towość niesienia Polakom pomocy 
w zagrożeniu była normalna; nawet 
jeśli Rusin uważał, że UPA walczy 

o jego prawo do tej ziemi, nie mógł 
często zrozumieć, dlaczego miałby 
znienawidzić odwiecznego sąsia-
da.” (Za: Zbigniew Nowak: Tekst 
powstał w roku 1999 jako praca 
semestralna seminarium „Anthro-
pological Interpretations of Central 
European Societies” profesora Mi-
chała Buchowskiego, UAM ; http://
www.raportnowaka.pl ; 2012-07-
27)
Huta, to zapewne Huta Brzuska, 
pow. Dobromil. W tej wsi UPA za-
mordowała 22 Polaków, a 10 ran-
nych przeżyło. 
Żohatyń to pow. Dobromil. W tej 
wsi UPA zamordowała 12 Polaków. 
Piątkowa to także powiat Dobro-
mil. W tej wsi już 10 lutego 1940 
roku NKWD wywiozło na Sybir 9 
rodzin polskich razem 25 osób. W 
przygotowaniu listy „wrogów ludu” 
brali udział miejscowi nacjonaliści 
i komuniści ukraińscy. Los wywie-
zionych nie został ustalony. Od 8 
października 1944 roku do 31 grud-
nia 1946 roku banderowcy zamor-
dowali 28 Polaków. Tutaj rzeczywi-
ście 29 kwietnia 1945 roku „w od-
wecie za dokonane rabunki i mordy 
przy pomocy samoobrony zza Sanu 
dokonano napadu na Ukraińców 
w Piątkowej. Zginęło wtedy około 
20 Ukraińców, głównie mężczyzn i 
spalono część zagród ukraińskich. 
Miejscowy proboszcz parafii grec-
kokatolickiej ks. Jurij Sawczuk, ur. 
w 1901 r. ściśle współpracował z 
bandami UPA i był kapelanem w 
sotni „Burłaka”.  (Siekierka..., s. 
139).  
W rozdziale 7 „Apokaliptyczny 
przednówek 1945 roku”, podroz-
dział ”Spirala przemocy nad Sa-
nem” J. Syrnyk na s. 290 – 292 
pisze: „Sytuacja w zakresie bez-
pieczeństwa na terenie powiatu 
sanockiego zaczęła się pogarszać 
z początkiem marca 1945 r. Stało 
się tak głównie za sprawą maka-
brycznych wydarzeń, do których 
doszło w licznych miejscowościach 
położonych w sąsiednich powiatach 
brzozowskim i przemyskim. W mar-
cu i kwietniu 1945 r. m.in. w Pawło-
komie, Łubnie, Brzusce, Bachowie, 
Małkowicach, Sufczynie i in. doszło 
do masowych mordów na ludno-
ści ukraińskiej, dokonanych przez 
oddziały polskiego podziemia, w 
wyniku których śmierć poniosło 
ogółem ok. siedemset osób. Jedno-
cześnie doszło do akcji odwetowych 
ukraińskiego podziemia. Najwięk-
szym rezonansem odbił się tu atak 
na miejscowość Borownica. Wspo-
mniane pacyfikacje w największym 
stopniu wpłynęły na losy mieszkań-
ców północno-wschodniej powiatu 
sanockiego, przede wszystkim Do-
brej Szlacheckiej, Tyrawy Solnej, 
Tyrawy Wołoskiej i Siemaszowej.” 
Na „makabryczne wydarzenia”, do 
których doszło w licznych miejsco-
wościach w sąsiednich powiatach 
miały niewątpliwie wpływ „ma-
kabryczne wydarzenia” z dalszych 
sąsiednich powiatów. W sierpniu 
1944 roku wojska sowieckie stały 
nad Wisłą, a więc wschodnie Kresy 
Polskie były już „wyzwolone” spod 
okupacji niemieckiej. Docierały 
informacje o okrutnym wyrżnięciu 
ludności polskiej na Wołyniu, w 
tym przynoszone przez uciekinie-
rów. Docierały informacje o konty-
nuowaniu rzezi przez UPA i ukraiń-
ską „czerń” chłopską w Małopol-
skie Wschodniej, w województwie 
tarnopolskim, stanisławowskim i 
lwowskim. 
Po pierwsze, to ludobójstwo doko-
nywane na Polakach przez Ukraiń-
ców do sierpnia 1944 roku trwało 
już prawie cztery lata, od września 
1939 roku. W „bratnim przymie-
rzu” z Hitlerem i Stalinem (1939 – 
1941), potem już tylko z Hitlerem, 
do maja 1945 roku. „Ilościowo” 
zdążyło już „uszczuplić” ludność 
polską o ponad sto tysięcy osób 
(w większości dotknęło to kobiety, 

dzieci i starców) oraz „materialnie” 
o około cztery tysiące spalonych 
polskich wsi połączonych z obra-
bowaniem polskich domów i go-
spodarstw (nawet z trupów „ukra-
ińscy powstańcy” zdzierali ubrania 
i buty), obrabowanych i spalonych 
bądź zburzonych kilkaset kościołów 
(w tym co najmniej 59 z wymordo-
waną przed ołtarzem w czasie mszy 
ludnością polską). Od sierpnia 1944 
roku Ukraińcy kontynuowali ludo-
bójstwo zarówno na Kresach jak też 
na terenach „pojałtańskiej” Polski.  
W sierpniu 1944 było 215 napadów 
na Polaków, we wrześniu 1944 udo-
kumentowano 164 napady, w paź-
dzierniku 1944 roku 224 napady, w 
listopadzie 1944 roku 227 napadów, 
w grudniu 1944 roku  269 napadów 
oraz określone przez świadków 
jako mające miejsce „w roku 1944” 
329 napadów.
W styczniu 1945 roku odnotowano 
147 napadów. w lutym 1945 roku 
155 napadów, w marcu 1945 roku 
208 napadów, w kwietniu 1945 
roku 203 napady, w maju 1945 roku 
145 napady, w czerwcu 1945 roku 
101 napadów.  
Dane te pochodzą głównie z czte-
rech monografii, przy czym auto-
rzy opracowań podają, że zebrali 
je z około połowy miejscowości, w 
których mieszkała ludność polska, 
a więc rzeczywista ilość napadów 
była około dwukrotnie wyższa. 
Może warto przypomnieć prof. Syr-
nykowi, jak wyglądały na tych te-
renach „relacje polsko-ukraińskie”. 
Wróćmy więc do września 1944 
roku i dalszych miesięcy. 
Przykłady napadów z września 
1944 roku: 
5 września we wsi Łubcze pow. 
Tomaszów Lubelski w kolejnym 
napadzie UPA zamordowała 43 Po-
laków. 
8 września we wsi Krowica Hoło-
dowska pow. Lubaczów zamordo-
wała 7 Polaków, w tym 2 kobiety. 
9 września we wsi Grzęda pow. 
Lwów podczas napadu o 3,oo w 
nocy banderowcy zamordowali 30 
Polaków, w tym 6 rodzin (m. in. 
małżeństwo nauczycieli z córką), 
ciężko poranili 5 Polaków. 
13 września we wsiach Struże Małe 
i Wielkie pow. Sanok miejscowi 
banderowcy zamordowali 4 Pola-
ków.    
17 września we wsi Smoligów 
pow. Hrubieszów sotnia „Wowky” 
zamordowała co najmniej 10 Po-
laków: „Wójt Mircza przypomina 
choćby, że 17  września 1944 roku 
„sotnia wilków”, jak mówiono na 
„sotnię Wowky” Mariana Łuka-
szewycza „Jahody” napadła na 
żniwiarzy pracujących w Smoligo-
wie. Zamordowała brutalnie co naj-
mniej 10 osób, kobiety i mężczyzn 
m.in. Piotra Hawryluka, Ignacego 
i Mariana Pukaluka, Jana i Janinę 
Żukowską, zginęła 16 letnia Marco-
lówna pochodząca z Łabuń. - Mój 
ojciec Jan zdołał wtedy szczęśli-
wie uciec. Zostawił na polu worek 
ze zbożem. Potem ten swój worek 
rozpoznał w Kryłowie, u Ukrainki 
u której spaliśmy, ale co było robić 
- mówi Kazimiera Sobczuk”. (Ro-
bert Horbaczewski: „Rok 1944. Tak 
było w Smoligowie”; 2013-04-24; 
///w: http://roberthorbaczewski.pl/
aktualnosc81,5,,rok-1944-tak-bylo-
-w-smoligowie.html ). 
18 września we wsi Maniów pow. 
Sanok banderowcy zamordowali 8 
Polaków. „Lista zamordowanych 
18.09.1944 r., Maniów, gm. Wola 
Michowa, powiat leski, woj. lwow-
skie: Stachura Magdalena lat 63; 
Wesołkin Agnieszka lat 39; We-
sołkin Stefania lat 14:  Olszańska 
Anna lat 29; Olszańska Maria lat 8; 
Olszański Zbigniew lat 6; Olszański 
Zygmunt lat 4; Olszańska Genowe-
fa 9 miesięcy.”  (Marian Wesołkin: 
Wspomnienia; w: S. Żurek, s. 187 
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19 września we wsi Cisna pow. Le-
sko banderowcy uprowadzili mał-
żeństwo Halików i po torturach za-
mordowali. Relacja ich córki Ireny 
Antoniszek: „Niniejszym oświad-
czam, że w dniu 19.09.1944 roku do 
miejscowości Cisna nadeszła bar-
dzo duża ilość członków bandy UPA 
od strony Łupkowa i Woli Michowej 
przychodząc na nasze podwórze w 
ilości trzech w niemieckich [mun-
durach] pytali gdzie jest mój brat, 
ojciec odpowiedział, że nie wie, 
jeden z banderowców powiedział, 
o ile nie wiesz, gdzie masz syna, to 
pójdziesz ty z nami, mamusia wi-
dząc to zamieszanie wyszła na pole, 
banderowcy podchodząc do niej po-
nownie zapytali o jej syna a mojego 
brata Mieczysława, mamusia odpo-
wiadając również, że nie wie ban-
derowcy zabrali i ją. Po pewnym 
czasie gdy brat Mieczysław Halik 
wstąpił do MO, ustalił miejsce po-
chowania mych rodziców po zamor-
dowaniu. Gdy poszliśmy na miejsce 
do Strubowisk po odgrzebaniu ich 
stwierdziliśmy, że ojciec Franciszek 
Halik był przed zamordowaniem w 
niesamowity sposób maltretowany, 
a to miał z obydwóch rąk pościąga-
ną skórę aż do palców i tak wisiała, 
z głowy skóra również ściągnięta 
i pozostawiona na jednej stronie, 
uszy poobcinane i język obcięty 
oraz ściągnięta skóra z nóg, szczęki 
porozbijane. Jeśli chodzi o zamor-
dowanie mamusi Karoliny Halik, 
to była ona przed zamordowaniem 
poddana torturom, pościągano jej 
również skórę z obydwóch rąk i 
nóg, poobcinano obydwie piersi i 
trzy bagnety otrzymała w brzuch i 
piersi, gdyż pozostały po nich dziu-
ry. Jest mi również wiadomo, że w 
podobny sposób zostali zamordo-
wani w Smolniku nad Sanem Pra-
izner z synem, to jest ojciec obecne-
go funkcjonariusza MO w powiatu 
Ustrzyki Dolne. Gęsior Józef ze 
Smolnika, Polańska Anastazja wraz 
z pięcioma osobami ze swej rodziny. 
Marszałek Anna wszyscy zamiesz-
kiwali w Smolniku, oraz jej czworo 
członków rodziny. Rodzina Gregów 
z Wetliny matka z córką. W Smereku 
rodzina Czarneckich w ilości pię-
ciu osób, w/w zostali powieszeni na 
drzewach na kolącym [kolczastym] 
drucie. Musielski Jan ze synem były 
strażnik graniczny z Przysłupia. 
Sokiry Grzegorza żona z trojgiem 
dzieci. Czerniewski Cezary z Ci-
snej. Z całej ilości członków bandy 
rozpoznałam dwóch byłych „Si-
czowczyków” z Cisnej, którzy póź-
niej wstąpili do bandy i przechodzili 
wraz z bandą przez Cisnę t.j Penh-
rin*, ps. „Steć”, drugi prawdopo-
dobnie nie żyje. Więcej członków 
bandy nie rozpoznałam, jak też nie 
wiem po nazwisku kto zabrał mo-
ich rodziców i kto ich zamordował. 
Jako zgodne z prawdą podpisuję. 
Na tym samym oświadczeniu skła-
da podpis mąż Antoniszek Ireny, 
Szymon, również jak świadek. (-) 
(-) dwa podpisy. (IPN Rz 00377/4 
t. 26, k. 71-73; za: http://suozun.
org/dowody-zbrodni-oun-i-upa/n_
polakow-nie-ma-ludobojstwo-oun-
upa-w-bieszczadach/? )  
20 września we wsi Cygany pow. 
Borszczów banderowcy przebrani 
w mundury żołnierzy sowieckich 
pod pozorem werbunku do pracy w 
kopalni zabrali 21 Polaków, których 
ciała odnaleziono dopiero w 1946 
roku w rejonie wsi Teresin – Skała 
Podolska, w studni dróżnika kolejo-
wego głębokiej na 25 metrów; ofia-
ry były wrzucone do niej żywcem, 
głowami w dół, większość miała 
ręce związane do tyłu oraz połama-
ne kręgosłupy; wśród pomordowa-
nych było 11 kobiet oraz 4-osobo-
wa rodzina z córkami lat 11 i 13.    
25 września we wsi Zazdrość pow. 
Trembowla: „IPN Wrocław S 6/02/
Zi – śledztwo w sprawie zbrodni 
popełnionych przez nacjonalistów 
ukraińskich na terenie pow. Trem-

bowla, woj. tarnopolskie, w latach 
1939–1945. w tym w Starej i Nowej 
Zazdrości w dniu 25 września 1944 
r.− 40 osób i w dniu 20 marca 1945 
r. − 30 osób powiązanych kolcza-
stym drutem i spalonych w nieza-
mieszkanym domu.”     
29 września we wsi Jamelna pow. 
Gródek Jagielloński podczas trze-
ciego napadu upowcy spalili polskie 
gospodarstwa i wymordowali 74 
Polaków; palili żywcem, zakłuwali 
bagnetami, rąbali siekierami itp.; 
niemowlę z rodziny Ciepków nabili 
żywcem na sztachetę płotu, 35-let-
nią Marię Kaczmarczyk rozrąbali 
siekierą od szyi przez piersi; nie-
mowlę z rodziny Koszalów zakłuli 
nożem; 1-rocznej Annie Marcinów 
oraz 3-letniej Katarzynie Podsiadło 
odcięli głowy; niemowlęciu (Zofia 
Podsiadło) roztrzaskali główkę o 
mur; torturowali i wycięli skórę z 
twarzy i pleców 70-letniemu An-
drzejowi Wakiermanowi; 44-letnia 
Maria Więcław miała 60 ran kłu-
tych bagnetem; uprowadzili 20-let-
nią dziewczynę, która zaginęła bez 
wieści. „Nie widząc nikogo wsze-
dłem do mieszkania. Tam w pokoju 
zobaczyłem żonę z głową rozciętą 
siekierą, aż wylazło jej oko. Moje 
dzieci były posiekane tasakiem od 
mięsa, który leżał zakrwawiony 
obok. Każde z nich miało ranę po-
strzałową w głowę. Wybiegłem na 
podwórze. Wokół panowała cisza. 
Morderców już nie było. Pobiegłem 
szybko do domu swych rodziców. 
Miałem nadzieję, że tam spotkam 
kogoś żywego. Niestety wszyscy 
zostali zamordowani. Cztery osoby 
dorosłe i siedmioro dzieci. Wszyscy 
byli porąbani siekierami i pokłuci 
bagnetami lub nożami, każdy miał 
postrzał w głowę. Całe mieszkanie 
było we krwi. /.../ Przy okazji za-
glądnąłem do mieszkania sąsiadów 
o nazwisku Ciepko. Tam widziałem 
małe dzieci, które miały porozcina-
ne nożami brzuszki. Jedną z małych 
dziewczynek nabito na sztachetę 
płotu i skłuto nożami i na końcu 
strzelili jej w główkę” (Józef Karcz-
marczyk; w: Siekierka..., s. 234). 
„U rodziny Polichtów – Józefa (70 
lat) i jego żony Wiktorii (60 lat), tej 
nocy nocował znajomy kolejarz z 
córką ze Lwowa. Wszyscy zginęli z 
rąk banderowców. Córkę kolejarza, 
młodą i ładną dziewczynę zabrali ze 
sobą banderowcy. Można się tylko 
domyśleć jej tragicznego losu. W 
rodzinie Więcławów – matka Maria 
(44 lata) została zakłuta bagneta-
mi, otrzymała aż sześćdziesiąt ran 
kłutych, jej syn Teofil (13 lat) miał 
18 ran kłutych, córka Antonina (11 
lat) osiem ran kłutych, syn Marian 
(9 lat) 12 ran kłutych, Katarzyna 
Adamów (24 lata) razem z synem 
(2 lata) zastali zarąbani toporem do 
rąbania drzewa. W rodzinie Podsia-
dłów zginęli: matka (40 lat), córki: 
Tola (11 lat) i Kasia (3 lata)”. (Eu-
geniusz Koszała; w: Siekierka..., s. 
236 – 237). 
We wsi Lackie Szlacheckie pow. 
Tłumacz: „W nocy na 30 września 
1944 roku bandyci OUN przepro-
wadzili napad na wieś Liackie-
-Szlacheckie, rejon Tyśmienica, 
obwód Stanisławów, w której miesz-
kali obywatele polskiej narodo-
wości. Bandyci prawie całkowicie 
wymordowali mieszkańców wio-
ski, których przed zamordowaniem 
poddali bestialskim torturom, du-
sili stryczkami, łamali ręce i nogi, 
odcinali uszy, usta, wydłubywali 
oczy, dziewczęta i młode kobiety 
najpierw gwałcili a następnie odci-
nali im piersi i rozstrzeliwali. Domy 
mieszkalne i budynki gospodar-
cze podpalili.” (Informacja SBU 
o działalności OUN-UPA №113 z 
dnia 30.07.1993 r.) 
30 września we wsi Mazurki woj. 
stanisławowskie: „Nocą 30 IX ban-
da napadła na [...] Mazurki, rej[o-
nu] iwano-frankowskiego i dokona-
ła pogromu polskiej ludności. Zabi-
tych zostało 51 Polaków, ich domy 

rozgrabiono.” (DALO, P-3/1/62, k. 
146, 147).  
We wrześniu 1944 roku (świadko-
wie nie podali dnia):  
We wsi Horpin pow. Kamionka 
Strumiłowa „wśród kilkudziesię-
ciu banderowskich ofiar ustalono 
nazwiska tylko 23 osób: Banach 
Michał l. 70, Bratuń Piotr, Bratuń 
Andrzej, Bratuń Michał, Chrzanow-
ski Michał jego syn, Chrzanowski 
Mikołaj, Czerniecki Andrzej l. 33, 
Czerniecka Katarzyna, Czerniecki 
Jan, Czerniecka Maria (Ukrainka), 
jej 5 synów (imion nie udało się 
ustalić), Karwacki Michał jego syn 
Stanisław, Mielnik Melania, Miel-
nik Michał, Mielnik Tekla oraz dwo-
je ich dzieci”. (Kubów Władysław: 
Terroryzm na Podolu; Warszawa 
2003). 
We wsi Howiłów Mały pow. Kopy-
czyńce napadli na dom rodziny Ka-
czorowskich. Ojciec tej rodziny zo-
stał powołany do Wojska Polskiego 
i przebywał na froncie. Nie zastali 
w domu także jego żony, zastrzelili 
więc dwoje dzieci w wieku lat 9 i 
11 oraz zrabowali dobytek. Za kilka 
dni uprowadzili Kaczorowską. Są-
siedzi odnaleźli jej zwłoki zagrze-
bane płytko na polu za wsią. 
We wsi  Korniów pow. Horoden-
ka: „We wrześniu 1944 roku ban-
derowcy bestialsko zamordowali 
członków mojej rodziny:  Łukasz 
Knihnicki lat 46, jego córka Helena 
lat 17, syn Józef lat 18/19 - porąba-
ni siekierami i pocięci, pochowani 
na podwórku własnego domu (?); 
tak opowiada moja starsza siostra, 
natomiast 80-letnia sąsiadka z Kor-
niowa twierdzi, że pochowani zo-
stali na cmentarzu: Anastazja Knih-
nicka (z domu Wąsowicz) ok. 38 lat, 
jej syn Tadeusz 6/7 lat, córka Kry-
styna 8/9 lat zamordowani i spa-
leni; Aniela  Hawrylewicz  z domu 
Łubyk, lat ok. 50, jej mąż Józef, lat 
ok. 50 pochowani w sadzie; Krzy-
wak Antoni, lat ok. 26, mieszkaniec 
pobliskiej wsi - Olchowiec, zabity 
w Korniowie. Jest ostatnia chwila, 
aby dowiedzieć się prawdy o swo-
ich bliskich u źródła. Jeszcze kilku 
starszych ludzi w każdej wiosce 
ukraińskiej pamięta i to doskona-
le! tragedię Polaków. Mówią o tym 
szeptem i najchętniej za drzwiami 
swoich domostw. Wysłuchałam oso-
biście kilku z nich, aby potwierdzić 
zasłyszane w dzieciństwie tragedie. 
Nie czekajmy aż umrą....tam trzeba 
pojechać i porozmawiać z naocz-
nymi świadkami zbrodni”. (Helena 
Krajewska, w: www.stankiewicze.
com/ludobojstwo.pl). Sz. Siekierka, 
H. Komański, E. Różański..., nie 
podają żadnej relacji z tej wsi.  
We wsi Krowica Hołodowska pow. 
Lubaczów upowcy zamordowali 9 
Polaków, w tym 2 małżeństwa oraz 
2 kobiety. 
We wsi Krowica Sama pow. Luba-
czów zamordowali 12 Polaków, w 
tym 5 kobiet. 
We wsi Kuropatniki pow. Brzeżany 
zamordowany został Kuciel Dymitr. 
13-letni polski chłopiec pasący kro-
wy przy wiejskiej drodze pozdrowił 
przejeżdżających banderowców po 
polsku ” Niech będzie pochwalony 
Jezus Chrystus”. Banderowcy za-
brali go ze sobą i jego ciało znale-
ziono po kilku dniach za wsią pod 
lasem, całe było poranione nożami 
lub bagnetami. 
We wsi Leszczowate pow. Lesko 
zamordowali 29 Polaków, we wsi 
Łobozew 27 Polaków. We wsi Tar-
nawa Niżna pow. Turka zamordo-
wali 30 Polaków. We wsi Wetlina 
pow. Lesko w okolicy wsi upowcy 
zamordowali kilka rodzin polskich; 
tj. około 20 Polaków. W okolicy 
miasta Złoczów po wkroczeniu 
wojsk sowieckich odkopano mogi-
łę z 17 młodymi Polakami. „Wszy-
scy mieli poobcinane uszy i języki, 
ponacinane pięty, ręce związane 
z tyłu tułowia kolczastym drutem. 

Byli bici i torturowani, ale przyczy-
ną śmierci większości z nich było 
zadławienie ziemią”. (Stanisława 
Stadher: „Kresy nadziei”, Radom 
2004).    
W ostatnich dniach sierpnia 1944 
roku 2 sotnie ULS (nazywany także 
Legionem Wołyńskim, w nomen-
klaturze niemieckiej występujący 
jako 31 batalion SD – Sicherheits-
dienst), liczące do 400 osób, prze-
grupowane zostały z Bukowej Góry 
koło Miechowa do Warszawy. Do 
walki weszły co najmniej 4 wrze-
śnia ponosząc w tym dniu najwięk-
sze straty. Wynika to z pisma SS 
Oberscharführera Gustava Raulinga 
z 12 października 1944 r. informu-
jącego o stratach ULS w Warszawie 
(Marcin Majewski: Przyczynek do 
wojennych dziejów Ukraińskiego 
Legionu Samoobrony (1943-1945), 
w: „Pamięć i sprawiedliwość”, nr 
2//8/ 2005, s. 318). Działając na 
Powiślu i Czerniakowie przeciwko 
Zgrupowaniu „Radosław” i Zgru-
powaniu „Kryska” oraz desantowa-
nym oddziałom 9 Pułku Piechoty 
3 Dywizji Piechoty z 1 Armii WP 
stracił od 25 do 30 poległych. Do-
wódcą był płk Petro Diaczenko, a 
razem z nim w walkach brał udział 
jego syn chor. Jurko. Od 24 wrze-
śnia legion stacjonował na skaju 
Puszczy Kampinoskiej działając 
przeciwko polskim partyzantom 
i pacyfikując pobliskie wsie. 27 
września a 1 października ULS 
wziął udział w operacji „Stern-
schnuppe” skierowanej przeciwko 
zgrupowania AK „Kampinos”. Na 
początku października grupa Dia-
czenki powróciła do Miechowa.
W wydawanej podczas Powstania 
Warszawskiego gazecie „Walka 
Śródmieścia”, z dnia 17 sierpnia 
1944, w artykule „Hajdamaczyzna 
w Warszawie” pisano: „Codzien-
ne komunikaty z walk na ulicach 
Warszawy, zawierają pewną stalą 
informację, notowaną przez prasę 
jakby mimochodem, bez komenta-
rza, – choć krzyczy ona wprost o 
to, by się nią bliżej zająć. Chodzi 
o „owocną” kolaborację ukraiń-
ców z niemcami (tak jest napisane 
w oryginale! – przyp. S. Ż.) w wal-
ce Polaków o prawo do własnego 
narodowego życia, chodzi o co-
dziennie dokonywane przez „braci 
słowian” ohydne mordy na bez-
bronnej ludności polskiej, grabieże 
i podpalenia, – chodzi wreszcie o 
specyficzne rozbestwienie ponure-
go hajdamaki z karabinem w ręku, 
a nożem za cholewą. Mimo woli 
nasuwa się pytanie niezorientowa-
nemu: Skąd ta nienawiść? Czego 
chce „rezun’ spod Stanisławowa 
w Warszawie?”. Jako samodzielna 
jednostka ukraińska, w tłumieniu 
Powstania Warszawskiego brał 
udział Legion Ukraińskich Nacjo-
nalistów. Natomiast kilka tysięcy 
Ukraińców (prawdopodobnie około 
2 – 2,5 tysiąca) znalazło się w pułku 
Brygady RONA, pułku Oskara Dir-
lewangera oraz w jednostkach poli-
cyjnych i kozackich. Np. w składzie 
34. policyjnego pułku strzeleckiego 
znajdował się jeden batalion nie-
miecki oraz dwa bataliony niemiec-
ko-ukraińskie. Angielski historyk 
Martin Windrow w swej pracy „The 
Waffen-SS” (London 1984) pisze: 
„w skład Brygady Kamińskiego 
wchodziło 6500 renegatów i mor-
derców, głównie Ukraińców”. 
Pozostała w Miechowie sotnia „Ma-
kucha” ULS we wrześniu przecze-
sywała rejon Nowy Sącz–Krynica–
Czorsztyn. Wielkość strat polskich 
nie jest znana, ponieważ historycy 
polscy do tej pory nie zaintereso-
wali się tym tematem. Następnie 
przegrupowała się do Targowiska 
koło Kłaja. Tu z Miechowa dołą-
czyła reszta legionu. Jednocześnie 
kontynuowano działania przeciw-
ko polskiej partyzantce. Jeszcze 12 
stycznia 1945 r. doszło do starć w 
okolicach Zakopanego. 

Przykłady napadów nacjonalistów 
ukraińskich na Polaków w paź-
dzierniku 1944 roku (224 napady): 
2 października we wsi Dźwiniacz 
pow. Zaleszczyki upowcy zamor-
dowali 28 Polaków. 
4 października we wsi Germaków-
ka pow. Borszczów zamordowali 
27 Polaków, w tym 3 rodziny od 
4-miesięcznego niemowlęcia po 
dziadków. 
7 października we wsi Dobromirka 
pow. Zborów banderowcy zamor-
dowali 27 Polaków: „Tego dnia 
wczesnym rankiem członek OUN 
Bic Iwan – [referent ds.] gospodar-
czych wsi Dobromirka powiedział 
mi, że mam zająć się robotą polega-
jącą na walce i likwidacji Polaków 
z tej wsi. Na jego polecenie, jako 
członek OUN i oddany nacjonali-
sta, wziąłem swój karabin, który 
posiadałem od 1943 roku, i zabra-
łem się za wspomnianą  „robotę”. 
Oddali do mojej dyspozycji 4 ludzi z 
bandy „Mecza” i poszedłem z nimi 
po rodziny Polaków, które przypro-
wadziłem na rozstrzelanie. Przypro-
wadziłem Krawczuka Dymitra, jego 
żonę Krawczuk Sabinę, córkę Ste-
fanię, syna Włodzimierza i jeszcze 
jedną dziewczynę z Lisieczyniec, 
która u nich nocowała, jej imienia 
i nazwiska nie znam; Rudziela Ada-
ma, Rudziel Annę, Rudziel Helę, 
Dzinowskiego Adama i jego  żonę 
Dzinowską Praskowię. W sumie 
przyprowadziłem 10 osób, to zna-
czy całe 3 rodziny. Zaprowadziłem 
ich do stodoły Drobnickiego. Potem 
ze stodoły zagnano ich do jakiejś 
piwnicy i wszystkich rozstrzelano z 
karabinu maszynowego. Następnie 
rzucono na nich granat. /…/ Pozo-
stałe 17 osób przyprowadzili Moroz 
Myrosław i Zajac Myrosław. Udział 
w rozstrzeliwaniu brali następujący 
ludzie z naszej wsi: Kocewał Ste-
pan, Hłowan Roman, Ołejnyk Wo-
łodymyr, Wojzitśkyj Pawło, Zajac 
Myrosław i Moroz Myrosław. Po-
zostałych nie znam, bo byli z obcej 
bandy. Gdy wszystkie 27 osób za-
pędzono do piwnicy, to od razu tam 
wszystkich rozstrzelano z karabinu  
maszynowego.” (Fragmenty proto-
kołu przesłuchania Bohdana Piczu-
hy z 1 grudnia 1944 r. ; w: http://
koris.com.ua/other/14728/index.
html?page=311). 
8 października we wsi Hleszczawa 
pow. Trembowla upowcy podczas 
drugiego napadu zamordowali 24 
Polaków. 
9 października we wsi Skorodyńce 
pow. Czortków upowcy zamordo-
wali 18 Polaków, w tym matkę z 4 
dzieci, matkę z 3 dzieci; mężczyźni 
byli powołani do WP. „Zofia Ban-
dura (Wasylkowa) udała się do po-
bliskiej wsi Biała po karmę dla kro-
wy, jedynej żywicielki. Na drodze 
została zamordowana, a jej zwłoki 
ludobójcy wrzucili do rzeki. Osie-
rociła 6-cioro dzieci (jej mąż prze-
bywał w tym czasie na wojnie). /.../ 
Franciszka Bandura, c. Marcina 
Szatkowskiego, została zatrzymana 
na drodze do Czortkowa z trójką 
małych dzieci. Była w ciąży. Ban-
derowcy związali ją razem z dzieć-
mi drutem kolczastym i wrzucili do 
Seretu. Jej mąż w tym czasie był 
w wojsku na froncie” (Bronisława 
Bandura; w: Komański..., s. 692). 
We wsi Zabiała pow. Lubaczów 
Ukraińcy zamordowali 2 polskie 
dziewczynki: Danutę Kozichę ur. 
1938 r., oraz Janinę Tereszkowską 
ur. 1938 r.   
14 października we wsi Honiatyn 
pow. Hrubieszów Ukraińcy wymor-
dowali 23 rodziny polskie oraz Ma-
rię Czarnecką, nauczycielkę.  
15 października we wsi Stanimierz 
pow. Przemyślany: „Po przejściu 
frontu, gdy mężczyźni zostali za-
brani do wojska, banderowcy wy-
chodzili w nocy ze swych kryjówek 
i uprowadzali bezbronne kobiety. 
Taką kaźnią stał się Stanimierz, 
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gdzie zginęły m. in.: Anna Nieckarz, 
Antonina Piwowar, Katarzyna Bli-
charska i brat mojej żony, Michał 
Niebylski, 18-letni chłopak. Przez 
kilka dni bandyci znęcali się nad 
porwanymi. Ofiarom ukraińscy 
kaci wyrywali języki, żyły z rąk oraz 
pchali druty do uszu, nosa, gardła i 
oczu. Głównym hersztem tej bandy 
był Ukrainiec o nazwisku Dżegin. 
Z opowiadań tamtejszych starszych 
ludzi wiem, że z domu, w którym 
odbywały się te nieludzkie morder-
stwa, słychać było straszliwe jęki. 
Przechodzący obok tej kaźni ludzie 
musieli zatykać sobie uszy.” (Ka-
rol Wyspiański; Józef Wyspiański: 
Barbarzyństwa OUN-UPA, Lubin 
2009,  s, 223 – 224). 
16 października we wsi Tarnowica 
Leśna pow. Nadwórna: „16 paź-
dziernika w Tarnowicy Leśnej zgi-
nęło 48 osób”. (Grzegorz Hryciuk: 
Akcje UPA przeciwko Polakom po 
ponownym zajęciu Wołynia i Gali-
cji Wschodniej przez Armię Czer-
woną w 1944 roku. W: Antypolska 
akcja OUN-UPA 1943 – 1944. Fak-
ty i interpretacje. Warszawa 2002). 
23 października we wsi Haniów 
pow. Śniatyń według danych so-
wieckich w napadzie zginęły 72 
osoby. (CDAHOU, 1/23/929, k. 
91). We wsi Podwołoczyska pow. 
Skałat księdzu Stanisławowi Wil-
końskiemu wbito w głowę gwoź-
dzie, w wyniku czego zmarł w 
męczarniach. We wsi Trójca pow. 
Śniatyn upowcy z sotni „Rizuna” 
spalili gospodarstwa polskie oraz 
zamordowali 86 Polaków (głównie 
kobiety i dzieci ponieważ mężczyź-
ni byli powołani do WP), 1 Żydów-
kę, którą ukrywali Polacy oraz 9 
Ukraińców. „Następnego dnia ja z 
bratem Józefem poszliśmy z Zabłu-
towa do Trójcy dowiedzieć się, co 
się stało z mamą. Idąc przez wieś 
widzieliśmy trupy pomordowanych 
Polaków. Widziałem leżącego w 
przydrożnym rowie mojego kolegę, 
którego imienia i nazwiska nie pa-
miętam. Leżał na plecach. W twarz 
miał wbitą siekierę. Był w moim 
wieku, miał 10 lat. Widziałem także 
na drodze klęczącą nago 18-letnią 
dziewczynę, mieszkankę Trójcy. Na-
zwiska jej nie pamiętam. Nie żyła, 
ale trwała w pozycji klęczącej. Mia-
ła wyłupione oczy oraz zerwaną 
skórę z piersi i obu rąk od łokci do 
dłoni. /.../ Przed kościołem widzia-
łem zwłoki kilkudziesięciu osób. 
Zostały zamordowane siekierami, 
nożami, łomami i innymi twardymi 
narzędziami. Nie byli zastrzeleni. 
Widziałem w wózku dziecięcym za-
mordowana 2-letnią dziewczynkę, 
córkę Grubińskich, która miała 
wbity w brzuch nóż. Po wejściu do 
kościoła zobaczyliśmy również wie-
le ciał zamordowanych ludzi. Do-
rośli mówili, że ci w kościele zginęli 
od granatów wrzucanych do środka 
przez bandytów. Zamknęli się przed 
atakującymi. Uciekłem z tego ko-
ścioła, gdyż widok porozrywanych 
ciał był straszny. Te widoki były tak 
straszne, że przez wiele lat śniły mi 
się ciała pomordowanych i pościg 
bandytów za nami i noc w noc bu-
dziłem się zlany potem” (Zdzisław 
Krzywiński; w: Siekierka..., s. 660 
– 661; woj. stanisławowskie). 
W październiku 1944 roku (świad-
kowie nie podali dnia):  
We wsi Biała pow. Tarnopol pod-
czas nocnego napadu banderowcy 
obrabowali i spalili gospodarstwa 
polskie oraz zamordowali 94 Po-
laków; rzeź trwała kilka godzin, w 
Tarnopolu widać było łunę płonącej 
wsi, słychać było krzyki i strzały, 
ale Sowieci nie udzielili Polakom 
pomocy. 
We wsi Dźwiniaczka pow. Borsz-
czów zamordowali 8 Polaków, w 
tym 5 kobiet; Czarnecką Stefanię 
razem z córką spalili żywcem w bu-
dynku, 30-letnią Annę Wołkowicz 
pokłuli nożami, a konającą powie-
sili na bramie. Dwaj Ukraińcy na 

rozkaz OUN-UPA powiesili w lesie 
swoje żony, Polki, Marię Polańską z 
d. Ziółkowską lat 24 i Paulinę Gło-
wacką, lat 35. 
We wsi Filipkowce pow. Borszczów 
kilkunastu wyrostków ukraińskich 
w wieku 12 – 15 lat zatrzymało na 
drodze 8-letniego chłopca polskie-
go Zbigniewa Śnieżyka i utopiło go 
w rzece Niezława.  
We wsi Hlibów pow. Skałat zamor-
dowali 3-osobową rodzinę polską; 
Michalinę Gęsicką z 2 córkami 
(mąż był powołany do 1 Armii WP), 
oraz zamordowali Ukraińca Pawła 
Kisiela, który tę rodzinę ukrywał. . 
We wsi Krzywcze Dolne pow. 
Borszczów banderowcy zamordo-
wali 9 Polaków; wszystkie zwłoki 
nosiły ślady licznych tortur, ran kłu-
tych, miały pozrywane paznokcie, 
obcięte piersi u kobiet, które były 
torturowane i gwałcone, ciała były 
poparzone od ognia.  
We wsi Ładyczyn pow. Tarnopol 
obrabowali i spalili 40 gospodarstw 
polskich oraz zamordowali 41 Po-
laków.     
We wsi Mogielnica pow. Trembow-
la  zamordowano 80 Polaków, „Ja-
nicka Nella, lat 16, c. Franciszka, 
zgwałcona i zakłuta nożami”. 
We wsi Nosowce pow. Tarnopol 
banderowcy zamordowali 12 Po-
laków: „Otoczyli dom i wyciągnęli 
rodziców na podwórze. Przed za-
mordowaniem torturowali ich. Ojca 
powiesili nogami do góry i wbijali 
mu w pięty duże gwoździe. Mojej 
mamie pocięli nożami plecy i po-
sypywali solą. Nim oboje skonali, 
przeżyli straszne męczarnie. Ja w 
tym czasie byłem ukryty na podwó-
rzu i widziałem ten straszny mord. 
Miałem wtedy 15 lat” (Mikołaj Ba-
licki; w: Komański...., s. 823).  
We wsi Rumno pow. Rudki miej-
scowi Ukraińcy zamordowali 12 
Polaków, którzy wrócili na swo-
je gospodarstwa; „Dżugaj Józef, 
22 lata, przecięty piłą do drewna; 
Gerus Władysław, 20 lat, żywcem 
odrąbano mu wszystkie kończyny, 
następnie głowę; Suchocka Wero-
nika, 19 lat, torturowana, zakopana 
żywcem do ziemi”  (Siekierka..., s. 
831).  
We wsi Torskie pow. Zaleszczyki 
zamordowali 49 Polaków, Ukrainkę 
(żonę Polaka) oraz 5 dzieci polsko-
-ukraińskich; razem 55 osób. „Naj-
większa tragedia dokonała się w za-
budowaniach rodziny Chomiakow-
skich. Zostało tu zamordowanych 
pięć dorosłych osób, a szesnaścioro 
dzieci spalono żywcem w mieszka-
niu” (Aleksander Chmura; w: Ko-
mański..., s. 889 – 993).   
W powiatowym mieście Zaleszczy-
ki:  „W październiku 1944 r. byłam 
w Zaleszczykach, widziałam jak 
nurt rzeki niósł drzwi, na których 
leżało 5 trupów: matka z czwórką 
małych dzieci przywiązana kolcza-
stym drutem. Drzwi te zaczepiły o 
wystający pień drzewa i zatrzymały 
się przy brzegu. Wielu ludzi poszło 
oglądać to makabryczne widowi-
sko. Podobnych scen codziennie 
było w okolicy więcej. /.../ Kiedy 
byłam w Zaleszczykach, widziałam 
w kostnicy kobietę o imieniu Bro-
nisława z Uhrynkowiec. Nazwiska 
jej nie zapamiętałam. Miała zdar-
tą skórę z czoła i zawiniętą niczym 
beret na głowie. Na rękach miała 
podobnie zdjętą skórę i naciągniętą 
na dłonie. Był to widok przerażają-
cy. Jak bardzo oprawca musiał być 
zwyrodniały, aby w ten sposób mę-
czyć bezbronną kobietę. Czy takich 
zwyrodnialców można nazywać żoł-
nierzami UPA, walczącymi o wolną 
Ukrainę?” (Karolina Szuszkiewicz; 
w: Komański..., s. 907). 
We wsi Załucze pow. Borszczów 
banderowcy zamordowali 20 Po-
laków, w tym 2 nauczycielki: „Tej 
nocy dwom nauczycielkom polskim 
banderowcy obcięli piłami stolar-
skimi obie nogi, następnie nożyca-

mi języki i połamali ręce, a gdy były 
one już w agonii, obie zastrzelili” 
(Komański..., s. 56). 
Przykłady zbrodni ukraińskich na 
Polakach w listopadzie 1944 roku 
(227 napadów):  
3 listopada we wsi Sufczyna pow. 
Przemyśl zamordowali 4-osobową 
rodzinę polską, trzech braci: Bole-
sława (6 lat), Mieczysława (10 lat), 
Zbigniewa (16 lat) i ich ojca Micha-
ła Dorociaka. Matka była wówczas 
w Przemyślu. 
5 listopada we wsi Nowosielica 
pow. Śniatyn zamordowali 60 Po-
laków. 50 osób zgromadzili w jed-
nym budynku, rzekomo na polece-
nie władz gminnych w celu rejestra-
cji na wyjazd „do Polski”, następnie 
zamknęli drzwi i spalili żywcem 
podpalając budynek; 10 osób za-
mordowali na terenie wsi; spalili 
także kościół i budynek szkolny. 
„Ogłoszono Polakom, że kto chce, 
może wyjeżdżać do Polski. Z tego 
faktu skorzystali znów banderow-
cy. Przebrani w mundury rosyjskie 
wkroczyli do gminy w miejscowości 
Nowosielica. Tam mieszkała cała 
rodzina mojej matki. Banderowcy 
zrobili tam zebranie, na które przy-
byli Polacy chętni do wyjazdu do 
Polski. Kiedy zapełniła się sala i 
nikt już nie przychodził, rozpoczęli 
załatwianie spraw związanych z wy-
jazdem. Z karabinu maszynowego 
postrzelili nogi zebranych tak, żeby 
nikt nie mógł uciekać. Wówczas 
Ukraińcom kazali przynosić sło-
mę. Narzucali na rannych i spalili 
żywcem wraz z budynkiem. Potem 
rozbiegli się po wsi, aby wymordo-
wać jeszcze tych, którzy na zebranie 
nie przybyli.” (Wanda Jaskółow-
ska, fragmenty relacji znajdującej 
się w Ośrodku KARTA, sygn. AW 
II/157/ł). 
We wsi Rybno pow. Kosów Hucul-
ski: „Wieczór, 10 listopada 1944 r. 
Zaroślami nad Czeremoszem zbli-
żają się do Rybna dwie sotnie UPA, 
wzmocnione Hucułami z górskich 
wiosek. Kilkuset mężczyzn zbroj-
nych w noże, siekiery i widły idzie 
„oczyszczać ukraińską ziemię z 
cużyńców”. W Rybnie „cużyńca-
mi” jest niespełna setka Polaków, 
głównie kobiet, dzieci i starszych, 
mieszkających wśród półtora tysią-
ca Ukraińców. Są między nimi moja 
mama i babcia.  /.../ W okrutny spo-
sób mordują 23 osoby w wieku od 2 
do 70 lat. Ofiar byłoby więcej, gdy-
by nie sowiecki istriebitielnyj bata-
lion, który pospieszył wsi z pomocą 
(wbrew woli NKWD, które najwy-
raźniej wolało czekać, aż upowcy 
wymordują Polaków). Pali się ka-
tolicki kościół, zbudowany zaledwie 
10 lat temu. Palą się polskie zagro-
dy, od nich zapalają się ukraińskie. 
Przerażona mama i babcia biegną 
na tołokę (tak tutejsi nazywają za-
rośla nad Czeremoszem), szukają 
ocalenia. Pada deszcz ze śniegiem, 
jest przeraźliwie zimno”. (Edward 
Łysiak , „Tygodnik Powszechny”, 
23.06.2013; za: http://www.nawo-
lyniu.pl/artykuly/czeremosz.htm 
). „Anna (15 lat) i Helena (ok. 40 
lat) uciekły do Kut, ale następne-
go dnia przyjechały furmanką po 
żywność i ubrania. Przyjechały i 
zobaczyły. Kiedy wjeżdżały wieś 
była wymarła. Pozamykane okna, 
drzwi i furtki, pusty gościniec. Dom 
Heleny Bojer był pierwszym we wsi 
i dziwnym zbiegiem okoliczności 
nie został spalony. - Będę miała do 
czego wrócić - Helena ściągnęła 
lejce. Weszły do kuchni i zamar-
ły przerażone. Na podłodze leżało 
ciało młodej kobiety, całe pocięte 
nożami. Minęły dopalający się ko-
ściół, spalony dom Anny Pastusiak, 
dymiące zgliszcza domu i wozowni 
w zagrodzie Edwarda i Marii Jaku-
bowskich. Domu Pakoszów już nie 
było. Wokół murowanego komina 
leżała sterta nadpalonych belek i 
desek. Spalone były obora i stajnia, 
zachowała się jedynie drewutnia. 
Zwęglony pies leżał przywiązany 

łańcuchem do budy. W zgliszczach 
stajni leżały przywiązane do żło-
bów krowy. Przez uchylone drzwi 
drewutni Anna dostrzegła jakąś po-
stać. - Ciociu, tam ktoś jest – zawo-
łała. Po chwili wahania obie weszły 
do środka. Na stercie porąbanego 
drewna siedziała skulona dziew-
częca postać. - To chyba Jadzia? 
- Anna z trudem rozpoznała córkę 
Pakoszów. - Jadziu, to ja Ania, nie 
poznajesz mnie? Dziewczyna nie re-
agowała. - Jadziu, co z tobą? - Hele-
na próbowała ją podnieść. Nie dała 
rady i skinęła na Annę. Ujęta pod 
ręce dziewczyna poddała się bez-
wiednie. Dopiero teraz dostrzegły 
jej przeraźliwie bladą twarz i siwe 
włosy. - Ciociu – szepnęła Anna. – 
Ona zawsze była ruda. - Tam są - 
Jadwiga nieobecnym wzrokiem wo-
dziła po spalonej zagrodzie i trzęsą-
cą się ręką pokazywała dopalające 
się zgliszcza. - Wszystkich nożami 
zabili. Najpierw mamę i tatę, potem 
dzieci. Te większe nożami, ale małe 
nie. Boże, jak ciężko o tym mówić. 
Za nóżki je brali i huśtali, jakby 
bawić się chcieli - dwie duże łzy 
spływały po jej twarzy. – A potem 
główkami o ścianę trzaskali. - Ewę i 
ciocię Wandzię cały czas trzymali za 
ręce. Musiały na to patrzeć. Boże, 
jak one prosiły, jak krzyczały – 
przetarła dłonią policzek. - Ja scho-
wałam się pod łóżkiem. Kiedy ktoś 
zaczął strzelać, to podpalili dom i 
wybiegli. Dopiero wtedy przyszłam 
tutaj.” (Edward Łysiak: Kresowe 
opowieści; w: www.pokucie.repu-
blika.pl ) Siekierka...., s. 288 – 289 
podaje, że w marcu 1944 roku upo-
wcy zamordowali 36 Polaków, w 
tym część z nich spalili w kościele. 
11 listopada we wsi Milno pow. 
Zborów upowcy spalili 35 gospo-
darstw polskich i zamordowali 50 
Polaków, głównie kobiety i dzieci, 
gdyż mężczyźni zostali powołani 
do 1 Armii WP; kobietom obcinali 
piersi, języki, wydłubywali oczy.  
We wsi Uścieczko pow. Zaleszczy-
ki zamordowali 85 Polaków. 
13 listopada we wsi Zatwarnica 
pow. Lesko  upowcy zamordowali 
8 Polaków (rodziny Domańskich i 
Marszałków) i 1 Ukraińca.    
17 listopada we wsi Nowosiółka Bi-
skupia pow. Borszczów zamordo-
wali ponad 40 Polaków; 10 w szko-
le, pozostałych nad rzeką Zbrucz, 
w tym księdza Józefa Turkiewicza 
oraz kierownika szkoły podstawo-
wej Mieczysława Wierzbickiego, 
którego związali drutem i utopili w 
Zbruczu.  
18 listopada we wsi Chłopówka 
pow. Kopyczyńce upowcy uprowa-
dzili 9 Polaków, którzy zaginęli bez 
wieści, w tym 4 kobiety i dwóch 
18-letnich chłopców. „Zobaczyłam 
na furmance moją mamę, brata i 
wujka Mariana lat 58, jego żonę 
Annę lat 54 oraz Gaweł Bronisła-
wę lat 39, Piturę Marię lat 42” 
(Czesława Walkowicz z d. Sidor; 
w: „Nasz Dziennik” – „Dodatek 
Historyczny IPN” 2/2009 z 27 lu-
tego 2009). W 1976 roku, podczas 
odwiedzin swojej wioski na Ukra-
inie, jeden z Ukraińców, mąż Polki, 
powiedział jej: „A twojej mamie 
żywcem wyrwali język”, pokazał 
przy tym ruchem ręki, jak to miało 
wyglądać. W tym momencie już bar-
dzo się bałam i zaraz powiedziałam 
do niego: „Po co mi ty to mówisz, to 
było dawno, ja nie po to przyjecha-
łam”. Wtedy jeszcze on powiedział 
na koniec: „A Józka waszego to 
kołkiem przybito żywcem do ziemi, 
przez brzuch”.  
19 listopada koło wsi Dwernik pow. 
Lesko Janina Dąbek podaje, że „po 
zakończeniu wojny” zginęło troje 
Polaków: Aniela Radwańska, jej 
syn Mieczysław oraz Stefania Wi-
śniewska. Wybrali się oni na poszu-
kiwanie skradzionych im krów, jed-
nak bez efektu. Wracając do Sered-
niego Małego, podczas przekracza-
nia Sanu wpadli w zasadzkę UPA. 

Ciał kobiet nie odnaleziono. Urato-
wała się tylko Helena Skowrońska, 
ranna w rękę. Następnie J. Dąbek 
pisze: „Mieszkający w Dwerniku 
nad Sanem Józef Radwański został 
z żoną i dwojgiem dzieci uprowa-
dzony i powieszony w lesie. Ciała 
ich znaleźli grzybiarze.” (S.  Żurek: 
UPA w Bieszczadach, wyd. II. Wro-
cław 2010, s. 46). 
20 listopada we wsi Touste pow. 
Skałat banderowcy spalili 15 go-
spodarstw polskich i zamordowali 
19 Polaków, w tym matkę z 6 dzieci 
(ojca, Bronisława Sachadynę, po-
wołano do WP). 
21 listopada we wsi Kupczyńce 
pow. Tarnopol zamordowali 9-oso-
bową rodzinę polską: 53-letniego 
Kazimierza Poprowskiego, 47-let-
nią żonę Pelagię, synów: 5-letniego 
Dawida, 8-letniego Włodzimierza, 
10-letniego Jana i 16-letniego Mi-
kołaja, córki: 1-roczną Marię, 6-let-
nią Anastazję i 14-letnią Olgę. 
23 listopada we wsi Sorocko pow. 
Trembowla podczas pogrzebu Józe-
fa Kobyluka zabitego 20 listopada 
upowcy ostrzelali kondukt pogrze-
bowy zabijając księdza Adama 
Drzyzgę (rannego dobili bagnetem) 
oraz 55 Polaków, a 25 poranili; w 
tym czasie we wsi zamordowali co 
najmniej 50 Polaków, a 10 poranili; 
łącznie zamordowali co najmniej 
106 Polaków.  
25 listopada w kol. Czyszczak pow. 
Kołomyja należącej do wsi Ka-
mionka Wielka upowcy obrabowali 
i spalili gospodarstwa polskie oraz 
zamordowali 50 Polaków, a pod ko-
niec listopada dalszych 10; w tym 
7-osobową rodzinę z 5 dzieci, mat-
kę z 4 dzieci. „Wszystkich pocho-
wano w jednej wspólnej mogile. Tej 
nocy zginęło wiele innych rodzin, 
m.in. z rodziny Peca 5 osób. Ban-
derowcy mężczyzn zabijali strzała-
mi w tył głowy i układali twarzą do 
podłogi, natomiast kobiety i dziew-
częta mordowali w łóżkach, praw-
dopodobnie po uprzednim zgwałce-
niu. Nie mogłam oderwać ich ciał 
od pierzyn i piór z zastygłej krwi. W 
innych polskich domach na Czysz-
czaku kilkoro małych dzieci miało 
nożem przybite języki do stołu. Kil-
ku młodym dziewczętom napastnicy 
porozcinali usta od ucha do ucha. 
Śmiali się wtedy i mówili: „Masz 
Polskę szeroką od morza do morza” 
(Malwina Świątkowska; w: Siekier-
ka..., s. 264; woj. stanisławowskie).  
We wsi Ostrów pow. Sokal zamor-
dowali 2 dzieci polskich: „Być Ro-
mana, 3 tygodnie; Być Władysława, 
lat 10. Jeden z oprawców wziął 
niemowlę za nóżki i bijąc o betono-
wą studnię, zmiażdżył jego główkę. 
Ciała obu dziewczynek oprawcy 
wrzucili do studni. Matka na widok 
banderowców uciekła i ocalała, ich 
ojciec Martyn był nieobecny w tym 
czasie w domu”  (Adolf Kondracki; 
w: Siekierka..., s. 1064). 
26 listopada we wsi Hnidawa pow. 
Zborów upowcy zamordowali 48 
Polaków z 10 rodzin. „Mordu doko-
nali banderowcy pod komendą Wło-
dzimierza Jakubowskiego „Bonda-
renki” sotnika z UPA. Podczas rzezi 
pięcioletnią dziewczynkę - Zosię 
zmuszono do wypicia kubeczka krwi 
jej ojca, zabitego na oczach dziec-
ka. Innej dziewczynce Hani, w zbli-
żonym wieku, kazano zjeść kawałek 
ciała jej ojca. Dziewczynce tej ban-
derowcy w przystępie „wspaniało-
myślności” darowali życie mówiąc 
„żyj na chwałę Stepana Bandery”. 
(http://www.olejow.pl/readarticle.
php?article_id=250  oraz Komań-
ski..., s. 477). 
29 listopada we wsi Diuksyn pow. 
Kostopol upowcy zamordowa-
li żonę powstańca styczniowego 
Klarę Teofilę Dobrzecką, w wieku 
105 lat, i jej najstarszą córkę, Mar-
celę Kaznowską, też już staruszkę. 
Zwłoki kazali pogrzebać za wsią, 
w miejscu, gdzie zakopywano pa-
dlinę. W tym samym czasie i o tej 
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samej godzinie zostali zamordowa-
ni członkowie tej rodziny w Werb-
czu Wielkim: zamężna córka Klary 
Teofili Dobrzeckiej z 2 dzieci w 
wieku przedszkolnym oraz dziadek, 
ojciec matki. 
W listopadzie 1944 roku (świadko-
wie nie podali dnia zbrodni):   
We wsi Dołhe pow. Stryj podczas 
ewakuacji Polaków na konwój fur-
manek z uciekinierami na drodze w 
pobliżu wsi zorganizowała zasadz-
kę banda UPA, część ludzi zamor-
dowała na miejscu, część uprowa-
dziła i utopiła w rzece Dniestr. Zgi-
nęło wtedy 150 osób. Nikt prawdo-
podobnie nie ocalał. 
We wsi Hordynia pow. Sambor ban-
derowcy uprowadzili 7 Polaków: 
ciała 6 Polaków znaleziono po kilku 
dniach na polach, natomiast 19-let-
nia Alicja Beck zaginęła bez śladu 
(ciała jej rodziców znaleziono). 
We wsi Mytnica pow. Trembowla 
Polacy przez kilka godzin bronili 
się w budynku, który w końcu upo-
wcy oblali naftą i benzyną i podpa-
lili; żywcem spłonęło 31 Polaków. 
We wsi Podczahryk pow. Zalesz-
czyki należącej do sołectwa Torskie 
upowcy dokonali napadu o 5 rano 
i zamordowali 31 Polaków; więk-
szość po obrabowaniu spalili żyw-
cem w budynkach; wśród ofiar było 
tylko 2 mężczyzn powyżej 17 lat, 
reszta to kobiety i dzieci.      
Jesienią 1944 r. we wsi Gajowskie 
pow. Kamionka Strumiłowa bande-
rowcy zamordowali 2 braci z rodzi-
ny polsko-ukraińskiej. 
„On był Ukraińcem, jego żona Po-
lką, mieli troje dzieci; dwóch synów 
i młodszą córkę. Synowie wstąpili 
do UPA, gdzie otrzymali rozkaz za-
mordowania swojej matki – Polki. 
Odmówili i za to, na rozkaz swoich 
zwierzchników, zostali zamordo-
wani. Rodzicom, pod karą śmierci, 
nie pozwolono na wzięcie udziału 
w uroczystościach pogrzebowych 
własnych synów. Ich córka Stefania, 
która wyszła za mąż za Ukraińca i 
uważa się za Ukrainkę, zapytana 
obecnie o los braci, wystraszona 
blednie. Po chwili milczenia odpo-
wiada, że była wtedy dzieckiem i 
niewiele może powiedzieć. Wiado-
mo jej tylko, że pod Brodami jej bra-
cia zostali wydani przez Polaków w 
ręce bolszewików, którzy ich tam 
zamordowali. W tak perfidny spo-
sób ukrywa się jeszcze dziś zbrodnie 
popełnione przez ludzi spod znaku 
OUN-UPA.” (Bronisław Szeremeta: 
„Watażka jego zbrodnie i zakłama-
ne wspomnienia”). 

We wsi Krosienko pow. Przemy-
ślany: „Makary Kopociński to mój 
Dziadek stryjeczny, jego żona to 
Katarzyna. Ich syn Stefan wraz z 
żoną Anną i dziećmi: Stanisławem i 
Katarzyną oraz Danusią - 6 osób z 
mojej rodziny i Danusia, (nieznane 
nazwisko, dziewczynka ze Lwowa, 
przebywała gościnnie u naszej ro-
dziny i razem z nimi zginęła). Zo-
stali żywcem spaleni w ich własnym 
domu w Krosienku.” (Dr Zbigniew 
Kopociński, 7.11.2008 r.; w: www.
stankiewicze.com/ludobojstwo.pl 
;). 
Między wsią Lada a wsią Rokitno 
pow. Sarny dokonali napadu na ko-
lumnę kilkudziesięciu rodzin pol-
skich uciekinierów, osłanianą przez 
mały oddział żołnierzy sowieckich; 
zginęła nie ustalona liczba Polaków 
i żołnierzy sowieckich.    
Przykłady mordów nacjonalistów 
ukraińskich na Polakach w grudniu 
1944 roku (269 napadów):  
1 grudnia 1944 roku we wsi Hiń-
kowce pow. Zaleszczyki banderow-
cy zamordowali 30 Polaków. Cze-
sława Kierzyk z domu Lewicka: „W 
moją pamięć, 11-letniego wówczas 
dziecka, mocno wryły się wydarze-
nia 1 grudnia 1944 roku. W tym dniu 
na każdym domu polskiej rodziny 
w Hińkowcach (powiat Zaleszczy-

ki) wywieszono ogłoszenia bandy 
UPA, w których nawoływano do 
natychmiastowego opuszczenia wsi. 
Jednocześnie grożono, że w prze-
ciwnym razie stanie się z nami to, 
co z Żydami. Jeszcze tej samej nocy 
dokonano okrutnego mordu na Po-
lakach. Noc była jasna. Śnieg, który 
przyprószył ziemię, odbijał blask 
księżyca. Bandyci zbliżali się do wsi 
od strony Zaleszczyk z Hartanowic 
w kierunku Tłustego. Szli pieszo, 
niektórzy jechali wozami. Ostatni 
podpalali polskie domy. Oszczędza-
li tylko te, które sąsiadowały z do-
mami ukraińskimi z obawy, że ogień 
się rozniesie. Widać, że mieli dobre 
rozeznanie w terenie. Spalono bar-
dzo dużo domów. Cała wieś stała 
w ogniu. Widzieliśmy, jak strzelano 
do uciekających ludzi. Tak zginęła 
matka Franciszka Kolerżaka, któ-
ra uciekała, niosąc go na rękach. 
Kiedy upadła trafiona kulą, na jego 
oczach zabito podbiegającą do nich 
starszą siostrę. Zamordowano Bro-
nisława i Edwarda Kutkowskich, 
Linkiewiczów i wielu innych. /.../ Te 
wydarzenia wpłynęły ostatecznie na 
decyzję o wyjeździe z Zaleszczyk na 
Ziemie Odzyskane. Trzeba było jed-
nak jeszcze czekać na odpowiednie 
dokumenty i wagony do transportu. 
Trwało to dość długo. Mieszkali-
śmy w domach po wymordowanych 
wcześniej Żydach. Widzieliśmy, jak 
Dniestrem płynęły drzwi z przybity-
mi do nich zwłokami ludzkimi. Za-
braliśmy ze sobą niewiele dobytku. 
Kiedy w następnych dniach co od-
ważniejsi wrócili do domów, aby za-
brać jeszcze potrzebne rzeczy, oka-
zało się, że w mieszkaniach niczego 
już nie było. Zostały rozszabrowa-
ne. Nawet obrazy zdjęto ze ścian. 
Z Zaleszczyk wyjechaliśmy dopiero 
wiosną 1945 roku.” (Czesława Kie-
rzyk z domu Lewicka; w: kotlac-
tive.pl/.../relacje-i-wspomnienia-
osadnikow-rejonu-gminy-kotla-
2012-czesc-2-2...  ). 
3 grudnia we wsi Ciemierzyńce 
pow. Przemyślany: „Napad był 
zaskoczeniem, uciekających chwy-
tano i wrzucano żywcem do ognia. 
Zginęło wiele osób od kul, siekier 
i ognia. Wiele osób było rannych i 
poparzonych. Według niepełnych 
informacji liczba ofiar wyniosła po-
nad 100 osób.” (Józef Wyspiański: 
Barbarzyństwa OUN-UPA, Lubin 
2009, s. 171). 
4 grudnia we wsi Kniażyce pow. 
Przemyśl: „4 grudnia w Kniażycach 
wymordowali polską rodzinę Pawła 
Narożnowskiego (rodziców i 2 dzie-
ci – Pawła, Katarzynę, Jana), a jed-
no lub dwoje dzieci zostało ranne 
(Feliks i Edward).” (Andrzej Zapa-
łowski: Granica w ogniu. Warszawa 
2016, s.157). 
6 grudnia w miasteczku Niżniów 
pow. Tłumacz tuż po opuszczeniu 
miasteczka na kilka dni przez od-
dział NKWD upowcy dokonali na-
padu i zamordowali 50 Polaków, w 
tym całe rodziny; ponadto w przy-
siółku Kopyłów zamordowali 8 
Polaków, w tym w klasztorze 2 sio-
stry zakonne (s. Teresę i s. Celinę); 
łącznie 58 Polaków. We wsi Zatyle 
pow. Tomaszów Lubelski obrabo-
wali i spalili gospodarstwa polskie 
oraz zamordowali co najmniej 20 
Polaków. 
9 grudnia we wsi Gontowa pow. 
Zborów: „Dwóch morderców nas 
zauważyło, i zaczęli do nas strzelać. 
Któryś z nich trafił mamę w nogę, 
tak, że upadła na ziemię. Uciekając 
odwróciłam się, nad mamą stał je-
den z bandytów. /.../ Ojciec znalazł 
zwłoki mamy, leżała na ziemi mar-
twa, bez butów, które zabrali jej 
mordercy. Ojciec wziął mamę na 
ręce i wtedy zauważył, że z brzucha 
wypadły jej wnętrzności. Mordercy 
wbili jej też w krocze duży kołek. Tej 
nocy w podobnie męczeński sposób, 
zginęły jeszcze dwie inne kobiety” 
(Józefa Olszewska; w: Komański..., 
s. 951).

10 grudnia we wsi Żelechów Mały 
pow. Kamionka Strumiłowa: „Moja 
mama Katarzyna (1920 r.) opowie-
działa mi o mordach na Polakach w 
miejscowości Żelechów Mały i Że-
lechów Wielki w woj tarnopolskim 
w latach 1943/45 , nie pamięta do-
kładnie nazwisk i imion wszystkich 
pomordowanych, ale co pamię-
ta - prosiła mnie, żebym gdzieś to 
napisał. ŻELECHÓW MAŁY pow. 
Kamionka Str. Nazwisko: Barski 
X; Cymbalista Szymon; Regieńczuk 
Anna; Grodz XX 2 osoby; Grodz 
Jan; Hundzyk Władysław; Hundzyk 
Anna ; Zasińczuk  X z miejscowości 
Horpin’.  Informację przesłał Jan 
Cymbalista na prośbę mojej Mamy 
Katarzyny”. (Katarzyna Cymba-
lista, 09.11.2015; w: http://www.
stankiewicze.com/ludobojstwo/
czytelnicy_2.html ). Z tej miejsco-
wości w książce H. Komańskiego 
i Sz. Siekierki nie ma żadnej infor-
macji o zbrodniach. 
W połowie grudnia w kol. Bazar 
pow. Czortków: „W połowie grud-
nia 1944 r. zamordowano podczas 
nocnego napadu 30 polskich ro-
dzin (łącznie ponad 100 osób), m. 
in. 7-osobową rodzinę Jana Raka. 
Pozostałych nazwisk nie ustalono.” 
(Kubów..., jw.).  
21 grudnia we wsi Siedliska pow. 
Brzozów: „21 XII 1944 r. ok. godz. 
18.00 kilkunastu banderowców 
przyszło do domu rodziny Syczów 
w Siedliskach. Uprowadzili z niego 
do pobliskiego lasu, a następnie do 
Woli Wołodzkiej Władysława Sycza 
(35 lat), jego żonę Anielę (która 
była w ciąży) i troje dzieci – córkę 
6 lat i dwóch synów w wieku 5 i 3 
lat. Po okrutnych torturach, łama-
niu rąk, wydłubaniu oczu, zostali 
zamordowani. Ich ciała ukryto pod 
gałęziami. Następnego dnia sołtys 
Siedlisk odnalazł je w okolicy Woli 
Wołodzkiej”  (Ks. Stanisław Naby-
waniec, ks. Jan Rogula..., jw.) 
22 grudnia we wsi Toustobaby pow. 
Podhajce banderowcy w sile około 
500 napastników siekierami, wi-
dłami, nożami, bagnetami, paląc 
żywcem itp., wymordowali 82 – 93 
Polaków, a ich gospodarstwa obra-
bowali i spalili. Polska ludność cy-
wilna rzuciła się do ucieczki; także 
członkowie IB zaczęli wycofywać 
w stronę kościoła, gdzie w efekcie 
schroniło się około 250 osób. UPA 
kilkakrotnie przypuszczała ataki na 
kościół, lecz zostały one odparte 
przez obrońców. Szturm trwał do 
godziny 1 w nocy, kiedy od strony 
Monasterzysk na odsiecz Polakom 
nadjechały wojska sowieckie, co 
spowodowało wycofanie się upo-
wców. Atak UPA na Toustobaby był 
częścią większej akcji – w tym sa-
mym czasie zaatakowano pobliskie 
wsie Zawadówka, Korzowa i Za-
wałów. „Szczególnie utkwiły mi w 
pamięci obrazy męczeńskiej śmier-
ci Jana Zarzyckiego, 17-letniego 
chłopca, z rozciętą na pół głową, 
oraz Czerwińskiego i Jana Tracza z 
wyciętymi językami, którzy później 
zostali dobici kolbami karabinów 
lub kołkami. Pamiętam także małe-
go chłopczyka 2-3 letniego z rodzi-
ny Czerwińskich (był to 2-letni Sta-
nisław Czerwiński – przypis S.Ż.) 
z którego oprawca zdarł na żywca 
skórę. Dokonał tego Ukrainiec o 
nazwisku Stepan Choptij”. (Józef 
Zarzycki; w: Komański..., s. 772). 
We wsi Zawadówka pow. Podhajce 
banderowcy maszerując na rzeż wsi 
Tousobaby „po drodze” wymordo-
wali tutaj 46 Polaków oraz w osie-
dlu Huta Zawadowska 15 Polaków, 
łącznie 61 osób; wśród ofiar był 
5-tygodniowy Stanisław Skalski. 
We wsi Głęboczek pow. Borsz-
czów: „Przed świętami Bożego 
Narodzenia do Głęboczka poje-
chała do własnego domu po żyw-
ność młoda kobieta (bardzo ład-
na). W mieście zostawiła męża i 
małe dziecko. Pojechała i myślała, 
że ona będzie bezpieczniejsza niż 
mąż. Banderowcy ją złapali, odar-

li z odzienia, zgwałcili i uwiązali 
nagą do konia. Wlekli ją po twar-
dych zamarzniętych grudach i po 
ściernisku po zbiorze kukurydzy. I 
tak zmasakrowane ciało porzuci-
li pod miastem. Stale zadaję sobie 
pytanie: Jak nisko mogą upaść ci, 
którzy mienią się ludźmi i wierzą w 
tego samego Boga?!” (Mieczysław 
Walków;16.01.2012. Moje przeży-
cia opisałem na „Blogu”-  kronika 
Mietka W. na „Naszej Stronie”; 
www.absolwenci56.szczecin.pl ). 
23 grudnia we wsi Zwiniacz pow. 
Czortków: „Nie wiem tylko, co w 
tym kontekście powiedzieć mojemu 
Ojcu (rocznik 1926r.), którego Mat-
kę 23.12.1944r. w Zwiniaczu (po-
wiat Czortków województwo Tarno-
pol) zabili partyzanci UPA. Odrą-
bali głowę, obcięli piersi a truchło 
za sańmi wlekli przez wieś krzycząc, 
że „syna wołała, i synok nie pomog 
– gdzie on, jeho chcemy?” (był w 
wojsku) – ot polskie losy jakich wie-
le. /.../ Nie wiem tylko jak rozma-
wiać z Ojcem o postawie Prezyden-
ta i Premiera (ale i wielu biskupów 
w przeszłości i obecnie) w wołyńską 
rocznicę. Że też nie było doradców, 
którzy przypomnieliby im, iż pa-
rafrazując Słonimskiego - Jak nie 
wiesz jak się zachować to zachowaj 
się przyzwoicie. Naturalnie – na 
wszelki wypadek. Ale – kto by tam 
słuchał starego Żyda. Pozdrawiam. 
HOHENTVIEL 14.07.2008„ (Moje 
3 grosze; w:.http://freeyourmind.
salon24.pl/59254,kazdy-wolyniak-
-jest-ruskim-agentem ).  
24 grudnia (Wigilia Bożego Naro-
dzenia) we wsi Białogłowy pow. 
Zborów zamordowali  4-osobową 
rodzinę polską Kwiatków. Rodzice 
Jan i Maria oraz ich dwie córki zo-
stali dosłownie pocięci oraz skłuci 
nożami i bagnetami na kawałki.  We 
wsi Ditkowce pow. Tarnopol ban-
derowcy przy drodze na skraju lasu 
zamordowali 8 Polaków, w tym 
7 kobiet. Zasztyletowane zostały: 
Bieniaszewska Anna ze wsi Gon-
towa,  Miazgowska Maria ze wsi  
Gontowa, Olszewska Bronisława 
ze wsi Gontowa, Olszewska Roza-
lia Danuta ze wsi Dębina, Szeliga 
Genowefa ze wsi  Dębina , Szeliga 
Tekla ze wsi  Dębina; oraz zastrze-
leni: Szeliga Anna ze wsi Gontowa i 
Szeliga Maciej ze wsi Gontowa. W 
mieście Dolina woj. stanisławow-
skie zamordowali 53 Polaków; spa-
lili wszystkie domy polskie w dziel-
nicach Odenisa i Zniesienie. Wielu 
Polaków zostało ciężko rannych. 
Na murach kościoła parafialnego 
pojawiły się plakaty i hasła: „Pola-
cy do Polski, bo tu wasza mogiła”. 
We wsi Ihrowica pow. Tarnopol 
banderowcy oraz chłopi ukraińscy 
z SKW z okolicznych wsi podczas 
wieczerzy wigilijnej dokonali rze-
zi ludności polskiej, podawane jest 
liczba od 79 do 92 zamordowanych 
Polaków oraz 1 Ukrainiec. Mordu 
dokonali za pomocą siekier, noży, 
bagnetów i różnych innych narzę-
dzi; znaczna część ciał spaliła się 
razem z zabudowaniami, stąd licz-
ba ofiar jest niepełna. W kwietniu 
z Ihrowicy zabrano do 1 Armii WP 
180 Polaków, pozostały głównie 
kobiety, dzieci i starcy. Zamordo-
wali ks. proboszcza Stanisława 
Szczepankiewicza, do ostatniej 
minuty życia ksiądz zawiadamiał i 
ostrzegał swoich parafian o napa-
dzie dzwoniąc sygnaturką. „Nacjo-
naliści z Ihrowieckiego SKW byli 
bardzo pomocni bandzie „Czor-
nego”, bo znali teren i liczebność 
poszczególnych rodzin polskich 
przeznaczonych do zagłady. W na-
grodę mogli rabować wartościowe 
przedmioty, potykając się o trupy 
swoich zamordowanych sąsiadów. 
Banderowcy, którzy zaatakowali 
Ihrowicę Górną, przymaszerowali 
z Kazimierzowa (Choinów) już po 
zmroku. W tej części wsi charak-
teryzującej się gęstą i sąsiadującą 
ze sobą zabudową gospodarstw 
polskich i ukraińskich napastnicy 

działali spokojnie i planowo. Ewen-
tualna odsiecz mogła przybyć tylko 
od południa, z przeciwległej strony 
wsi, wiec grupa działająca w Ihro-
wicy Górnej nie była narażona na 
jej bezpośrednie uderzenie. Dla-
tego też banderowcy metodycznie 
przeczesywali dom po domu w po-
szukiwaniu Polaków. Spokojnie też 
rabowali dobytek oraz inwentarz 
żywy. /.../ Po jakimś czasie usłysze-
liśmy straszliwy lament kobiet od 
Białowąsów „Głąbów”. Była tam 
babcia, matka, trzy córki i mieszka-
jąca z nimi zaprzyjaźniona nauczy-
cielka z Cebrowa. W czasie napadu 
uciekły na strych zamykając za sobą 
właz. Teraz paliły się żywcem, gdyż 
Ukraińcy podpalili ich dom. Tego 
wołania Boga i ludzi o pomoc opi-
sać nie potrafię. To był jakiś kosz-
mar. Chwilami dłońmi zatykałem 
uszy. Do końca życia nie zapomnę 
ich przerażonych, wręcz oszala-
łych z bólu krzyków. /.../ Poszliśmy 
w stronę kościoła. Za studnią, na-
przeciwko plebanii, w przydrożnym 
rowie leżała najmłodsza córka Bia-
łowąsów „Głąbów” - Stefcia. Owi-
nięta była w naszą pierzynę, którą 
musieli zgubić rabusie. Już nie żyła. 
Chociaż ciało jej było mocno popę-
kane i częściowo spalone, ocalał od 
ognia długi warkocz splecionych 
włosów. Oczy miała otwarte. Przez 
uchylone usta widać było śnieżno-
białe zęby. Wszyscy, którzy się jej 
wtedy przyglądali, płakali. Stefcia 
była piękną, 13 letnią dziewczy-
ną, wyrośniętą, zgrabną i zawsze 
uśmiechniętą. Tak ją zapamiętałem. 
Stała się dla nas symbolem cierpie-
nia pomordowanych Ihrowiczań. 
Był to widok szczególnie tragiczny 
i przygnębiający. Kto ją wtedy wi-
dział martwą, leżącą w rowie na tle 
dymiących jeszcze zabudowań, z 
całą pewnością zapamiętał na całe 
życie. Postaliśmy chwilę nad jej 
zwłokami i poszliśmy na plebanię. 
/.../ Nadjechały sanie wypełnione 
zwłokami poukładanymi warstwa-
mi. Ciała były zamarznięte. Ludzie 
zastygli w pozach, które przybrali 
w chwili śmierci. Porozkładane na 
boki ręce pomordowanych jakby 
prosiły o litość. Prawie wszyscy 
mieli pootwierane oczy. Jedni pa-
trzyli w niebo, drudzy spoglądali 
na stojących przy drodze ludzi. Na 
widok tych twarzy coś ściskało za 
gardło, do oczu napływały łzy. Że-
gnaliśmy ich na zawsze modląc się i 
płacząc. Za saniami pełnymi trupów 
szła mała grupka ludzi. To najbliżsi 
odprowadzali swoich zmarłych. Szli 
zrezygnowani i milczący. Wiem, że 
tych obrazów i przeżyć nigdy się już 
nie zapomni. One wracają i wracać 
będą przez całe życie bez naszej 
woli, w snach i na jawie. Trudno to 
pojąć, ale zmarli żegnani byli zza 
zamkniętych okien obojętnym, a 
nawet niekiedy nienawistnym wzro-
kiem części współbraci Ukraińców. 
Smutne to, ale prawdziwe.” (Jan 
Białowąs: Wspomnienie z Ihrowicy 
na Podolu, 1997). 
We wsi Pistyń pow. Kosów Hucul-
ski upowcy zamordowali 36 Pola-
ków, w tym całe rodziny. „Pamię-
tam, jak oboje z mężem i naszym 
trzyletnim dzieckiem, zawiniętym w 
pierzynę, nocą ukryci poza domem, 
widzieliśmy łuny na niebie z palą-
cych się gdzieś polskich zagród. Na 
dzień wracaliśmy do naszego domu. 
I tak od sierpnia 1943 roku minął 
kwiecień 1944 roku, okres pełen 
niepokoju, strachu i ciągłego ukry-
wania się przed śmiercią z rąk lu-
dobójczych banderowców. /.../ Nie-
którzy jednak pozostali na miejscu. 
Ulegli oni zapewnieniom ukraiń-
skiego księdza greckokatolickiego, 
który obiecywał, że kto przepisze się 
na greckokatolicyzm i narodowość 
ukraińską i opłaci po 2 kg pszenicy 
od osoby, to może pozostać we wsi i 
nic mu nie grozi. Kilka rodzin pozo-
stało, ale już 24 grudnia 1944 roku 
banderowcy ponownie dokonali na-
padu i zamordowali pozostałych”.  

http://www.stankiewicze.com/ludobojstwo.pl
http://www.stankiewicze.com/ludobojstwo.pl
http://kotlactive.pl/files/document/7/relacje-i-wspomnienia-osadnikow-rejonu-gminy-kotla-2012-czesc-2-2012-r-49.pdf
http://kotlactive.pl/files/document/7/relacje-i-wspomnienia-osadnikow-rejonu-gminy-kotla-2012-czesc-2-2012-r-49.pdf
http://kotlactive.pl/files/document/7/relacje-i-wspomnienia-osadnikow-rejonu-gminy-kotla-2012-czesc-2-2012-r-49.pdf
http://kotlactive.pl/files/document/7/relacje-i-wspomnienia-osadnikow-rejonu-gminy-kotla-2012-czesc-2-2012-r-49.pdf
http://www.stankiewicze.com/ludobojstwo/czytelnicy_2.html
http://www.stankiewicze.com/ludobojstwo/czytelnicy_2.html
http://www.stankiewicze.com/ludobojstwo/czytelnicy_2.html
http://www.absolwenci56.szczecin.pl/
http://salon24.pl/user/9917,hohentviel
http://freeyourmind.salon24.pl/59254,kazdy-wolyniak-jest-ruskim-agentem
http://freeyourmind.salon24.pl/59254,kazdy-wolyniak-jest-ruskim-agentem
http://freeyourmind.salon24.pl/59254,kazdy-wolyniak-jest-ruskim-agentem


www.ksi.btx.pl                                                                                                                                                                                                                       1 października  2021  - strona 21PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI
(Komański..., s. 229 i 231).  
We wsi  Putiatyńce pow. Rohatyn: 
„W wieczór wigilijny 1944 roku do 
domu moich dziadków w Putiatyń-
cach weszli dwaj banderowcy. Je-
den był bardzo wysoki a drugi zde-
cydowanie niższy. Byli to osobnicy 
nieznani moim dziadkom. Nakazali 
mojemu dziadkowi Maksymilianowi 
Pańczukowi wyjść z domu i poka-
zać im drogę do innej wsi. Dziadek 
chcąc chronić swoją rodzinę wy-
szedł bez stawiania oporu na ze-
wnątrz, gdzie czekała bardzo liczna 
grupa pozostałych oprawców. Ru-
szyli wraz z dziadkiem w stronę wsi 
Łuczyńce. /.../   Po niedługim czasie 
od zaginięcia mojego dziadka jego 
brat Filip Pańczuk postanowił go 
odszukać. W polu pomiędzy Putia-
tyńcami a Łuczyńcami dokonał ma-
kabrycznego odkrycia. Leżały tam 
zmasakrowane, rozkawałkowane 
zwłoki mężczyzn (około 10 osób) i 
pomiędzy nimi rozpoznał szczątki 
swojego brata Maksymiliana. /.../  
Po jakimś czasie moja babcia Ma-
ria - żona zamordowanego Mak-
symiliana Pańczuka otrzymała list 
z Putiatyńców od dawnej sąsiad-
ki Polki. Napisane tam było „na 
Twoim mężu rośnie żyto”. Z treści 
tego zdania można sądzić, że ciało 
mojego dziadka jak i pozostałych 
pomordowanych spoczywa w polu 
pomiędzy Putiatyńcami a Łuczyń-
cami”. (Anna Pańczuk, w: www.
stankiewicze.com/ludobójstwo.pl  
-  oraz korespondencja e-mailowa z 
autorem). Wielkie i radosne święto 
wigilii narodzin Zbawiciela, bande-
rowscy bandyci we wsi Putiatyńce 
zbrukali okrutnym mordem co naj-
mniej 14 Polaków.  
We wsi Torskie pow. Zaleszczyki: 
„24.12.1944 r. korzystając z uczty 
wigilijnej banda urządziła napad. 
Zginęło 73 Polaków a 37 osób zo-
stało rannych” (prof. dr hab. Leszek 
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., 
tom 7).  
25 grudnia (Boże Narodzenie) we 
wsi Czernica pow. Brody bande-
rowcy zamordowali 29 Polaków, w 
tym całe rodziny; Piotr Kochanow-
ski ukrzyżowany został w stodole. 
We wsi Dźwiniacz pow. Zalesz-
czyki zamordowali 22 Polaków, 
pracowników bazy traktorowej. 
We wsi Petryków pow. Tarnopol 
banderowcy zamordowali 12 Pola-
ków. Wiktoria Biała, nauczycielka 
należąca do AK o ps. „Wika”, któ-
ra ukrywała Żydów, oraz jej dwie 
siostry: Bronisława i Karolina Ma-
ślanka,  także nauczycielki, zostały 
utopione w rzece Seret. Nauczycie-
la Józefa Turskiego z żoną spalili 
żywcem we własnym domu. Byłe-
go wójta gminy Jana Dobrzańskie-
go utopili w rzece Seret. 
W nocy z 28 na 29 grudnia we wsi 
Łozowa pow. Tarnopol banderow-
cy z sotni „Burłaki” oraz chłopi 
ukraińscy z SKW z sąsiednich wsi 
w liczbie około 500 napastników 
obrabowali i spalili gospodarstwa 
polskie oraz zamordowali głownie 
za pomocą siekier, noży, bagnetów 
i innych narzędzi 131 Polaków, od 
niemowlęcia po 100-letnią starusz-
kę; głównie kobiety i dzieci, gdyż 
mężczyźni zostali powołani do 1 
Armii. „Całą noc i następny dzień 
ocalała ludność Łozowej odnaj-
dywała ciała pomordowanych. Na 
ciele każdej ofiary znajdowały się 
głębokie i rozległe rany zadawane 
siekierą, widłami, bagnetami lub 
nożami. Małe dzieci rozdzierano 
na pół. Kobietom wykłuwano oczy 
i obcinano piersi oraz ręce. /.../ 
Podczas napadu banderowców na 
Łozową, we wsi brak było zorga-
nizowanej obrony. Większość męż-
czyzn służyła w tym czasie w Woj-
sku Polskim i walczyła na froncie 
z Niemcami” (Maria Markiewicz; 
w: Komański..., s. 843). Front 
w tym czasie stał nad Wisłą. „W 
działaniu napastników zauważono 
podział pracy. Jedne grupy, głów-
nie mężczyźni wdzierali się siłą do 

mieszkań, wyłamywali drzwi i okna, 
mordowali, najczęściej przy użyciu 
siekier i noży. Druga grupa rabo-
wała i ładowała na wozy zagrabio-
ny dobytek. Trzecia podpalała bu-
dynki, a do uciekających strzelała. 
Napastnicy byli bezwzględni, niko-
mu nie darowali życia. Plon napadu 
był przerażający. Większość kobiet, 
starców i dzieci była zarąbana sie-
kierami lub zakłuta bagnetami czy 
nożami. Ściany i podłogi domów, 
łóżka, całe zbryzgane krwią. Spoty-
kało się dzieci z rozciętymi do poło-
wy lub całkowicie odciętymi głowa-
mi, niemowlęta zabijano uderzając 
główkami o narożniki łóżek. Kilka 
osób walczyło ze śmiercią i skonało 
po kilku godzinach. /.../ Wtedy wszy-
scy zdali sobie sprawę z tego, że so-
wieckie władze tolerują szalejący 
terror rozpętany przez ukraińskich 
szowinistów. Było to im zresztą na 
rękę, bo rozwiązywało problem et-
niczny tych ziem” (Paweł Stocki; w: 
Komański..., s. 854 – 855). Wśród 
atakujących rozpoznano Ukraiń-
ców z sąsiednich wiosek: Kurnik 
Szlachcinieckich, Stechnikowiec, 
Czernichowiec i Szlachciniec. W 
domu Pawła Kozioła upowcy za-
bili jego matkę oraz pobili jego 
żonę, z pochodzenia Ukrainkę. Ko-
ziołowa padając nakryła własnym 
ciałem dziecko, ratując mu życie i 
udawała martwą. Leżąc zauważy-
ła towarzyszące upowcom kobiety 
ukraińskie, plądrujące izbę; jedną 
z nich była jej własna siostra. „W 
nocy z 28 na 29 grudnia 1944 r. wy-
mordowanych zostało 131 osób w 
Łozowej w powiecie tarnopolskim.” 
(Grzegorz Hryciuk: Akcje UPA 
przeciwko Polakom po ponownym 
zajęciu Wołynia i Galicji Wschod-
niej przez Armię Czerwoną w 1944 
roku). Zamordowanych pochowa-
no 31 grudnia 1944 w zbiorowej 
mogile na przykościelnym placu. 
W latach 80. zbiorowy grób ofiar 
został przeniesiony na cmentarz w 
pobliskich Szlachcińcach. Na gro-
bie władze radzieckie postawiły 
tablicę z gwiazdą i napisem w języ-
ku ukraińskim: Współmieszkańcom 
wsi, którzy zginęli z rąk ukraińskich 
burżuazyjnych nacjonalistów. Oko-
ło 1991 roku napis został usunięty 
z tablicy. W 2008 roku na cmenta-
rzu w Szlachcińcach wzniesiono 
nowy pomnik ofiar zbrodni w Ło-
zowej. Karolina Łagisz, która boso 
i w koszuli, stała ukryta za stertą 
4 – 5 godzin i słyszała jak mordują 
jej rodzinę: babcię, matkę i siostrę 
z dziećmi – stwierdza: „Ja tam na 
polityce się nie znam, nie sięgam 
daleko, do Kijowa czy Lwowa. Ja 
wybaczam swoim bliskim sąsiadom, 
tym w promieniu 10 km za doznane 
krzywdy, za wymordowanie moich 
bliskich i nienawiści do nich nie ży-
wię. Chciałabym ich również prze-
prosić, ale doprawdy nie wiem za 
co. Zwracam się zatem do dobrych 
sąsiadów, tych bliższych i ze Szlach-
ciniec i Kurnik oraz dalszych z Baj-
kowiec, Rusinków, Białej, Czystyło-
wy, Stechnikowiec, Czernichowiec, 
Dubrowiec: powiedzcie, ile osób u 
Was Łozowianie zamordowali, może 
kogoś obrabowano lub wyrządzo-
no inną krzywdę, może podebrano 
jabłka w sadzie lub jaja w kurniku? 
Może to stało się za czasów zaboru 
austriackiego, może za Polski sana-
cyjnej, a może od Armii Krajowej 
doznaliście jakich krzywd? Na razie 
przepraszam za to, że żyję, że Wasz 
jeden syn niecelnie strzelał, a drugi 
nie rozpoznał mnie i wziął za swo-
ją. Wybaczcie mi również to, że nie 
mogę zapomnieć tragicznego głosu 
mordowanej mamy oraz widoku Sa-
binki z córeczkami siedzącymi tak, 
jakby ktoś usadził je do fotografii. 
To przekracza moje siły” (Karoli-
na Łagisz; w: Komański..., s. 840). 
Jan Kanas w książce „Podolskie 
korzenie”, Lublin 2002, podaje 
wykaz mieszkańców wsi Łozowa 
zamordowanych i zmarłych w na-
stępstwie odniesionych ran otrzy-
manych w czasie napadu UPA. Przy 

wszystkich nazwiskach podany jest 
wiek ofiar; Pawełek Makuch miał 
pół roku, a Maria Gajowska lat sto.  
31 grudnia we wsi Milno pow. 
Zborów banderowcy zamordowali 
11 Polaków. „Na Sylwestra osiem 
nierozważnych kobiet, które zosta-
ły we wsi na noc, poszło spać do 
Ukraińców. Trzy do Syrotiuka, a 
pięć do Jacychy. Ktoś doniósł o tym 
banderowcom. Od Syrotiuka wypro-
wadzili Annę Czaplę i Annę Bułę z 
wnuczką Stefanią Zaleską do domu 
Czappów i tam je zamordowali. Od 
Jacychy zabrali kobiety do Gałuszy. 
Anię Krąpiec  zastrzelili, Katarzynę 
Botiuk udusili, a Katarzynę Krą-
piec i Katarzynę Zaleską, zakłuli 
kosami. Rano wszedł tam Ukrainiec 
Piotr Futryk, wyciągnął jednej z 
kobiet kosę z brzucha i powiedział: 
„Tak ludzie nie postępują”. Był to 
uczciwy i szanowany człowiek. Je-
den z nielicznych którzy nie dali się 
wciągnąć do rzezi. Z tej grupy ura-
towała się tylko Anna Mazur, która 
wsunęła się pod łóżko. Bandytów 
chyba zaślepiło - wszędzie szukali a 
tam nie. Według jej relacji, wszyst-
kie się gorąco modliły, a Katarzyna 
Krąpiec, wychodząc na egzekucję 
powiedziała: „No to chodźmy na tą 
naszą Golgotę”. Gdy rizuni wróci-
li, a usłużna gospodyni podała im 
wodę do obmycia z rąk krwi, jeden 
powiedział : „Ja nie muszę myć, 
ja swoją udusiłem”. Rano Hnatów 
osłupieli, widząc Annę wyłażącą 
spod łóżka. Jacycha powiedzia-
ła tylko: „Hanko, a Wy de buły?” 
Przerażona i rozdygotana kobieta 
wyrwała się ze strasznego domu i 
półżywa pobiegła drogą do Zało-
ziec. Tej nocy na Kamionce banda 
zamordowała cztery osoby: Annę 
Dec, małżeństwo Dziobów (Miko-
łaj, Agnieszka) i nocującego u nich 
Jana Majkuta. Annę zamęczyli po-
wolnymi torturami. Miała wyrwany 
język, wydłubane oczy i liczne rany. 
Dziobów i Majkuta zamordowano w 
łóżkach. Tych 9 bezbronnych kobiet, 
w tym 2 młode dziewczyny, oraz 2 
mężczyzn, złożyło ostatnia ofiarę 
krwi i życia ojczystej ziemi” (Adolf 
Głowacki: „Milno - Gontowa”; 
Szczecin 2008).  
We wsi Uhryńkowce pow. Zalesz-
czyki w noc sylwestrową  z 31 
grudnia 1944 na 1 stycznia 1945 
roku upowcy  oraz ukraińscy chłopi 
z okolicznych wsi w sile ponad 200 
osób podczas napady wymordowali 
około 150 Polaków. Ukraińcy zata-
rasowali drzwi polskich domów i je 
podpalili, stąd większość ofiar spło-
nęła żywcem; uciekających zabijali 
siekierami, widłami, bagnetami. 
Ofiarami były kobiety, dzieci i star-
cy, gdyż mężczyźni w wieku 18 - 50 
lat powołani zostali do Wojska Pol-
skiego, które stało w tym czasie nad 
Wisłą. Śledztwo IPN  (sygn. akt. S 
74/02/Zi) wymienia Uhryńkowce 
jako miejsce zbrodni ludobójstwa o 
szczególnym okrucieństwie. 
We wsi Worochta pow. Nadwórna w 
noc sylwestrową z 31 grudnia 1944 
na 1 stycznia 1945 roku upowcy 
zamordowali 72 Polaków, w tym 
8-osobową rodzinę Wydrów. Od-
dział UPA pod dowództwem gajo-
wego Hawryły Dederczuka otoczył 
wieś kordonem. Następnie upowcy 
rozeszli się po wsi, wstępowali do 
polskich domów i mordowali Po-
laków bez względu na płeć i wiek 
przy pomocy siekier, noży i bagne-
tów. Po dokonaniu mordu do obejść 
wkraczały ukraińskie kobiety i za-
bierały na podstawione sanie mie-
nie zabitych. Rzeź przerwał oddział 
sowieckiego wojska stacjonujący w 
pensjonacie „Oaza”, zaalarmowany 
przez córkę legionisty Sołowija. 
Ciała zabitych zostały pochowane 
2 stycznia 1945 przy pomocy żoł-
nierzy sowieckich w zbiorowej mo-
gile przy cerkwi greckokatolickiej 
w Worochcie. Ich mogiły odnalazł 
przy pomocy Józefa Smereczyń-
skiego w 1989 roku Jan Wydra.  
W grudniu 1944 roku: 

We wsi Babińce koło Dźwinogrodu 
pow. Borszczów: „Na początku lata 
1944 r. władze sowieckie zabrały 
do wojska wielu mężczyzn, w tym 
mojego tatę Juliana Krzyżewskiego 
i męża Joanny Gonczowskiej. Ty-
dzień po Bożym Narodzeniu 1944 r., 
kiedy spałam z mamą na piecu, ban-
derowcy rozbili drzwi i weszli do 
naszej chaty. Było ich trzech. Ścią-
gnęli moją mamę z pieca do sieni 
i tam ją kolejno gwałcili. Potem 
pobili ją tak mocno, że była cała 
posiniaczona. Ja w tym czasie scho-
wałam się pod poduszkę, a kiedy 
zaczęłam krzyczeć, jeden z bande-
rowców uderzył mnie mocno pałką. 
Kiedy oprawcy opuścili naszą cha-
tę mama powiedziała: „Uchodźmy 
z chaty, bo jak jeszcze raz przyjdą 
to nas zabiją”. Wzięłyśmy pierzyny 
na siebie i poszłyśmy na strych do 
stajni. Do rana tam siedziałyśmy 
nie mogąc zasnąć. Słyszałyśmy, jak 
w nocy, drogą przez naszą wieś szli 
i jechali saniami i końmi bandyci 
– banderowcy. Rano poszłyśmy do 
mieszkania. Przyszła wtedy do nas 
nasza sąsiadka, koleżanka mamy, 
Joanna Gonczowska. Opowiedziała 
nam, że u niej też byli banderowcy 
i też ją gwałcili przy dzieciach” 
(Maria Krzyżewska – Krupnik; w: 
Komański..., s. 537 – 538).  
We wsi Biała pow. Przemyślany zo-
stały porwane, wywiezione do lasu 
i zamordowane: Bednarz Antonina, 
lat 70; Bednarz Anna, lat 30, żona 
Władysława; Bednarz Eugenia, lat 
15, córka Władysława; Bednarz 
Zofia, lat 9, córka Władysława. 
(Józef Wyspiański: Barbarzyństwa 
OUN-UPA, Lubin 2009, s. 170). 
„Jak już byliśmy w Dunajowie, to 
dowiedziałam się o losie kobiet z 
rodziny Bednarzów, które - ufając 
zapewnieniom Ukraińców, że Polki 
mogą żyć spokojnie - nie opuściły 
Białego na wiosnę 1944 r. Kilka dni 
przed świętami Bożego Narodzenia 
banderowcy przyjechali wozami z 
obornikiem i zabrali ze sobą dwie 
kobiety - Antoninę Bednarz i Annę 
Bednarz (żonę Władysława) oraz 
dwie dziewczynki, Eugenię Bednarz 
(lat 15) i Zofię Bednarz (lat 9). Za-
wieźli je pod las, gdzie rzucili obor-
nik pod cztery drzewa, a kobiety po-
sadzili na oborniku i przydrutowali 
je do drzew. I tak je pozostawili. Ko-
biety krzyczały o pomoc, jednak nikt 
nie ośmielił się iść do nich, ani po-
wiadomić milicję w mieście. Mróz 
i padający śnieg skrócił ich męki. 
Przez wiele dni zlatywały się tam 
wrony na żer oraz bezpańskie psy, 
gryząc i szarpiąc zwłoki. W Białym 
Ukraińcy zamordowali 270 osób.” 
(Genowefa Czajkowska; w: Józef 
Wyspiański: Barbarzyństwa OUN-
-UPA, Lubin 2009, s. 161). 
We wsi Germakowka pow. Borsz-
czów pod koniec 1944 roku  mał-
żeństwo polsko-ukraińskie zamie-
rzało wyjechać do Polski. Safron 
Kifjak był Ukraińcem, jego żona 
Zofia z domu Konopska była Polką. 
Tuż przed wyjazdem jej mąż zagi-
nął. „Zaniepokojona Zosia pobiegła 
do leśniczówki i zobaczyła męża z 
uciętą głową. Przebywała tam licz-
na grupa pijanych banderowców. 
Oni zatrzymali Zosię, najpierw ją 
zbiorowo zgwałcili, następnie wło-
żyli ja do dużego worka, położyli 
na ziemi, i zaczęli ćwiczyć rzucanie 
noży w worek. Podobno zabawa 
trwała dość długo. Ofiara strasznie 
krzyczała i cierpiała, aż wreszcie 
skonała”  (Stanisław Leszczyński; 
w: Komański..., s. 545). 
We wsi Presowce pow. Zborów 
obrabowali i spalili gospodarstwa 
polskie oraz zamordowali 103 Po-
laków. 
„We wsi Rajskie w grudniu 1944 
roku bojówkarze SB-OUN kaza-
li Ukraince zamordować swojego 
męża Polaka, grożąc w przeciw-
nym wypadku zabiciem jej dwójki 
małych dzieci. Kobieta odmówiła 
wykonania tego. W szoku nerwo-
wym rzuciła się na banderowców, ci 

natomiast zamordowali całą rodzi-
nę – ją, jej męża Polaka, i dwójkę 
małych dzieci”. (Siekierka, s. 400).
We wsi Siedliska pow. Przemyśl 
zamordowali 5-osobową rodzinę 
polską z 3 dzieci; ofiary miały poła-
mane ręce i wydłubane oczy.  
We wsi Teofipólka pow. Brzeżany 
przy stacji kolejowej zięć Ukrainiec 
zamordował swoją rodzinę polską: 
teścia, teściową oraz żonę i ich cór-
kę, około 1,5 roczną, którą przywią-
zał sznurkiem do sań i ciągnąc po 
śniegu spowodował jej śmierć, Dru-
ga córka boso i w bieliźnie uciekła 
po śniegu 7 km do swojej krewnej 
we wsi Kozowa i ocalała. 
We wsi Tudorów pow. Kopyczyńce 
„powstańcy ukraińscy” wymor-
dowali w kościele 40 Polaków, 
mieszkańców wsi którzy tutaj się 
schronili, a następnie spalili ich cia-
ła razem z kościołem.   

Przykłady zbrodni określone przez 
świadków jako mające miejsce „w 
roku 1944” (329 napadów): 
We wsi Brzezina pow. Bóbrka „na-
cjonaliści Ukraińcy wymordowali 
ludność polską, którą zapędzili do 
miejscowego kościoła, a następnie 
żywcem spalili” (IPN Wrocław:  
Śledztwo w sprawie zbrodni ludo-
bójstwa nacjonalistów ukraińskich 
w celu całkowitego wyniszczenia 
ludności polskiej w latach 1939 - 
1945 na terenie powiatów Lwów i 
Bóbrka, woj. lwowskie; sygn. akt S 
39/02/Zi; lipiec 2012).    
We wsi Czarnokońce Wielkie pow. 
Kopyczyńce w II połowie 1944 roku 
po zabraniu mężczyzn do Wojska 
Polskiego banderowcy uprowadzili 
z tej wsi oraz ze wsi Czarnokoniec-
ka Wola 40 Polek i zamordowali w 
pobliskim lesie. 
We wsi Dźwinogród pow. Buczacz: 
Świadek Józef Świerszko z Dźwi-
nogrodu opowiada o zwłokach 
mężczyzny, które płynęły rzeką i 
zatrzymały się na grobli. O ucie-
kającym do Buczacza małżeństwie 
nauczycieli, zamordowanym na 
skraju lasu. „Tam mieszkała moja 
siostra Maria. Ojciec mówi: „Idź, 
zobacz, czy żyją”. Poszedłem tam, 
gdzieśmy kiedyś kwaterowali. Ro-
dzinie siostry nic się nie stało, ale 
kobieta zaprowadziła mnie trzy 
domy dalej. Na podwórku kupa 
gnoju, a w niej coś się rusza... 
Kobieta leży zamordowana, pier-
si obcięte. A za nią dziecko, całe 
we krwi, ale żyje, przeżyło. I wie 
pan co? Tutaj się z nim spotkałem, 
mieszkał w okolicach Babimostu. 
On wspominał, co mu opowiada-
li, że leżał w kupie gnoju, cały we 
krwi. A ja wtedy na to: „Ja tam był, 
widział cię”. Ja to mam cały czas 
przed oczami... Pan Józef nie ukry-
wa, że przez rok przed wyjazdem na 
zachód Dźwinogród i cała okolica 
żyły w niewyobrażalnym strachu 
przed banderowcami. - Już nie było 
spania ani nic. A później to tylko na 
pociąg się czekało - w głosie męż-
czyzny słychać wyraźne napięcie, 
choć od tamtych dni minęło prawie 
70 lat. - Myśmy wyjechali w listo-
padzie 1945. Wagony gołe. Trzeba 
było kołki, druty, łańcuchy, sznury, 
żeby to powiązać, zapakować. Ma-
szynista stawał na polu: „Dawaj-
cie wódki!”, napił się, jechaliśmy 
dalej”. (Szymnon Kozica: Przed 
wyjazdem na zachód Dźwinogród i 
cała okolica żyły w niewyobrażal-
nym strachu; w: https://plus.gaze-
talubuska.pl/przed-wyjazdem-na-
zachod-dzwinogrod-i-cala-okolica-
zyly-w-niewyobrazalnym-strachu/
ar/11859872 ).  
W okolicach wsi Huta Stara pow. 
Kostopol oddział „Istriebitielnego 
Batalionu” ze Starej Huty napotkał 
widok: „maleńkie dzieci były nasa-
dzone pupciami na sztachety, dwie 
młode dziewczyny miały obcięte 
piersi, jedna ze studni była wypeł-
niona zwłokami” (Siemaszko..., s. 
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324). 
We wsi Ilibna pow. Turka bande-
rowcy spalili ponad 100 rodzin 
polskich. Czesław Majewski opo-
wiada: „To była wieś Ilibna. To było 
więcej niż 100 rodzin. Oni przyszli, 
drewniane budynki benzyną obla-
li. To wszystko Polacy, spalili się. 
Ocalał tylko Marian Becowski.” 
(Czesław Majewski: „Wszyscy w 
Turce wiedzą, że jestem Polakiem”; 
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=rbcdhvOC4vU ). 
W okolicy miasta Kałusz, świadek 
Włodzimierz Bogucki: „W jednej z 
akcji trafiliśmy do osiedla w okoli-
cy Kałusza. Ksiądz ukrzyżowany 
na drzwiach stodoły i haki z bron 
zamiast gwoździ. Gospodyni księ-
dza pocięta, organista przepiłowa-
ny na pół, w krzakach rozerwane 
niemowlę... /.../ Często zarzuca się, 
że oddziały BCh i AK podobnie się 
zachowywały wobec Ukraińców. 
Jednak jakoś nigdzie nie trafiłem 
na jednoznaczne dowody. Ale pa-
miętam, że wracając z tej miejsco-
wości pełnej ofiar znaleźliśmy minę, 
którą chcieliśmy wysadzić gospo-
darstwo krewnych Stefana Bandery. 
Dowódca zakazał, chyba że ktoś 
będzie do nas strzelał. Powiedział, 
że jesteśmy wojskiem, a nie ban-
dą.” (Dariusz Chajewski: Wasze 
Kresy: Nie potrafimy zapomnieć 
rzezi wołyńskiej; w: http://www.
gazetalubuska.pl/apps/pbcs.dll/
article?AID=/20130709/REPOR-
TAZ/130709576 ; 9 lipca 2013).  
We wsi Kormanice pow. Przemyśl: 
„Ponadto jest mi wiadome, że dwie 
osoby w wieku młodzieńczym (cór-
ki) o nazwisku Słupecka pochodzące 
ze wsi Złotkowice w czasie II wojny 
światowej przeniosły się z obawy o 
życie do podprzemyskiej wsi (praw-
dopodobnie Kormanice) do tzw. 
Liegenschacht - folwarku (dworku), 
gdzie pracowały. Prawdopodobnie 
chodziło również o małżeństwo z 
Ukraińcem z Husakowa o nazwisko 
Jan Szpytko, którego jedna z nich 
nie chciała. W zemście za to obie 
zostały żywcem obdarte ze skóry, 
wycinając przy tym krzyże na czole 
i plecach.” (Stefania Szal: Pamięć 
- drogą do wyzwolenia; w: http://
www.nawolyniu.pl/wspomnienia/
szal.htm ).  
We wsi Poczapy, powiat Złoczów: 
„Na jednym ze zdjęć Józef Kilkar-
ski. Stoi dumnie ubrany w mundur, 
lekko uśmiecha się pod wąsem i pa-
trzy prosto w obiektyw. Pod spodem 
napis - „Ożeniony z Ukrainką, za-
mordowany przez własnego syna z 
rozkazu OUN-UPA w 1944 roku” 
(http://www.stowarzyszenieuozun.
wroclaw.pl/JOOMLA/wystawa/
przejdz-do-wystawy.html ).  
We wsi Podhorce pow. Hrubie-
szów: „Teresa Pendyk przypomina 
o napadzie ukraińskiej bandy na 
rodzinę Dziubińskich. Po nim ban-
derowcy uprowadzili ok. 13-letnią 
córkę Dziubińskich. Przetrzymy-
wali ją w piwnicy w Podhorcach. 
Dziewczynka była bita i gwałcona. 
Zmarła” (http://roztocze.net/arch.
php/22746_Ukrai?cy_wystawi?_
rachunek_.html).  
„Smarzowski starał się docierać 
do ludzi, którzy ślady ukraińskich 
zbrodni albo same zbrodnie widzie-
li na własne oczy. Film powstawał 
długo, trudno było dokręcić niektó-
re sceny ze względu na niedofinan-
sowanie. We Wrocławiu mieliśmy 
zamknięte spotkanie Polskiego 
Związku Kresowian z aktorami i 
reżyserem, jego asystentami, na 
którym wspólnie obejrzeliśmy film. 
Na przykład scena, gdzie Ukraińcy 
zawiązują dzieci słomą i podpalają, 
tak zwana scena chochoła, wzięła 
się z doświadczeń moich krewnych 
– Gołaszy. Ukraińcy związali ich 
liną, obsypali słomą, podlali naf-
tą i podpalili. Do dziś żyją ludzie, 
którzy identyfikowali ciała. I to jest 
świadectwo – dwa małżeństwa zo-
stały spalone żywcem wraz z dzieć-

mi. To nie był wymysł reżysera. To 
się wydarzyło naprawdę.” („Gdy 
zakopywano ich żywcem, ziemia 
jeszcze się ruszała”. Świadectwo p. 
Edwarda Bienia, rodem z Otynii k. 
Stanisławowa, honorowego prze-
wod. Stowarzyszenia Kresowian w 
Dzierżoniowie. Rozmawiał Kamil 
Rogólski ,; w: http://www.bibula.
com/?p=104950 ; 2018-10-23)
We wsi Stańkowa pow. Kałusz za-
mordowali ponad 206 Polaków: 
w kościele ponad 200 Polaków, 
uciekinierów ze wsi Strzałkowce i 
innych okolicznych wiosek, a ciała 
ich spalili razem z kościołem; oraz 
we wsi 6-osobową rodzinę.   
We wsi Ścianka pow. Drohobycz: 
Franciszka Guszpit: „W Delawie 
było pięć rodzin czysto polskich. /.../  
W sąsiedniej wsi – Skinka po ukra-
ińsku, a po polsku Ścianka, znajdo-
wał się polski folwark - zachowała 
w pamięci pani Franciszka. - Które-
goś dnia napadli na niego nacjona-
liści ukraińscy, zapędzili wszystkich 
mieszkańców do piwnicy, wlali tam 
benzynę i spalili żywcem”. (Gazeta 
Brzeska, Nr 621; za: http://www.
gazetabrzeska.eu/Archiwum/Nu-
mer/621 ). 
W mieście Trembowla woj. tarno-
polskie zamordowali 18 Polaków; 
w tym uprowadzili 25-letnią Ire-
nę Golańską  i na polu koło wsi 
Ostrowczyk po zbiorowym gwałcie 
i torturach zamordowali ją. Podczas 
jej pogrzebu w Trembowli uprowa-
dzili i zamordowali jej narzeczone-
go Wacława Junaka oraz jego kole-
gę Jana Ferenca.  
We wsi Zabiała pow. Lubaczów 
zamordowali 3 małe dziewczynki 
i nieznaną służącą: córkę szewca 
Janinę Witkowską lat 12, córkę za-
rządcy lasów Danutę Terenkowską 
lat 13 i córkę gajowego Kazimierę 
Kozicką lat 11. 
 W styczniu 1945 roku odnotowano 
147 napadów. Przykłady zbrodni:  
3 stycznia we wsi Sufczyna koło 
Birczy pow. Przemyśl upowcy za-
mordowali w makabryczny sposób 
4-osobową rodzinę polską nauczy-
cieli o nazwisku Sugier: rodziców i 
2 synów: „Ciała ofiar, Jana Sugiera, 
jego żony Anieli i synów Zbigniewa 
i Mieczysława znaleźliśmy w piwni-
cy. Zostały tam zawleczone po tor-
turach zadanych im w mieszkaniu, 
w którym podłoga i całe ściany były 
zbryzgane krwią. Prawdopodob-
nie jak zawleczono ich do piwnicy 
byli wszyscy w agonii. W piwnicy 
uformowano z nich straszliwą sce-
nę orgii seksualnej, Zbigniewowi 
obcięto genitalia i włożono je w 
usta jego matki. Obciętą pierś mat-
ki włożono w usta Zbigniewowi, a 
do drugiej piersi przystawiono usta 
jej męża Jana” (Leopold Beńko; 
w: Siekierka..., s. 149; lwowskie). 
„Wśród okrutnie zamordowanych 
w Sufczynie znajduje się również 
rodzina Sugierów, małżeństwo na-
uczycieli z Sufczyny oraz ich dwóch 
synów. Zginęli we własnym domu w 
styczniu 1945 roku. Ciała ojca Jana 
oraz syna Zbigniewa były w piwni-
cy. Matka Aniela oraz Mieczysław 
leżeli nadzy w upozorowanym kazi-
rodczym akcie w jednym z pokojów. 
Drugiemu synowi obcięli przyro-
dzenie. Zbyszek zdążył owinąć sobie 
koszulę wokół krocza, była cała we 
krwi, musiał bardzo cierpieć zanim 
umarł – wspomina Anna Piwowar-
czyk, 92–letnia mieszkanka Birczy, 
która w młodości sąsiadowała z 
rodziną Sugierów. Wszystkie wy-
mienione ofiary zostały pochowane 
w Birczy.” (Grzegorz Piwowarczyk: 
Prawdziwa tragedia Birczy. W: 
https://kresy.pl/kresopedia/historia/
prawdziwa-tragedia-birczy/ ; 4 li-
stopada 2018). 
W nocy z 4 na 5 stycznia we wsi 
Głęboczek pow. Borszczów ban-
derowcy zamordowali 97 Polaków 
a rannych i poparzonych zostało 21 
osób. Ofiarami były kobiety, dzieci 
i starcy, gdyż 20 marca 1944 roku 

w wyniku powszechnej mobilizacji 
do wojska powołani zostali męż-
czyźni w wieku od 18 do 55 lat 
oraz dziewczęta od 18 do 23 lat. „W 
czasie, gdy jedne grupy dokonywały 
tej rzezi, inne zajmowały się rabun-
kiem, a po jego dokonaniu wznie-
caniem pożarów. Schwytane ofia-
ry poddawano ciężkim torturom: 
zdzierano pasy skóry, obcinano 
narządy płciowe, wywlekano z jamy 
brzusznej jelita, itp. Pozostawione 
w tym stanie ofiary umierały w mę-
czarniach przez kilka godzin. Taką 
śmiercią zmarł mój bliski sąsiad, 
czternastoletni chłopiec – Janek Ło-
ziński. Inni byli też krzyżowani na 
płotach, przybijano im ręce i nogi 
gwoździami. Tak zginął czterna-
stoletni chłopak – Janek Zawiślak 
(Kostek). Od kul umierali tylko ci 
nieliczni, którzy usiłowali ratować 
się ucieczką. Ludzi niedołężnych 
uśmiercali na miejscu bagnetami 
lub siekierą. Część torturowanych 
związano drutem kolczastym i 
wrzucono do głębokiej studni. Tyl-
ko z jednej, znajdującej się na po-
dwórku polskiej szkoły, w kilka dni 
po napadzie, wyciągnięto 14 osób. 
/.../ Cały dobytek został zrabowany, 
a wieś w 80 procentach spalono. 
Następnego dnia władze sowieckie 
zarządziły ewakuację pozostałej 
ludności Głęboczka do Borszczowa, 
twierdząc, że Polacy powinni wyje-
chać do Polski, bo oni nie mogą za-
pewnić bezpieczeństwa.” (Bernard 
Juzwenko; w: Komański..., s. 530). 
Działający w konspiracji Obwo-
dowy Delegat Rządu RP w Czort-
kowie, Józef Opacki ps. „Mohort” 
pisał: „Niektóre dzieci przybijano 
do parkanów (przyczepiane były 
uszy, dłonie, stopy)”. „Po kilku 
dniach pobytu w Borszczowie sześć 
osób wybrało się do Głęboczka, aby 
wziąć pozostawione swoje rzeczy. 
Spośród nich powrócił tylko Antoni 
Tkacz, który zdołał uciec. Florian 
i Bronisław (ojciec i syn) Zawi-
ślakowie zginęli bez śladu. Dwie 
córki Antoniego Tkacza 25-letnia 
Weronika Mazur i 23-letnia Helena 
Macyszyn oraz żona byłego wójta 
Antoniego Wesołego 38-letnia Lu-
dwika Wesoła były gwałcone i tor-
turowane. Obcięto im piersi i języki, 
zdzierano pasy skóry. Dodatkowo 
Ludwikę Wesołą związano drutem 
kolczastym za nogi i przywiązano 
do konia który galopem ciągnął ją 
po kamienistej drodze, aż wyzionęła 
ducha.” (Janina Benc z d. Twardo-
chleb; w: https://www.kresowianie.
info/artykuly,n535,glebokie_korze-
nie_polskosci_cz_3.html ) 
5 stycznia we wsi Gniłowody pow. 
Podhajce zamordowali 37 Pola-
ków, w tym 17 dzieci do lat 14 oraz 
16 kobiet  (http://bezprzesady.pl/
aktualnosci/apel-pamieci-lezyca-
pazdziernik-2013-roku-pamieci-
kresowych-ofiar). „W pierwszych 
dniach stycznia, tuż przed Świę-
tem Trzech Króli, pojawiły się zło-
wróżbne plakaty z napisem: Świeca 
na stole, siekiera na czole. W rzeczy 
samej, 5 stycznia w nocy poprze-
dzającej wspomniane święto, ban-
derowcy dokonali kolejnej rzezi. 
Zabili z karabinów maszynowych 
36 mieszkańców wsi. /.../ Kiedy Po-
lacy obchodzą Święto Trzech Króli, 
grekokatolicy świętują Wigilię Bo-
żego Narodzenia. Wigilia 1945 roku 
dla członków Ukraińskiej Powstań-
czej Armii musiała mieć wyjątkowy 
charakter. Trudno sobie wyobrazić, 
co banderowcy odczuwali, gdy tuż 
po zakończeniu serii mordów zasie-
dli do uroczystej kolacji i złożyw-
szy ręce zbroczone krwią polskich 
dzieci, kobiet i starców zanosili 
modlitwy w radosnym oczekiwaniu 
na Narodziny Pana.” (Maria Jazow-
nik, Leszek Jazownik: „Gniłowody 
mają żal”, w: http://ljazownik.cwa-
hi.net/index.php?option=com_con-
tent&view=article&id=76:gniowo
dy-maj-al&catid=48:pami-kresow-
-yca&Itemid=77 ). We wsi Latacz 
pow. Zaleszczyki UPA zamordowa-

ła 80 Polaków. (Grzegorz Hryciuk: 
Akcje UPA przeciwko Polakom po 
ponownym zajęciu Wołynia i Gali-
cji Wschodniej przez Armię Czer-
woną w 1944 roku. W: Antypolska 
akcja OUN-UPA 1943 – 1944. Fak-
ty i interpretacje. Warszawa 2002).  
15 stycznia we wsi Czukiew pow. 
Sambor zamordowali 13 Polaków, 
w tym 6-osobową rodzinę Kwa-
śniewiczów: 50-letniego Józefa, 
jego 38-letnią żonę Rozalię w za-
awansowanej ciąży oraz ich 4 dzie-
ci: 3-letniego syna Jana, 10-letnią 
córkę Józefę, 14-letnią córkę Jadwi-
gę oraz 17-letnią córkę Anielę. Za-
mordowali także 2 Ukraińców, jed-
nego z żoną Polką w zaawansowa-
nej ciąży, ich 8-letniego syna oraz 
17-letnią służącą. „W latach pano-
wania władzy sowieckiej od 1944 
do 1990. w Czukwi, wszystkie tra-
gicznie pomordowane ofiary zostały 
symbolicznie uczczone. Naprzeciw 
miejscowego Domu Kultury został 
wybudowany Pomnik Matki Ukra-
iny oraz postawiono trzy kamienne 
bryły. Na nich były wypisane nazwi-
ska ofiar, w tym również pomordo-
wanych Polaków. Naprzeciwko tych 
pomników został zainstalowany ga-
zowy znicz, podłączony do gazocią-
gu, który miał symbolizować wiecz-
ną pamięć o niewinnie zabitych 
ofiarach. Gdy powstało Niezależne 
Państwo Ukraina, we wsi Czukiew 
zerwano tablice z nazwiskami ofiar 
z pomników, znicz został zniszczony, 
a dopływ gazu zamknięty. I właśnie 
w taki sposób zaczęła się rodzić 
„nowa przyjaźń” między naroda-
mi Ukrainy i Polski” (Siekierka..., 
s. 900). We wsi Kułakowce pow. 
Zaleszczyki banderowcy używając 
siekier, bagnetów, noży, wideł, kos 
i strzelając do uciekających zamor-
dowali 80 Polaków oraz 30 porani-
li, głównie kobiety, dzieci i starców.  
We wsi Latacz pow. Zaleszczyki 
banderowcy nocą obrabowali i 
spalili gospodarstwa polskie oraz 
zamordowali 90 Polaków, głównie 
kobiety, dzieci i starców oraz 60 
osób zostało rannych. 
W nocy z 15 na 16 stycznia we wsi 
Błyszczanka pow. Zaleszczyki ban-
derowcy z miejscowymi Ukraińca-
mi chodząc od domu do domu mor-
dowali Polaków za pomocą siekier, 
noży i bagnetów, aby strzałami nie 
obudzić innych. Większość ofiar to 
były kobiety, dzieci i starcy. Grze-
gorz Hryciuk podaje 68 ofiar.  
21 stycznia we wsi Pawłokoma 
pow. Brzozów uprowadzili 13 Pola-
ków (w tym kobietę) oraz 1 Ukrain-
kę i ślad po nich zaginął, stało się to 
przyczyną późniejszej akcji odwe-
towej Polaków. 
26 stycznia we wsi Majdan pow. 
Kopyczyńce upowcy podczas dru-
giego napadu obrabowali i spalili 
gospodarstwa polskie oraz za-
mordowali 118 Polaków, głownie 
kobiety, dzieci i starców. Ks. Woj-
ciech Rogowski próbował ratować 
parafian zgromadzonych w kościele 
i na plebanii przekonując bande-
rowców, że szykują się do wyjazdu 
do Polski, ale bezskutecznie - ban-
dyci wrzucili do kościoła granaty, 
strzelali a następnie rąbali siekiera-
mi, ranny kapłan umierał przez parę 
godzin. „Wewnątrz kościoła zginę-
li: Paweł Ciemny z żoną Jadwigą, 
którą zarąbała siekierą Ukrainka 
Katarzyna Tytor. Ona też zarąbała 
siekierą Stanisławę Żywinę, żonę 
Mikołaja oraz Michalinę Żywinę, 
żonę Jana i jego synka z pierwsze-
go małżeństwa. W kościele zostali 
także zamordowani: Michał Towar-
nicki z żoną Anną i córeczką, Anna 
Nowacka z córką, Franciszek Dżu-
myk i Leon Żywina. Obok kościoła 
ukraińscy rezuni zatrzymali ojca 
Grzegorza Ciemnego, ściągnęli z 
niego odzież, buty i zarąbali sie-
kierą. Obok mego ojca leżał Jan 
Czarnecki, który zginął w podobny 
sposób. Na plebani banderowcy 
zastrzelili moich stryjów: Mikołaja 
Ciemnego, Filipa Ciemnego i Jana 

Ciemnego, razem z żoną i córką” 
(Józef Ciemny; w: Komański..., s. 
745 – 747). „Z relacji świadków 
wynika, że w mordowaniu brała 
udział grupa ukraińskich dziewcząt 
i kobiet przebrana w męskie stroje. 
Z szacunkowych danych wynika, że 
w kościele i w jego rejonie zginęło 
118 osób, i 58 zostało zamordowa-
nych wewnątrz wsi, w spalonych 
budynkach i zastrzelonych na po-
lach podczas ucieczki. Ogółem zgi-
nęło 178 osób.” (Byłem świadkiem 
– Dionizy Polański. („Na Rubieży” 
nr 21/1997). „Bandyci byli dobrze 
zorganizowani. Przebrani w białe 
maskujące pałatki otoczyli wieś ze 
wszystkich stron. Większość z nich 
pochodziła z pobliskiego Tudoro-
wa, Oryszkowców i Skorodyńców. 
/.../ Wczesnym rankiem, gdy wymor-
dowano już większość mieszkańców 
wsi, a polskie zagrody zostały splą-
drowane i spalone, upowcy opu-
ścili wieś. Przerażeni i zrozpaczeni 
ludzie zaczęli wychodzić ze swoich 
kryjówek, piwnic, szop i stodół. Po 
kilku dniach ci, którym udało się 
przeżyć wykopali obok kościoła dół, 
w którym pochowano zwłoki kilku-
dziesięciu osób, natomiast ciała po-
zostałych zamordowanych Polaków 
leżały w różnych miejscach wsi. W 
dwóch bestialskich atakach OUN-
-UPA zginęło prawie 180 osób. Jed-
ną z nielicznych osób, które ocalały 
była moja siostra Marysia, która 
schowała się pod ołtarzem w ko-
ściele”.  (Eugeniusz Szewczuk; w:  
http://kresy.info.pl/index.php/8-wo-
jewodztwa/tarnopolskie/1285-w-
dwoch-bestialskich-atakach-oun-
upa-zginelo-prawie-180-osob ; 08 
lipiec 2017).  
W styczniu 1945 roku (świadkowie 
nie podali dnia):      
We wsi Monasterzyska pow. Bu-
czacz UPA wymordowała około 
100 Polaków, uciekinierów z są-
siednich wsi. 
We wsi Neterplińce pow. Zborów: 
„W styczniu 1945 r. pięć osób wy-
brało się z Załoziec do Neterpiniec 
po pozostawiony tam swój dobytek. 
Kiedy nie wrócili na noc, przypusz-
czano najgorsze. Nazajutrz wcze-
snym rankiem cały oddział udał 
się na poszukiwania. Jako byłego 
mieszkańca tej wsi, wytypowa-
no mnie do czteroosobowej grupy 
zwiadowczej. Znałem tam każdy 
zakątek. Wieś była opustoszała, wi-
docznie spodziewano się naszego 
przybycia. Rakietnicą dałem znak 
oddziałowi do wkroczenia. Przeszu-
kaliśmy całą wieś, ale zaginionych 
nie odnaleźliśmy. Chcieliśmy już 
akcję zakończyć, bo dzień miał się 
ku końcowi ale zarządzono ponow-
ne przeszukiwanie. W stodole pana 
Baksika znalazłem pod słomą pięć 
zamordowanych bestialsko, zupeł-
nie nagich ciał. Widok był przera-
żający. Między zwłokami ofiar zo-
baczyłem moją najlepszą koleżan-
kę, harcerkę Stanisławę Gaździcką, 
lat 14. Przeżyłem to bardzo mocno. 
Jeszcze teraz po latach, na samo 
wspomnienie nie mogę powstrzy-
mać łez. Ciała ofiar zabrane zostały 
do Załoziec i uroczyście pogrze-
bane.” (Szczepan Sołtys „Wspo-
mnienia z okresu walk w Szarych 
Szeregach i Plutonie Operacyjnym 
Samoobrony w latach 1943 - 1945 
oraz o ucieczce z Załoziec w 1945 
roku”. „Głosy Podolan” nr 52 z 
2002 r.). 
We wsi Zazdrość pow. Trembowla 
„partyzanci” z UPA uprowadzili z 
domów 3 Polki: Rozalię Podhajec-
ką, Emilię Słowińską oraz Eugenię 
Wilk. Kobiety trzymali w piwnicy i 
gwałcili przez kilka dni, a następnie 
zamordowali.  
We wsi Żulin pow. Stryj banderow-
cy w bestialski sposób zamordowali 
80-letnią Polkę o nazwisku Sopo-
wicz, która jako jedyna z Polaków 
pozostała we wsi w swoim domu. 
C.D.N  
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W lipcu 1779 r. wiekowa 
szlachta Wołyńska, osiadła wokół 
sławnego Stepania, zyskała swo-
jego wodza i opiekuna. Wtedy 
to synowie po zmarłym dwa lata 
wcześniej ojcu Podstolim Wiel-
kim Litewskim, Stanisławie hr. 
Worcellu mężu Tekli z Duninów 
Borkowskiej, podzielili jego po-
siadłości otrzymane w 1776 r. na 
mocy donacji od Krajczego Ko-
ronnego, Józefa Potockiego. 

Syn Leon Medard otrzymał Ko-
stopol i 13 okolicznych wsi. Na-
tomiast syn Stanisław Grzegorz, 
kawaler Orderów Orła Białego i 
Św. Stanisława, otrzymał Stepań 
z przyległymi 23 wsiami. Wtedy 
ożenił się z Duklanną Morawską 

c. Teofili Radziwiłłówny, a sio-
strzenicą Księcia Radziwiłła Pa-
nie Kochanku, która wniosła mu 
ogromny posag. Ubogi zameczek 
Stepański stał się za sprawą jej 
wiana, wspaniałą rezydencją ma-
gnacką. Mieli dwóch synów Igna-
cego i Mikołaja. 

Stanisław Grzegorz hr. Worcell 
popierał Kostytucję 3 Maja 1791 
r., w tym też roku zawarł z chło-
pami, rewolucyjny jak na tamte 
czasy, układ „Znosicki”. Układ 
regulował wszystkie powinności, 
daniny, dziedziczenie ziemi, opła-
ty należne od każdego gospoda-
rza itd. Wprowadził też wiejski 
system sądowniczy, który okre-
ślał sposoby apelacji i regulował 

wielkość i sposób zadawania kar 
cielesnych itp. Po spełnieniu wa-
runków chłop stawał się warun-
kowo wolnym. Od tego czasu w 
księgach parafialnych, chłopów 
dotychczas pańszczyźnianych, 
określano jako „Wolno żyjący”. 
Pochodzących ze szlachty zapi-
sywano, jako „Urodzonych”. W 
życiu biedoty wiejskiej niewiele 
się zmieniło, miała ona jednak za-
pisane prawa, które będzie z cza-
sem egzekwał i domagała się no-
wych. Zamierzał jeszcze Worcell 
utworzyć spichlerze gromadzkie, 
wprowadzić ubezpieczenia chat 
i dobytku od ognia. Wydarzenia 
polityczne stanęły na przeszko-
dzie, państwo upadało okrojone 
po I Rozbiorze. 

Konfederacja Targowicka, woj-
na z Rosją i drugi rozbiór Rzecz-
pospolitej w 1793 r. zdominowały 
ówczesne życie. W wyniku II roz-
bioru, Stepań przeszedł na 125 lat 
pod panowanie rosyjskie. Kata-
rzyna II rozpoczęła politykę eks-
terminacyjną, wymierzoną w ka-
tolicyzm i polskość. Po jej śmierci 
w 1796r. na tron wstąpił jej syn 
Paweł I, represje zanikły, szlachta 
radośnie witała jego panowanie. 
Uwolnił więźniów, wiernopod-
dańcom zwrócił skonfiskowane 
ziemie, dokładał nawet nowe, po-
zwalał wracać z wygnania uczest-

nikom Insurekcji Kościuszkow-
skiej, dzielił nie swoje i rządzi na 
cudzym (divide et impera).

 Zapanowała, więc wśród 
możnej szlachty wołyńskiej dziw-
na wesołość, bale, uczty i huczne 
rozrywki, miały miejsce jedna po 
drugiej. Naczelny wódz, Wiel-
ki Książę Konstanty Pawłowicz, 
odwiedzał domy Pańskie i szla-
checkie, zabawy nie mały koń-
ca. Patriotyczna uboga szlachta, 
zgorszona zachowaniem moż-
nych, widziała w hrabim Wor-
cellu jedyny wzór do naśladowa-
nia. Worcell nie uczestniczył w 
zabawach, odbywających się na 
grobie ojczyzny. Swoim autory-
tetem podtrzymywał szlachtę i 
utwierdzał w patriotyzmie. Mieli 
nasi przodkowie w nim swojego 
obrońcę, głów nie schylając. Znał 
wszystkich zacnych szlachciców 
w okolicy, tytułował ich „Panie 
sąsiedzie”, jako równych sobie w 
prawach i obowiązkach obywa-

telskich. Słuchał opinii, nie pozo-
stawał obojętny na skargi i uwagi. 
W każdą niedzielę pod kościołem 
po Mszy wdawał się w dyskusje, 
przekazywał sąsiadom w szcze-
gółach najnowsze wieści z kraju i 
ze świata.

Po ustąpieniu Marszałka Wo-
łyńskiej Szlachty, Józefa hr. Ili-
skiego w 1802 r. nastąpiły wybory 
jego następcy. Pan Korzeniowski 
Marszałek Owrucki był głównym 
pretendentem do sukcesji. Gościł 
szlachtę, poił, nadskakiwał w ser-
decznościach, wszystkich cało-
wał. Jednak możni hulacy i bied-
na szlachta nastawiona patrio-
tycznie dysponowała w wyborach 
po jednej „kresce”. Zachowanie 
hr. Worcella słynnego z niepo-
szlakowanej osobowości, zjedna-
ło mu „kreski” szlachty. Zaraz po 
rozpoczęciu wyborów Marszałek 
Marcin Bukar oddał głosy żyto-
mierskiej szlachty na Worcella, za 
nim poszli następni. Car Aleksan-/ Stepań, grobowiec Worcellów.

/ Tablica na grobowcu Worcellów w Stepaniu

/ Stepań, sklepienie grobowca Worcellów

Stepań, a w nim ród 
WORCELLÓW

gromada Stepań
gmina Stepań,

powiat Kostopol, 
woj. wołyńskie, 
parafia Stepań
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der I powołał hr. Worcella na naj-
wyższy urząd Marszałka szlachty 
guberni wołyńskiej, dziejowa tra-
dycja sięgająca pierwszej połowy 
XV wieku znalazła się w rękach 
patrioty. 

Ciężar sprawowania funkcji 
był wielki, liczne przedsięwzię-
cia z tym związane stanowiły dla 
Marszałka wielkie obciążenie fi-
nansowe, z trudem kończy budo-
wę kościoła w Stepaniu. I wtedy 
wschodząca gwiazda Napoleona 
porywa serce hr. Worcella, w 
1808 r. ustępił ze stanowiska, nie 
mogąc „dwóm Panom służyć”, 
wolności Rzeczpospolitej i Ca-
rowi. Patriotyczna szlachta z na-
dzieją czeka wojny i odrodzenia 
Polski, hr. Worcell przy każdej 
sposobności podnosi jej ducha.  

Życie osobiste hr. Worcella nie 
układało się pomyślnie, rozwiódł 
się z żoną Duklanną. Z drugiego 
małżeństwa hr. Worcella i Anny 
Topper c. bakiera z Warszawy, 
urodziło się dwóch synów w 1799 
r. Stanisław Gabriel i Aleksan-
der zmarły dzieckiem. Stanisław 
Gabriel wychowywany był przez 
matkę, Francuza guwernera Gal-
lea i księdza Choroszyńskiego, 
stał się żarliwym katolikiem, 
światłym obywatelem. Wykształ-
cenie otrzymuje w Krzemieńcu, 
gdzie należał do Towarzystwa 
Szubrawców. Wtedy stał się gło-

sicielem socjalizmu utopijnego. 
W 1820 r. ożenił się z Salomeom 
Koszowską, mieli syna Stanisła-
wa Hieronima, który jednak nie 
poszedł w ślady wielkich przod-
ków.

Pierwsza wojna zwana „polska” 
prowadzona przez Napoleona w 
latach 1806 - 1807 oraz powstanie 
Księstwa Warszawskiego rozbu-
dziły nadzieje Polaków. Worcell 
wierzył że następna wojna będzie 
decydująca. Inwazja na Rosję w 
1812 r. zwana też „Drugą wojną 
polską” miała przypieczętować 
odrodzenie Rzeczpospolitej. Woj-
ska francuskie Księcia Kondeusza 
stacjonowały w Dubnie, pewne 
zwycięstwa zabawiały okoliczne 
dwory, bale trwały nieprzerwanie. 
Jednak Wielka Armia Napoleona 
poszła w objęcia rosyjskiej zimy 
i zginęła. Nadzieje związane z 
Napoleonem zgasły razem z jego 
upadkiem. Car Aleksander I Paw-
łowicz został w 1815 r. królem 
Polski. Mrok rozbiorów ogarną 
cały naród i przygnębił patriotów. 

Stanisław Grzegorz hr. Wor-
cell nie tracił jednak nadziei, 
aktywnie uczestniczył w przy-
gotowaniach do powstania na-
rodowego. W celu doskonalenia 
duchowego, braterstwa różnych 
religii, narodowości, poglądów 
i mistycyzmu, został członkiem 
Loży masońskiej. Na cmenta-

rzu wzniósł grobowiec piramidę, 
wejście do kościoła zdobiło Oko 
Opatrzności, symbo wolnomular-
stwa. Z członkami Loży planował 
zryw niepodległościowy.  Spadł 
na niego ciężki cios, syn Mikołaj 
za działalność w Towarzystwie 
Patriotycznym został pozbawio-
ny szlachectwa i zaciągnięty do 
regulaminowej służby wojskowej 
na 15 lat, jako szeregowy żoł-
nierz. Służbę skończy w 1843 r. i 
wrócił do Stepania już po śmierci 
ojca.

Wybuch Powstania Listopa-
dowego w 1830 r. rozbudził na-
dzieje. W samym dowództwie 
powstańczym istniały jednak 
wielkie rozbieżności, jedni chcieli 
przygotowań do wojny, a drudzy 
wymóc na carze ustępstwa i za-
kończyć powstanie. Kiedy jednak 
w styczniu 1831 r. ogłoszono akt 
detronizacji cara Mikołaja I Ro-
manowa z tronu polskiego, woj-
ska rosyjskie początkiem lutego 
wkroczyły do Królestwa Kongre-
sowego, rozpoczęła się krwawa 
wojna. Doszło do bitwy pod Ol-
szynką Grochowską na przedmie-
ściach Warszawy, bitwa pozostała 
nierozstrzygnięta, obie strony się 
wycofały, na polu walki poległo 
ponad 15 tysięcy żołnierzy z obu 
stron. Dyktator Józef Chłopicki 
nie pozwolił wtargnąć na Litwę 
i Wołyń, chciał pozostać w do-

brych stosunkach z carem, jako 
królem Polski i wymusić na nim 
przestrzeganie konstytucji, którą 
wcześniej zaprzysiągł. Uwzględ-
niając bardzo zawiłą sytuację per-
traktował, nie wierząc w powo-
dzenie powstania, miał nadzieję 
na zakończenie walk.

Siły rosyjskie na Wołyniu były 
bardzo słabe, pokonanie ich nie 
sprawiłoby kłopotu. Generał Jó-
zef Dwernicki apelował o jego 
wybuch. Stanisław Grzegorz hr. 
Worcell był gorącym orędowni-
kiem rozpoczęcia powstania w 
celu odciążenia walczących sił 
powstańczych w „kongresówce”. 
Możni jednak nie spieszyli się z 
przystąpieniem do powstania, 
wyczekiwali. Dwulicowo, obie-
cując Dwernickiemu poparcie, 
jednocześnie dostarczali tysiące 
wołów karmnych dla wojsk Iwa-
na Dybicza. 

Kiedy w kwietniu 1831 r. gen. 
Dwernicki przeprawia się z woj-
skiem przez Bug, miał wielu 
przeciwników z Wodzem Naczel-
nym Janem Skrzyneckim na cze-
le. Worcell, nie czekał na innych, 
organizował szlachtę i wypad w 
celu zajęcia Kowla. Zawrócił jed-
nak z drogi, bo szła z nim garstka 
okolicznej szlachty. Z przeka-
zów ustnych wiemy, że byli to 
„sąsiedzi” z rejonu szlacheckich 
wsi  Majdanu Huta (Huta Stepań-
ska), Słobody Wyrki i Słobody 
Omelanki. Chłopi przyglądali się 
wydarzeniom powstańczym obo-
jętnie, obradujący sejm nie mógł 
podjąć kluczowej decyzji o ich 
uwłaszczeniu. Na przeszkodzie 
dalej stali właściciele ziemscy, 
obawiający się rabunków i mor-
dów. Nie poszli za przykładem 
marszałka hr. Worcella, pilnowali 
swoich interesów.

Hr. Worcell niestrudzenie po-
większał oddział, zdobył wozy 
z mąką, przeznaczone dla kor-
pusu Riidigera, co pozwoliło mu 
przejść do uroczyska Czerewachy 
pomiędzy rzekami Turią, a Sty-
chodem. Tam czekał na nadejście 
oddziału Franciszka Godebskie-
go. Oddział urósł wówczas do po-
nad 1000 powstańców w tym 200 
jazdy. Zanim został rozbity pod 
Rafałówką, zdobył Kowel, a w 
nim magazyny wojskowe. Po roz-
biciu oddziału jedynie hr. Worcell 
nie zrezygnował z walki, zebrał 
pozostałych i trwał w lasach koło 
Rafałówki.

Przechodzący od strony Żyto-
mierza przez Horyń, a idący w 
kierunku Bugu, oddział Karola 
Różyckiego zabrał niedobitki 
około 80 powstańców. Z oddzia-
łem wyruszył syn Stanisława 
Grzegorza, Stanisław Gabriel hr. 
Worcell, poseł na sejm powstań-
czy z powiatu rówieńskiego. Na 
zawsze opuścił Wołyń, ostatni raz 
żegnał się z ojcem, czekała go do 
śmierci poniewierka emigracyj-
na. Miał on za zadanie przekazać 
skargę szlachty na hr. Narcyza 
Olizara, obwinionego za upadek 
powstania na Wołyniu.

Marszałek hr. Worcell wrócił 
z najwierniejszą szlachtą do Ste-
pania, rozpuścił niedobitki do 
domów, trwały wtedy żniwa. Za 
kilka miesięcy powstanie upadło, 
Car bezlitośnie karał uczestni-

ków. Pokonani, obarczani byli za 
wszystkie nieszczęścia, kwestio-
nowano sens przegranej walki, 
wypominano wielką ilość ofiar, 
na przywódców spłynęła fala 
wrogiej krytyki. Do tego jeszcze 
Papież Grzegorz XVI w encykli-
ce „Cum primum” nakazał posłu-
szeństwo władzy cywilnej i potę-
pił uczestników powstania. 

Za sprawą umiłowanego Mar-
szałka hr. Worcella, szlachta nie 
ponosi odpowiedzialności za 
udział w powstaniu, całą winę 
wziął on na siebie, przekupił car-
skich urzędników i policjantów. 
Wdzięczna pamięć o tym między 
szlachtą trwała przez pokolenia. 
Aby chronić rodziny, fałszowane 
były daty śmierci poległych, a na 
temat udziału w powstaniu przez 
długie lata, nikt głośno nie rozma-
wiał.

Ziemia i majątek hr. Worcella 
zostały skonfiskowane. Jego ro-
dzina zamieszkała w chacie przy 
pałacu, cierpiała tam ciągły nie-
dostatek. Do końca życia hr. Wor-
cell obdarzony był szacunkiem 
tak wrogów jak i braci szlachty. 
Umarł po 1840 r., a jego II żona 
Anna kilkanaście lat później. Jako 
ostatni z rodu, a mieszkający ką-
tem w Stepaniu, na warunkach je-
dynie dożywocia, umarł ok. 1872 
r. syn z pierwszego małżeństwa, 
Mikołaj.

Syn Marszałka, Stanisław Ga-
briel tułał się po Europie, serce 
rozrywała mu tęsknota za rodzi-
ną i ojczyzną. Żyjąc w wielkim 
niedostatku sporadycznie otrzy-
mywał pomoc od żony i syna Sta-
nisława Hieronima senatora ro-
syjskiego, niezbyt interesujących 
się jego losem i niedolą. Mimo 
że żona Salomea posiadajała nie-
skonfiskowany po ojcu Koszow-
skim duży majątek. 

Stanisław Gabriel hr. Worcell, 
kawaler Orderu Virtuti Militari, 
przyznawanego dla najwalecz-
niejszych na polu chwały, zmarł 3 
lutego 1857 r. Pochowany został 
w Londynie na cmentarzu High-
gate w 60 kwaterze. Leży w gro-
bowcu razem z podobnym emi-
grantem Wojciechem Daraszem, 
na którego pogrzebie w 1852 r. 
przemawiał, z którym dzielił że-
braczy chleb, tułaczy. Grobowiec 
znajduje się na Wzgórzu Orła 
Białego, stoi tam rzeźba wymow-
na – Orzeł wydobywający się 
spod płyty grobowej.

Wy, którzy będziecie przejaz-
dem w Stepaniu, wzrok obróci-
cie na ruiny Piramidy Worcella, 
wspomnijcie o tym sławnym ro-
dzie, patriotach wielkich, co życie 
swoje i fortunę ofiarowali ojczyź-
nie. 

Jak na Napoleona przy pirami-
dach, tak i na Was „ dwa wieki ze 
Stepańskiej piramidy patrzą”.1 

--
1.  Żródło informacji: Dr 

Bolesław Limanowski „Stanisław 
Worcell życiorys” wyd. Spółka 
Nakładowa „Książka” Kraków 
1910 r. w posiadaniu LIBRARY 
UNIVERSITY OF TORONTO

c.d.n. Janusz Horoszkiewicz
kontakt@naszekresy.pl

/ Stepań cmentarz, grobowiec na podwurzu

/ Stepań cm. Worcellów
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 Nadszedł wreszcie czas, że w na-
szym kraju, zaczęto mówić praw-
dę o tzw. „wyzwoleniu”.           W 
czwartek (28. 11. 2019 r.) ówcze-
sny prezes IPN Jarosław Sza-
rek  w Białymstoku,  powiedział: 
„Wkraczając do Polski armia 
sowiecka kończyła straszną, nie-
ludzką okupację niemiecką, ale 
nie przynosiła wolności. Przy-
nosiła kolejne zniewolenie. A jak 
wyglądało to „wyzwolenie”, tu 
w Białymstoku pokazuje chociaż-
by obława augustowska. Armia 
sowiecka, narzędzie w rękach 
Stalina, przychodziła po to, żeby 
odebrać Polsce niepodległość. 
Żeby zbudować Polskę pod rzą-
dami komunistycznymi”. W ten 
sposób odniósł się do obecnego 
w debacie publicznej poglądu, 
że Armia Czerwona - pokonu-
jąc w latach 1944-45 III Rzeszę 
Niemiecką - wyzwalała Polskę. 
W ocenie prezesa IPN Jarosława 
Szarka opinia, że armia sowiec-
ka wyzwalała Polskę, nie odpo-
wiada rzeczywistości i prawdzie. 
„To zdanie z głębi PRL-u” –po-
wiedział PAP.  (https://dzieje.pl/
aktualnosci/prezes-ipn-opinia-
ze-armia-sowiecka-wyzwalala-
polske-zdanie-z-prl-u )  Tyle 
tytułem wstępu do niżej zapre-
zentowanego tekstu, bo prawda 
wcześniej czy później, jak przy-
słowiowe „szydło wychodzi z 
worka”. Muszę zacząć od kam-
panii reklamowej książki Piotra 
Zychowicza „Wołyń zdradzo-
ny”, a była bardzo intensywna. 
Nawiasem mówiąc, tytuł bardzo 
dobry, ale niewłaściwe wnioski: 
kto zawiódł a kto zdradził, ale to 
już inna sprawa. W tą kampanię 
wpisał się Jan Engelgard publi-
kując w „Myśli polskiej” artykuł; 
„ Wołyń – czarna karta historii 
AK? „.( http://www.mysl-polska.
pl/1967). Zbulwersowało mnie 
właściwie ostatnie zdanie zawar-
te w niżej prezentowanym wstę-
pie; „ Nowa książka Zychowicza 
podejmuje temat pozostawienia 
samej sobie polskiej ludności na 
Wołyniu przez Delegaturę Rządu 
i AK. Autor, jak to autor, nieraz 
pisze w swoim stylu, ale całość 
jest w zasadzie słuszna. Musiał 
przyznać, że na Wołyniu jedynym 
realnym obrońcą Polaków przez 
UPA była sowiecka partyzantka, 
co u nas wielu nie chce przyjąć 
do wiadomości.” Oczywiście w 
tym miejscu muszę powiedzieć 
otwarcie, że zaliczam się do gro-
na tych „wielu co nie chcą przy-
jąć do wiadomości”   poglądu „ z 
głębi PRL-u”, jak wyraził się dr 
Szarek. Dociekając skąd ów po-
gląd wziął się u pana Engelgarda, 
doszedłem do jego  „ naukowej 

pracy” : „Partyzantka sowiecka 
wobec zagłady ludności polskiej 
na Wołyniu w 1943 roku „. (1) 
Przeczytałem, nawet kilka razy, i 
niestety nie znalazłem niczego co 
uzasadniało by takie twierdzenie. 
Jako, że byłem nieraz świadkiem 
w czasach PRL-u, wielu wy-
stąpień prelegentów z PZPR-u, 
stwierdzam, że jest to zwyczajna 
„agitka” nadająca się co najwyżej 
na zebranie TPPR-u. Tak na mar-
ginesie zastanawiam się, dlacze-
go, autor tekstów historycznych 
w specjalistycznym kwartalniku 
„Niepodległość i Pamięć” takie 
„dzieło” spłodził? Aby pisać o 
partyzantce sowieckiej na Woły-
niu nie można czynić tego zapo-
minając o jej działaniu na całych 
Kresach II RP. Dlatego od tego za-
cznę nim powrócę do w/w tekstu. 
Waldemar Handke w artykule :” 
A więc wojna … Wokół pracy 
Zygmunta Boradyna „Niemen 
rzeka niezgody. Polsko-sowiec-
ka wojna partyzancka na No-
wogródczyźnie 1943-1944” „ (2) 
napisał: „ Trzeba było wielu lat i 
pracy historyków, którzy z upo-
rem gromadzili, zbierali, opisy-
wali i komentowali kolejne fakty, 
a zwłaszcza nowe dokumenty, 
które budowały prawdziwy ob-
raz sytuacji na polskich Kresach. 
Szczególne miejsce w tym opisie 
zajmowały polskie ziemie północ-
no-wschodnie – Wileńszczyzna i 
Nowogródczyzna.” Otóż to, ja 
mimo poszukiwań nie znalazłem 
podobnego opracowania poświę-
conego stosunkom między par-
tyzantką sowiecką a AK, na Wo-
łyniu. Tak czy inaczej nie można 
pisać o Wołyniu, bez zaprezento-
wania sytuacji na całych Kresach, 
ponieważ są sprawy które mimo 
pozorów, były wspólne dla cało-
ści. 

Kresy Wschodnie II RP, 52 
proc. terytorium przedwojen-
nej Polski,  najpierw więc w la-
tach 1939-1941 znalazły się  pod  
pierwszą okupacją sowiecką – co 
było konsekwencją sowiecko-nie-
mieckiego paktu Ribbentrop-
-Mołotow, a po 22 czerwca 1941 
r. znalazły się pod okupację nie-
miecka. Należy zwrócić uwagę 
na fakt, że już wtedy sowieci, na 
początku wspierani również przez 
Litwinów i Ukraińców, rozpo-
częli proces czystki etnicznej na 
ziemiach „włączonych do wiel-
kiej rodziny narodów Związku 
Sowieckiego”. Ziemie Rzeczy-
pospolitej Polskiej, zagarnięte 
przez Związek Sowiecki, zosta-
ły uznane za część „czerwonego 
imperium”. Już 5 grudnia 1939 
r. sowiecki rząd podjął decyzję 

o wysiedleniu – wraz z całymi 
rodzinami – osadników wojsko-
wych, a nieco później także osób 
zatrudnionych w służbie leśnej. 
. Akcję przeprowadzono 10 lu-
tego 1940 r., wysiedlając ok. 
140 tys. osób (z Białorusi – ok. 
51 tys., z Ukrainy – ok. 89 tys.), 
wśród których aż 81,7 proc. sta-
nowili Polacy. Po wywózce na 
samym Wołyniu znikło ponad 100 
osad wojskowych. 

Druga deportacja została prze-
prowadzona 13 kwietnia 1940 
r. NKWD miało pełne ręce ro-
boty. Równolegle z wywózka-
mi intensywnie rozpracowywało 
polskie i ukraińskie organizacje 
konspiracyjne, do których udało 
się wprowadzić agentów. Wio-
sną i latem 1940 r.  aresztowano 
kierownictwo ZWZ we wszyst-
kich ważniejszych ośrodkach 
kresowych, od Lwowa i Stani-
sławowa po Nowogródczyznę. 
Trzecia deportacja miała miejsce 
29 czerwca 1940 r. i trwała przez 
blisko miesiąc. 14 maja 1941 r. 
władze sowieckie podjęły decy-
zję o przeprowadzeniu kolej-
nej deportacji. Szacuje się, że 
pośród deportowanych było ok. 
34–38 tys. osób zamieszkałych w 
granicach II Rzeczpospolitej, w 
tym nie więcej niż 30 tys. Pola-
ków. Według najskromniejszych 
rachunków  w ramach czterech 
deportacji wywieziono z Kre-
sów ponad 300 tys. osób, z cze-
go  ok. 190–200 tys. stanowili 
Polacy. Ponadto NKWD areszto-
wało ogółem ok. 110 tys. obywa-
teli polskich (40 proc. stanowili 
Polacy, 23 proc. – Ukraińcy, 22 
proc. – Żydzi, 8 proc. – Białoru-
sini). Tylko część aresztowanych 
(ok. 40 tys.) zdążono skazać i 
zesłać do łagrów. Liczba pomor-
dowanych, poza rozstrzelanymi 
w ramach zbrodni katyńskiej, jest 
niemożliwa do ustalenia.  Polacy  
mimo, że nie stanowili większo-
ści, to przede wszystkim oni byli 
represjonowani przez system 
sowiecki. (4)   22 czerwca 1941 
r.  na  Kresach pojawił się nowy 
okupant, Niemcy. Tempo w jakim 
postępowała armia niemiecka 
w głąb  Rosji spowodowało, że 
już 29 czerwca Stalin podpisał 
dyrektywę nr P509, wzywającą 
wszystkie przyfrontowe struktury 
państwowo-partyjne do tworze-
nia grup partyzanckich i sabota-
żowych. Natomiast 3 lipca 1941 
roku w przemówieniu radio-
wym wezwał naród sowiecki do 
podjęcia bezpardonowej wojny 
partyzanckiej: „Dla wzniecenia 
wszędzie wojny partyzanckiej ( 
...) należy tworzyć oddziały par-

tyzanckie, konne i piesze, organi-
zować grupy dywersyjne do walki 
z formacjami wrogiej armii. (...) 
„. Oczywiście była to reakcja na 
katastrofalną sytuację na froncie.  
Armia Czerwona znajdowała się 
w rozsypce, ponosząc dotkliwe 
straty. Już 2 lipca 1941 roku Pan-
telejmon Ponomarienko, I se-
kretarz Komunistycznej Partii 
Białorusi donosił: „na Białorusi 
rozwinął się ruch partyzancki, 
na przykład w obwodzie pole-
skim każda wieś i każdy kołchoz 
ma swój oddział partyzancki”. 
W dziesięć dni później Ponoma-
rienko stwierdzał, że na okupo-
wanych terenach pozostawiono 
3 tysiące partyzantów. Tak na 
prawdę to:  Pierwsze oddziały 
partyzanckie powstały dopiero 
kilkaset kilometrów na wschód 
od ówczesnej granicy sowiecko-
-niemieckiej nieco późnej. Do-
piero we wrześniu 1941 roku nie-
miecka strona odnotowywała ak-
cje partyzanckie, które jednak nie 
spowodowały większych szkód i 
strat. Większość jednostek, sła-
bo uzbrojonych i prawie w ogóle 
nieprzeszkolonych, uległa rozbi-
ciu lub rozproszeniu. Na początku 
1942 roku, jak podają dokumenty 
sowieckie, było 248 oddziałów i 
grup liczących 34 468 partyzan-
tów. Większość z nich istniała 
jedynie na papierze lub nie pro-
wadziła poważniejszych działań 
bojowych. W pierwszym roku 
wojny nie istniało centralne do-
wództwo ruchu partyzanckiego. 
Początkowo kluczową rolę od-
grywał aparat NKWD. 

Jednak 31 maja 1942 roku 
utworzono Centralny Sztab Ru-
chu Partyzanckiego, a jego sze-
fem został Ponomarienko. 

Przy czym ruch partyzanc-
ki był centralnie zarządzany 
z Moskwy. Moskwa liczyła na 
jak największe zaangażowanie 
ludności cywilnej w pomoc par-
tyzantom. To, że Niemcy stosują 
odpowiedzialność zbiorową i na 
obszarach, gdzie zauważą dzia-
łania partyzanckie, palą całe wsie 

i mordują ludność cywilną, nie 
miało dla politycznych dysponen-
tów radzieckiej partyzantki więk-
szego znaczenia. A nawet było 
pożądane, gdy dotykało ludność 
rdzennie polską.
 Do listopada 1942 roku liczba 
partyzantów wzrosła do 94484, 
w styczniu 1943 roku do 110 899, 
aby rok później osiągnąć prawie 
190 000. Większość oddziałów 
-ponad 50 proc. - działała na 
terenie Białorusi.  Duże obszary, 
szczególnie na Białorusi, znalazły 
się pod kontrolą partyzantów lub 
wręcz zostały przez nich opano-
wane. Partyzanci sowieccy bru-
talnie obchodzili się z miejscową 
ludnością, terroryzowali całe ob-
szary, palili wsie, a nawet miasta, 
przeprowadzali brutalne akcje od-
wetowe. 

Ludność na okupowanych 
przez Niemców terenach znala-
zła się między młotem a kowa-
dłem. Zdarzało się, że niektóre 
miejscowości były kolejno pa-
cyfikowane przez partyzantów 
i Niemców, jak np. kresowe 
miasteczko Naliboki leżące 70 
km na południowy wschód od 
Nowogródka.    

8 maja 1943 roku sowieccy par-
tyzanci z brygady „Stalina” 
zaatakowali tamtejszy, mający 
chronić ludność przed uciążli-
wymi napadami rabunkowymi, 
punkt samoobrony obsadzony 
przez Polaków. Rozwściecze-
ni niepowodzeniem i stratami, 
jakie ponieśli, wymordowali 
wszystkich młodych mężczyzn 
w Nalibokach, których udało 
im się tej nocy złapać, w tym 
także co najmniej jedną kobietę 
(razem 127 ofiar). Dwa miesią-
ce później, to z kolei niemiecka 
ekspedycja karna obróciła całą 
miejscowość w zgliszcza. Jak 
podają różne źródła: partyzanci 
w czasie akcji zaopatrzeniowych 
nazywanych w żargonie party-
zanckim  „ bombiożki” nierzadko 
zachowywali się jak zwykli rabu-
sie. Wiele oddziałów przeprowa-
dzało niewiele akcji zbrojnych 
lub wcale ich nie podejmowało, 
choćby dlatego, że brakowało im 
broni i amunicji. Niedostateczne 
uzbrojenie  partyzantów nie prze-
szkadzało jednak w przeprowa-
dzaniu „operacji zaopatrzenio-
wych”. Niektóre oddziały paliły 
naraz po kilka miejscowości, jak 
np. komisarz Frołow ze swoimi 
partyzantami, działający w okrę-
gu witebskim. W kwietniu 1943 
roku puścił z dymem wiele wsi i 
rozstrzeliwał „cywilnych miesz-
kańców i innych partyzantów”. 

Prawda o partyzantce 
sowieckiej na Wołyniu 
podczas II wojny światowej
Bogusław Szarwiło
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Jeszcze bardziej bezwzględ-
nie partyzanci postępowali z 
ludnością polską, gdyż Polacy 
generalnie byli uważani za na-
stawionych nieprzychylnie lub 
wrogo wobec ZSRR. Sowieci 
mordowali całe rodziny pol-
skie, palili ich domy, gdy tylko 
padło podejrzenie, że pomagają 
polskiemu ruchowi podziemne-
mu. Wielu Polaków w panice 
opuszczało swoje wsie i uciekało 
do miast. Sowieccy partyzanci 
przeprowadzali „akcje zaopa-
trzeniowe” szczególnie chęt-
nie u polskich chłopów. Część 
zbrodni trzeba jednak zapisać 
na konto naczelnego dowódz-
twa sowieckiej partyzantki. La-
tem 1943 roku sowieccy party-
zanci sprowokowali na obszarze 
dzisiejszej zachodniej Białorusi 
lokalną wojnę partyzancką z 
Armią Krajową. Wcześniej stro-
na polska wysunęła propozycję 
wspólnej walki przeciwko nie-
mieckiemu okupantowi, bandom 
przestępczym i grabieżcom, gnę-
biącym ludność cywilną. Doszło 
nawet do pierwszych rozmów. 
W czerwcu 1943 roku Ponoma-
rienko rozkazał jednak zerwać 
rozmowy i niepostrzeżenie zli-
kwidować lub zadenuncjować 
Niemcom dowódców polskiej 
konspiracji. Jak sam twierdził: 
„Niemcy nie będą się wahali 
przed rozstrzelaniem tych osób, 
jeśli się tylko dowiedzą, że są to 
przywódcy polskiego podziemia 
lub innej polskiej organizacji 
zbrojnej (...). Przy wyborze środ-
ków nie możecie mieć żadnych 
skrupułów. Musi to być akcja 
zakrojona na szeroką skalę i 
tak zorganizowana, aby wszyst-
ko poszło gładko”. W sierpniu 
1943 roku doszło do pierwszych 
poważniejszych akcji przeciwko 
polskim partyzantom. Sowieccy 
partyzanci zaprosili dowódz-
two polskiego oddziału „Kmi-
cica” na rozmowy i uwięzili je. 
Partyzantów zaskoczono w ich 
bazie i rozbrojono. Dowódca i 
80 ludzi zostało rozstrzelanych, 
a pozostałych wcielono siłą do 
sowieckich oddziałów lub roz-
brojono i puszczono wolno. Po 
tym wydarzeniu konflikt przero-
dził się w polsko-sowiecką wojnę 
partyzancką. Niektóre oddziały 
polskie, szczególnie zagrożone 

przez Sowietów, zaprzestały wal-
ki z okupantem niemieckim, a 
nawet zaopatrywały się u niego 
w broń i amunicję, inne walczyły 
natomiast na dwa fronty.(4) Pola-
cy walczący w szeregach AK byli 
przez sowiecką propagandę okre-
ślani mianem „białopolaków”, 
„kontrrewolucjonistów”, „pol-
skich nacjonalistów”, „imperia-
listów”. Sowieci, w swej propa-
gandzie nie widzieli miejsca na 
niepodległościowe dążenia Po-
laków, uznając że istnieje stan 
prawny ukształtowany w wy-
niku paktów sowiecko-niemiec-
kich z 1939 roku. Według sowie-
tów nie było miejsca dla polskich 
interesów, na terenach, które ich 
zdaniem należały do sowieckiego 
imperium. Polacy byli skazani 
przez Sowietów na zagładę. Po-
twierdziły to zdobyte dokumenty 
podczas rozbijania przez sowie-
tów; 1 grudnia 1943 roku bata-
lionu stołpeckiego AK.  Oddział 
kawalerii chor. Zdzisława Nur-
kiewicza ps. „Noc”, któremu 
udało się uniknąć zagłady, wziął 
do niewoli jednego z oficerów 
sowieckich z brygady im. Stali-
na, zdobył oryginał  „Rozporzą-
dzenia bojowego”. Co zawierał? 
Warto się zapoznać. „W celu wy-
konania rozkazu szefa Central-
nego Sztabu Ruchu Partyzanc-
kiego przy Kwaterze Głównego 
Dowództwa Armii Czerwonej 
generała-lejtnanta Ponomarien-
ko i pełnomocnika Centralnego 
Sztabu Ruchu Partyzanckiego 
przy Kwaterze Głównego Do-
wództwa i KC KP(b)B na obwód 
baranowicki generała-majora 
Płatona, 1 grudnia 1943 roku, 
punktualnie o godzinie 7 rano 
we wszystkich miejscowościach 
rejonów przystąpić do rozbraja-
nia polskich legionistów >>par-
tyzantów<>partyzantów<< – 
rozstrzeliwać na miejscu”. Tutaj 
warto dodać, że zdobyty egzem-
plarz „Rozporządzenia bojowe-
go”, powędrował drogą służbową 
do Komendy Okręgu „Nów”, na-
stępnie do KG AK w Warszawie, 
a stamtąd do Naczelnego Wodza 
i rządu Rzeczypospolitej w Lon-
dynie . W kontekście przedsta-
wionych powyżej faktów, nie ma 
najmniejszych wątpliwości, że 
była to wojna sowiecko-polska, 
w której decyzje o jej rozpoczę-

ciu przez Sowietów, zapadły na 
najwyższym szczeblu. O ile na 
Nowogródczyźnie i na Wileńsz-
czyźnie na przełomie 1943 i 1944 
roku rozgorzała  wręcz wojna par-
tyzancka sowietów z Polakami, to 
na  Wołyniu sytuacja była nieco 
inna. Pytanie dlaczego? Czyżby 
sowieci tu bardziej lubili Pola-
ków?     

 Po  powstaniu Centralnego Szta-
bu Ruchu Partyzanckiego 31 
maja 1942 roku, w kilka dni póź-
niej powstał: Ukraiński Sztab 
Partyzancki dowodzony przez 
Tymofija Strokacza,  sowiecki 
ruch partyzancki rozpoczął  się 
również  na Wołyniu. Aleksandr 
Siergiejewicz Gogun (5) – ro-
syjski historyk, badacz II wojny 
światowej i sowieckiej historii 
ery stalinowskiej podaje: „ Po-
czątkowo oddziały partyzanckie 
były tworzone głównie przez or-
gana NKWD i KP(b)U. Dlatego 
też znajdowali się w nich mili-
cjanci, czekiści (funkcjonariusze 
NKWD), przedstawiciele nomen-
klatury partyjnej, a także dobrani 
przez nich ludzie: członkowie par-
tii komunistycznej i komsomolcy, 
jak również bezpartyjni robotni-
cy, urzędnicy i inteligencja, któ-
rzy najczęściej wcześniej odbyli 
wstępne przeszkolenie wojskowe 
w Armii Czerwonej albo w ba-
talionach pościgowych (istrie-
bitielnych) NKWD, które miały 
walczyć z sabotażem i dywersją 
na tyłach wojsk sowieckich. Re-
asumując, większość oddziałów 
tworzona była na rozkaz partii i 
rządu, a nabór prowadzono zna-
nym mieszkańcom krajów socja-
listycznych sposobem „przymu-
sowych ochotników”, często pod 
groźbą rozstrzelania. Ogromna 

większość grup partyzanckich 
utworzonych w ciągu pierwszego 
roku wojny nie przetrwała, utrzy-
mała się jedynie niewielka część 
partyzantów z „pierwszego pobo-
ru”. Później skład kadrowy ruchu 
partyzanckiego uzupełniany był z 
następujących źródeł:

– spośród żołnierzy, którzy wydo-
stali się z okrążenia, i zbiegłych 
jeńców sowieckich;
– z osób zwerbowanych przez 
partyzantów i ochotników spo-
śród ludności miejscowej;
– spośród dezerterów, którzy słu-
żyli w niemieckich formacjach po-
mocniczych;
– z kadr wysyłanych spoza linii 
frontu (radiotelegrafistów,  ofice-
rów,  dywersantów, personelu me-
dycznego, funkcjonariuszy partyj-
nych itd.), w wielu przypadkach 
– całych oddziałów (np. grupy 
NKWD ZSRS i GRU).
Jak się wydaje, większość, a być 
może absolutna większość czer-
wonych partyzantów na Ukrainie 
wywodziła się z chłopów zwer-
bowanych przemocą. Największy 
wzrost oddziałów odnotowuje się 
w 1943 r., a właśnie tego roku 
werbunki sowieckie (przeprowa-
dzane zresztą zarówno przed, jak 
i po 1943 r.)  najczęściej podkre-
ślane są w dokumentach przeciw-
ników i zwolenników partyzantów 
sowieckich. Przykładowo, jak 
podawano w sprawozdaniu SD z 
26 lutego 1943 r. (Archiwum Fe-
deralne w Berlinie): „W okręgu 
Stolin w chwili obecnej panują in-
tensywne działania band. Miesz-
kańcy wielu wsi są wybierani, 
przechodzą badania lekarskie i w 
razie przydatności wcielani są do 
band”. 
 Polski działacz podziemny na 
przełomie lata i jesieni 1943 r. 
(Archiwum Akt Nowych )
 informował, iż północnymi rejo-
nami Polesia zawładnęli party-
zanci sowieccy, którzy prowadzą 
tam formalny pobór przy pomocy 
komisji lekarsko-mobilizacyjnych, 
a kiedy to konieczne, terroryzują 
miejscową ludność nie gorzej niż 
Niemcy.
 W ten oto sposób pod koniec 
1943 r. swoisty szkielet z najwy-
trwalszych i walecznych elemen-
tów, biorących udział w wojnie od 
1941 r., obudowano masą chłop-
ską. Informacje na temat składu 
osobowego oddziałów podlega-
jących GRU Armii  Czerwonej i 
Zarządowi IV NKWD ZSRS znaj-
dują się niestety w niedostępnych 
archiwach i zespołach archiwal-
nych. 
Jawne są natomiast dane o od-
działach partyzanckich podle-
głych Ukraińskiemu Sztabowi 
Ruchu Partyzanckiego (USzPD) 
NKWD USRS, a więc najlicz-
niejszych. (...)  .. , , przez które w 
latach 1941–1944 przewinęło się 
ponad 3000 osób.  (...)”

 Na Zachodniej Ukrainie dzia-
łać zaczęły partyzanckie grupy 
podporządkowane GRU (Głów-
ny Zarząd Wywiadowczy, czyli 
radziecki wywiad wojskowy) i 
NKWD (Ludowy Komisariat 
Spraw Wewnętrznych). Od-
działy te jednak miały zadania 

rozpoznawcze i wywiadowcze, 
nie szukały początkowo zwady 
z nacjonalistami ukraińskimi. 
Sowieci zrzucali grupy spado-
chroniarzy, mające tworzyć trzon 
nowych oddziałów partyzanc-
kich. Jednak nie spodziewali się, 
że oprócz Niemców, polować 
na nich będą również Ukraińcy, 
członkowie OUN. Jeden z takich 
zrzutów został zlikwidowany w 
listopadzie 1942 r. pod Rokitnem. 
Jedną z pierwszych radziec-
kich grup partyzanckich, był 
działający na Wołyniu oddział 
pułkownika NKWD Dmitrija 
Miedwiediewa. Inną była przy-
była z terenów Białorusi, grupa 
pułkownika Anatolija Brińskie-
go ps. „Diadia Pietja” z GRU. 
Sowieci dość szybko zorientowa-
li się, że oprócz Niemców, mają 
jeszcze przeciwnika w nacjona-
listach ukraińskich. Dość długo 
wierzyli, że są w stanie przecią-
gnąć na swoją stronę ukraińskich 
nacjonalistów, niestety nie udało 
się. Jak podaje Józef Sobiesiak 
( dowódca  komunistycznego od-
działu partyzanckiego „Maks”): 
„..  do rozmów na tematy poli-
tyczne doszło na początku marca 
1943 roku w okolicach Łucka. 
Oficjalnie delegacja ukraińska re-
prezentowała Ukraińską Główną 
Radę Wyzwoleńczą. Podczas spo-
tkania jej przedstawiciele stwier-
dzili, że ich głównym zadaniem 
jest budowa Samostijnej Ukrainy 
i likwidacja Polaków. Ostrzegli 
stronę sowiecką, żeby nie kiero-
wała swoich oddziałów na tereny 
Ukrainy Zachodniej.” Mniejszość 
polska pozbawiona inteligencji 
( w tym kadry oficerskiej) pod-
czas pierwszej okupacji, może 
stanowić wsparcie chociażby w 
walce z OUN. Bez wątpienia par-
tyzantów sowieckich zaskoczyła 
„rzeź” jaką zgotowała Polakom 
OUN-UPA (zresztą nie tylko Po-
lakom). Od wiosny 1943 roku 
coraz więcej oddziałów party-
zantki radzieckiej ze wschodniej 
i centralnej Ukrainy (m.in. Party-
zanckie Zgrupowanie Obwodu 
Sumskiego Sidora Kowpaka i 
inne) przenikało na Wołyń. Trwa-
jąca tam już rzeź Polaków, doko-
nywana przez OUN-B i UPA oraz 
sprzyjające ideologii banderow-
skiej chłopstwo ukraińskie, zasko-
czyła partyzantów radzieckich. 
„Rozpoczęła się straszliwa rzeź, 
we wszystkich wsiach, rejonach 
polska ludność jest mordowana 
ze zwierzęcym okrucieństwem, 
mordowane i męczone są także 
dzieci, kobiety i starcy, a wszyst-
kie zabudowania palone. Jest 
pewne, że niemieckie służby w tej 
nacjonalistycznej rzezi odgrywają 
główną rolę” – pisał 5 lipca 1943 
roku w swoim dzienniku jeden z 
bardziej znanych dowódców par-
tyzanckich, Siemion Rudniew ( 
Zr zgrupowania Kowpaka). Taka 
sytuacja na Wołyniu wymusiła 
na stronie sowieckiej nieco inne 
stanowisko wobec tamtejszych 
Polaków niż pierwotnie zakła-
dano. Okazało się bowiem, że 
oparciem dla partyzantki ra-
dzieckiej jest tylko część ludno-
ści ukraińskiej, a reszta sprzyja 
banderowcom i UPA. Natomiast 
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polskie wsie, zagrożone atakami 
OUN -UPA, mimo groźby pa-
cyfikacji ze strony niemieckiej  
jednak przyjmowały oddziały 
partyzantów sowieckich.

Aleksander Gogun wskazuje 

cele, zadania i działalność czer-
wonych partyzantów: „ Podob-
nie jak na pozostałych terenach 
okupowanych ZSRS, czerwoni 
partyzanci na Ukrainie mieli 
trzy podstawowe cele: działania 
zbrojne przeciwko wojskom nie-
przyjaciela na tyłach, ataki na 
szlaki komunikacyjne i wywiad. 
(...)   Pod koniec 1942 r. centrala, 
zamiast na aktywności zbrojnej, w 
większym stopniu poleciła skupić 
się na działalności dywersyjnej, 
np. wysadzaniu pociągów. We 
wskazówkach dla USzPD ten-
dencja ta dominowała właściwie 
do końca wojny na Ukrainie. We-
dług statystyki USzPD, opartej 
na doniesieniach partyzantów, w 
latach 1941–1944 na Ukrainie 
wysadzono 5294 pociągi nie-
przyjaciela, co dla Wehrmachtu 
stanowiło odczuwalną stratę. [W 
maju i czerwcu 1943 roku tylko 
na liniach Kowel–Sarny–Kijów 
oraz Kowel–Równe–Kijów do-
konano — odpowiednio — 282 i 
229 działań dywersyjnych.] Dane 
te zostały potwierdzone nie tylko 
przez ustalenia dokonane przez 
stronę sowiecką, ale i przez bada-
nia historyków niemieckich, pro-
wadzone na podstawie informa-
cji otrzymanych od niemieckich 
kolejarzy. W 1943 r. partyzanci 
sowieccy na Ukrainie wysadzili 
mniej więcej tyle samo pociągów 
co ich o wiele liczniejsi koledzy 
na Białorusi. Związane to było 
przede wszystkim z faktem, że for-
macje partyzanckie USzPD, które 
dzięki opiece Chruszczowa cie-
szyły się pewną autonomią, mia-
ły możliwość nie stosować się do 
bezsensownych wskazówek szefa 
CSzPD Ponomarienki nakazują-
cych wysadzanie torów i starały 
się wysadzać nie – szybko napra-
wiane – tory, lecz przejeżdżające 
po nich pociągi. (...)  Większość 
Polaków mieszkała w zachodnich 
obwodach USRS, gdzie w latach 
1941–1942 właściwie nie istniał 
ruch partyzancki. W latach 1943–
1944 udzielali oni maksymalnej 
pomocy czerwonym partyzantom, 
ponieważ walczyli oni przeciwko 
UPA i okupantom. Jednocześnie 
Polacy z Wołynia sami niechęt-
nie zaciągali się do sowieckich 
oddziałów partyzanckich, gdyż 
znajdowali się pod wpływem an-
tysowieckiej Armii Krajowej. Szef 
USzPD Tymofij Strokacz sabo-
tował skierowane przeciwko AK 
rozkazy szefa  CSzPD Pantelej-
mona Ponomarienki i nie wyda-
wał rozkazów o działaniach zbroj-
nych przeciwko „armii nacjonali-
stów polskich” czy o rozbijaniu i 
rozbrajaniu jej oddziałów. Sojusz-
nicze stosunki i wspólne opera-
cje AK i partyzantów sowieckich 
uzupełniane były dokładnym wza-
jemnym szpiegowaniem. Dopro-
wadziło to do bardzo głębokiej 
agenturalnej infiltracji dwóch 
ruchów partyzanckich – polskich 
nacjonalistów (AK) i ukraińskich 

komunistów, co ułatwiało władzy 
sowieckiej rozbicie struktur AK 
po wojnie.”
Sowieci, szukając sojuszników 
w walce z Niemcami, nawiązy-
wali  kontakty z Polakami. Nie 
mniej zgodnie z wytycznymi z 
góry; uważali za swoich wrogów 
zarówno polskich, jak i ukraiń-
skich,  „nacjonalistów”. Dlatego 
partyzantka sowiecka, z myślą 
o późniejszym ich wykorzysta-
niu przez NKWD, sporządzała 
na przykład spisy osób wspie-
rających Niemców lub naro-
dowe organizacje podziemne. 
( Tak UPA jak i AK) Sowieckie 
oddziały partyzanckie na Woły-
niu, były to dobrze uzbrojone i 
liczne, mogły sobie pozwolić na 
walkę zarówno z Niemcami jak 
i Ukraińcami. Działania radziec-
kich partyzantów, powodowały 
niemieckie odwety za wykole-
jone pociągi czy zlikwidowane 
posterunki. Niemcy dokonywali 
pacyfikacji wsi ukraińskich oraz 
rozstrzeliwali zakładników, tak-
że członków OUN. Mimo to, 
sotnie czy kurenie UPA unikały 
otwartych bitew z partyzantami 
radzieckimi. Wystrzegały się dłu-
gotrwałych i uciążliwych starć. 
Dzięki znajomości terenu, sieci 
wywiadowczej ich działania po-
legały na likwidacji mniejszych 
grup partyzanckich. W meldun-
kach przesyłanych przez radziec-
kich dowódców do „Wielkiej 
Ziemi”, było wiele skarg na dzia-
łalność nacjonalistów, wymie-
rzoną szczególnie w radzieckie 
oddziały rozpoznawcze, które za-
miast wykonywać powierzone im 
zadania, musiały odpierać ataki 
UPA. W kwietniu 1943 r. Nikita 
Chruszczow, szef partii bolsze-
wickiej na Ukrainie wydał roz-
kaz, którego wykonanie przez 
partyzantów, miało przynaj-
mniej spróbować zdyskredyto-
wać OUN i UPA na Zachodniej 
Ukrainie. Organizacje te miały 
być przedstawiane jako wroga 
narodu ukraińskiego i agentów 
III Rzeszy. (6) 

Sowieci robili swoje, obserwując 
spontaniczny ruch tworzenia się 
samoobron polskich wsi.  Pierw-
sze skuteczne samoobrony po-
wstały w marcu 1943 r. w Ryb-
czy  pow. Krzemieniec i Prze-
brażu pow. Łuck. Jednak nie 
wszędzie to było możliwe, albo 
nie było woli walki w obronie ży-
cia , przy dużym poczuciu zagro-

żenia Polacy opuszczali swoje 
gospodarstwa i przenosili się do 
większych polskich osiedli lub 
miast, a także do polskich miej-
scowości, które zdołały zorgani-
zować obronę, lub czynili  jak: 
cztery polskie kolonie z północ-
nej części powiatu sarneńskiego 
(Jaźwinki, Lado, Perestaniec, 
Tatynne) około pół roku wędro-
wały taborami po lasach, wio-
skach i futorach województwa 
poleskiego, gdzie terror OUN-
-UPA nie był tak odczuwany i 
gdzie wędrujące kolonie okresa-
mi korzystały z ochrony sowiec-
kiego oddziału partyzanckiego.  
Samoobrony powstawały dzięki 
takim ludziom jak, nauczyciele, 
księża proboszczowie, podofice-
rowie rezerwy WP, lub inni lo-
kalni przywódcy posiadający 
zaufanie społeczne. W tym miej-
scu warto oddać głos świadkowi: 
Zygmunt Bukowski wspomina:  
„Po wymordowaniu przez Ukra-
ińców mieszkańców kol. Parośla 
I, Polacy w wielu okolicznych 
miejscowościach samorzutnie 
przystąpili do organizowania sa-
moobrony przed grożącymi dal-
szymi napadami Ukraińców. Po-
legało to na tym, że starszyzna 
danej wsi na swoim zebraniu po-
stanawiała bronić się w razie na-
padu. W tym celu: obierano spo-
śród siebie komendanta (dowód-
cę) (...)”. W tej sytuacji  w kwiet-
niu 1943 r. Komendant Okręgu 
AK Wołyń płk Kazimierz Bą-
biński „Luboń” nakazał między 
innymi:    a) Tworząca się samo-
rzutnie wołyńska samoobrona na 
terenach zagrożonych uniemożli-
wia lub co najmniej utrudnia dal-
sze napady rezunów. Na dowód-
ców wszystkich szczebli kładę 
obowiązek wzięcia w swoje ręce 
inicjatywy w organizowaniu sa-
moobrony, nie dekonspirując 
swoich związków organizacyj-
nych. Na nas jako kadrę dowód-
czą spadł obowiązek i odpowie-
dzialność za obronę Polaków na 
Wołyniu, gdyż już się krew polska 
nie z naszej winy polała.  b)  (...). 

„Luboń” zakazywał współpracy 
w ramach samoobrony z Niem-
cami (w tym wstępowania do po-
licji niemieckiej) i partyzantką 
sowiecką. Zapewne to ostatnie ( a 
sowiecki wywiad doniósł) nie 
spodobało się sowieckiemu do-
wództwu. Jan Engelgard w swo-
im opracowaniu cytuje między 
innymi fragment referatu wygło-

szonego podczas międzynarodo-
wej konferencji w Warszawie w 
dniu 17 maja 2008., przez ; Oksa-
nę Petrusewicz: „ W kwietniu 
1943 r. specjalna dyrektywa KC 
WKP(b) i CSRP nakazała dowód-
com radzieckich zgrupowań par-
tyzanckich okazywanie Polakom 
wszelkiej pomocy przy organiza-
cji oddziałów i wyposażaniu ich w 
broń i amunicję. W ten sposób 
rozpoczęto formowanie prora-
dzieckiego polskiego ruchu party-
zanckiego oraz przekształcanie 
niewielkich oddziałów, złożonych 
z Polaków, w samodzielne polskie 
zgrupowanie „Jeszcze Polska nie 
zginęła”.  (s. 197) Nie wiem kim 
ta pani jest i  nie bardzo rozumiem 
czemu przytoczony fragment miał 
służyć? Przecież każdy kto potrafi 
czytać widzi, że stoi  „czarne na 
białym”, sowieci pod propagan-
dowym płaszczykiem pomocy 
zmierzali do utworzenia „komu-
nistycznych” oddziałów polskich 
podporządkowanych Moskwie. 
Byli przekonani, że społeczność 
polska pozbawiona kadry wojsko-
wej, w łatwy sposób będzie moż-
na wykorzystać do realizacji no-
wego komunistycznego porząd-
ku. Dalej pan Engelgard pisze: „ 
Dowódcy partyzantki na Wołyniu 
byli oczywiście zainteresowani 
pozyskiwaniem w swoje szeregi 
Polaków, dążąc do rozbudowy 
czysto polskich oddziałów.[Autor 
tylko zapomniał dodać, że były 
to komunistyczne oddziały]  Ich 
dowódcy (Józef Sobiesiak, Robert 
Satanowski i Mikołaj Kunicki) 
byli ubrani w polskie mundury 
wojskowe. [ Wymienieni dowód-
cy; komuniści, mieli owszem 
polskie mundury, ale z orzełka-
mi bez korony. Przy okazji war-
to dodać, że nie zbyt często je 
brudzili w obronie polskich wsi 
i osiedli.]         Z czasem kontakt z 
tymi formacjami nawiązał Zwią-
zek Patriotów Polskich (ZPP), 
przygotowując je do wstąpienia 
do formującego się w ZSRR woj-
ska polskiego (początkowo złożo-
nego tylko z 1. Dywizji im. Tade-
usza Kościuszki). W roku 1943 
oddziały te podlegały jeszcze do-
wództwu w Moskwie i Kijowie. [ 
Tego nawet komentować nie 
trzeba]  Niewątpliwie ich obec-
ność ułatwiała kontakt z polską 
ludnością, która po okresie nieuf-
ności wobec ZSRR, po doświad-
czeniach terroru z lat 1939–1941 
oraz po informacjach o zerwaniu 
stosunków dyplomatycznych mię-
dzy ZSRR i RP, a także po nagło-
śnieniu przez Niemców informacji 
o odnalezieniu w Katyniu grobów 
polskich oficerów – przekonała 
się, że tak naprawdę jedyną siłą 
zewnętrzną chroniącą przed groź-
bą zagłady ze strony UPA jest par-
tyzantka sowiecka. [Tekst rodem 
z PRL-u. W mojej rodzinie i 
wśród znajomych sprawa „Ka-
tynia”, zarówno wtedy jak i 
później została przyjęta jedno-
znacznie. Nie było rówwnież 
wątpliwości wobec „prze-
chrztów” ( tak nazywano w/w 
„przebierańców”) i intencji 
partyzantki sowieckiej] Część 
Polaków decydowała się od razu 
na wstąpienie do polskich oddzia-

łów Sobiesiaka, Satanowskiego i 
Kunickiego. Inni podejmowali 
czynną współpracę z partyzanta-
mi.[Tam gdzie nie było polskiej 
partyzantki, wstępowali do ich 
oddziałów, widząc w tym jedy-
ną szansę na przeżycie, zwłasz-
cza ci, którzy utracili swoje ro-
dziny. Jednak z chwilą pojawie-
nia się oddziałów AK, często 
zdarzały się ucieczki, które so-
wieci traktowali jako dezercję. 
U Satanowskiego do połowy 
1943 roku nie można się było 
doliczyć więcej, niż 44 party-
zantów. Dopiero na jesieni 1943 
r., z wielu różnych przyczyn, o 
czym później, stan się powięk-
szał.] Czyniły to także polskie sa-
moobrony, które powstawały na 
terenach zagrożonych przez UPA.
[Poza dwoma przykładami; 
Przebraże i Stara Huta, jakoś 
więcej brak przykładów.]  Ich 
status był delikatny – musiały 
„udawać”, że nie mają kontaktu 
ani ze strukturami Polskiego Pań-
stwa Podziemnego, jak również z 
partyzantami sowieckimi. Musia-
ły za to utrzymywać kontakty z 
Niemcami i polską policją w służ-
bie niemieckiej.” Doszedłem 
wreszcie, wydawało mi się, do 
sedna tematu. Pan Engelgard po-
stawił interesujące mnie bardzo 
pytanie: „Jaki był zakres współ-
pracy Polaków z partyzantką so-
wiecką na Wołyniu w 1943 roku?  
[ Liczyłem, że znajdę wreszcie 
odpowiedź na to pytanie.]  W re-
jonach północnego i wschodniego 
Wołynia, gdzie było największe 
nasycenie oddziałów partyzanc-
kich, ta współpraca miała szeroki 
zakres. [ Tyle w tym treści co w 
powiedzeniu;  „ bardzo różnie, 
czyli poprzecznie i podłużnie „, 
czyli brak konkretów.] Według 
najnowszych ustaleń na 142 pol-
skie samoobrony 7 współpraco-
wało z partyzantką sowiecką. Były 
to: w powiecie Kostopol: Huta 
Stara (współpraca ze zgrupowa-
niem kpt. Iwana Szytowa), Pere-
sieki, Rudnia Potasznia, Rudnia 
Stryj, Huta Stepańska. W powie-
cie Łuck: Przebraże (współpraca 
z oddziałami Nikołaja Prokopiu-
ka, Dmitrija Miedwiediewa i Ko-
walenki). W powiecie Sarny: Sta-
ryk. Liczba 7 samoobron na 142 
nie oddaje jednak znaczenia tej 
współpracy. .[ Stwierdzenie , że 7 
współpracowało z partyzantką 
sowiecką w tekście nie ma po-
krycia.]   Jeśli bowiem uświado-
mimy sobie, że większość samo-
obron liczyła 20–30 obrońców, a 
tylko dwie samoobrony współpra-
cujące z sowiecką partyzantką, 
czyli Huta Stepańska i Przebraże, 
miały razem ok. 1 000 obrońców i 
broniły ok. 15 000 ludności, oce-
na musi być inna. Wszystkie sa-
moobrony współpracujące z par-
tyzantami sowieckimi, prócz Huty 
Stepańskiej, przetrwały, w tym 
największa na Wołyniu w Prze-
brażu. [ Jakie „wszystkie” (brak 
potwierdzenia)? Dwie ,o  któ-
rych autor pisze. Gwoli prawdy 
to nie samoobrona Huty Ste-
pańskiej współpracowała z par-
tyzantką sowiecką, a Huta Sta-
ra, a dokładniej to oddział 
„Bomby”( kpt. Władysława Ko-
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chańskiego)- największy od-
dział partyzancki AK na Woły-
niu. Twierdzenie, że wszystkie 
samoobrony współpracujące z 
partyzantami sowieckimi, prócz 
Huty Stepańskiej, przetrwały 
obejmuje więc: Hutę Starą i 
Przebraże. ] (...)  Czesław Pio-
trowski, mieszkaniec Huty Ste-
pańskiej, w opublikowanych w 
1990 roku wspomnieniach ujął to 
tak: Kręciło się w tym czasie w 
naszej okolicy coraz więcej od-
działów partyzanckich pod ogól-
nym dowództwem radzieckim, w 
których działali Polacy i Ukraiń-
cy. Przedstawiciele tych oddzia-
łów również próbowali namówić 
naszych mieszkańców, abyśmy 
opuścili swoje osiedla i pod ich 
osłoną przegrupowali się do rejo-
nu lasów na północ od linii kole-
jowej Sarny-Kowel wraz z całym 
ruchomym dobytkiem. Mowa była 
o rejonie lasów, gdzieś na północy 
koło m. Kuchecka Wola, odległej 
o 70 km od Huty. Tam miało być 
bezpiecznie. Propozycja ta była 
nie do przyjęcia z powodów za-
sadniczych, gdyż przede wszyst-
kim nie mieliśmy jeszcze nadal 
zamiaru opuszczać naszych stron. 
Ponadto pisze, że nie przypomina 
sobie pobytu Sobiesiaka w Hucie 
Stepańskiej i że „jednymi z aktyw-
niejszych emisariuszy partyzantki 
radzieckiej w tym okresie byli Po-
lacy Stanisław Łabędzki i Wincen-
ty Ruszkowski, którzy próbowali 
przekonać młodych chłopaków od 
nas do wstąpienia w szeregi no-
wego oddziału im. Tadeusza Ko-
ściuszki na Polesiu oraz nama-
wiali niektórych mieszkańców do 
opuszczenia Hu]ty”. [ No i Pio-
trowski napisał prawdę, jak wy-
glądała pomoc ze strony party-
zantki sowieckiej. ] (...) . Naj-
większym sukcesem zakończyła 
się współpraca polskiej samo-
obrony z partyzantami sowieckimi 
we wsi Przebraże (pow. Łuck). 
Było w niej zgromadzonych ok. 10 
500 uchodźców i miejscowej lud-
ności (są dane mówiące nawet o 
20 000 uchodźców). Od samego 
początku z dowództwem obrony 
Przebraża współpracowały trzy 
radzieckie oddziały partyzanckie: 
Nikołaja Prokopiuka, Dmitrija 
Miedwiediewa i Kowalenki.[ Bez 
wątpienia obrona Przebraża 
była sukcesem, ale co było po 
wkroczeniu Armii Czerwonej, 
to już inna bajka, o czym póź-
niej]  (...) Prokopiuk zaatakował 
atakujących nacjonalistów ukra-
ińskich od tyłu mając do dyspozy-
cji 150 ludzi i 60 konnych. W tym 
samym czasie Polacy uderzyli na 
upowców idąc na spotkanie par-
tyzantom Prokopiuka. Bitwa za-
kończyła się całkowitym pogro-
mem UPA. Od tej pory nie podjęto 
już ataku na Przebraże. Jesienią 
1943 roku obrońcy Przebraża, na 
propozycję innego oddziału par-
tyzantki sowieckiej dowodzonego 
przez Kowalenkę wzięli udział w 
likwidacji upowskiej wsi Omelno.  
Ostatnią dużą samoobroną urato-
waną dzięki współpracy z party-
zantką sowiecką była Huta Stara. 
W dniu 18 listopada 1943 r. za-
atakowało ją duże zgrupowanie 
UPA.  ( pomoc gen. Szytow). [ 

Gwoli ścisłości, nie ostatnią a 
zaledwie drugą, bo nie słysza-
łem o innych, a autor chyba 
również skoro o tym nie pisze. ]
Należy podkreślić, że współpraca 
samoobron polskich z partyzantką 
sowiecką odbywała się wbrew ofi-
cjalnym dyrektywom Delegatury 
Rządu RP i dowództwa Armii 
Krajowej. [Fakt, sądzę, że znali 
sowieckie plany przyszłościowe. 
] Od samego początku służby in-
formacyjne Komendy Głównej AK 
oskarżały partyzantkę sowiecką o 
inspirowanie i prowokowanie 
konfliktu polsko-ukraińskiego na 
Wołyniu. [ To trzeba przyznać 
było przesadą, albo celową pro-
pagandą. Logicznie myśląc jest 
to oskarżenie nieuzasadnione.] 
Jednak na Wołyniu silniejsze od 
AK były polskie oddziały party-
zanckie podporządkowane do-
wództwu sowieckiemu. Szanowny 
autor jednak nie pisze dlaczego? 
Wbrew propagandzie sowiec-
kiej, którą autor tak chętnie 
przytacza, samoobrony i od-
działy partyzanckie AK, same 
musiały zdobyć, kupić, odkopać 
broń potrzebną do obrony. Zda-
rzało się również, że to Niemcy 
dostarczali jakieś złomowane 
karabiny, albo pomoc przycho-
dziła ze strony Węgrów. De fac-
to to te słabo uzbrojone samo-
obrony broniły polskich miesz-
kańców Wołynia i powstałe po 
20 lipca 1943 r. polskie oddziały 
partyzanckie AK.  Tak dla przy-
kładu OP. ( oddział partyzancki 
AK) „Jastrzębia” ( por. W. 
Czermiński) , OP. „Sokoła” ( 
por. M. Fijałka), OP. „Groń-
skiego” (pchor. T. Korona) plus 
samoobrony Zasmyk, Janówki, 
Radola, Lublatyna, Dąbrowy, Ku-
piczowa, broniły „Rzeczypospo-
litej Zasmyckiej” w pow. kowel-
skim. Takich  dużych oddziałów 
na Wołyniu, było  9,  współdziała-
jących z ośrodkami (bazami) sa-
moobrony, które przyczyniły się 
do ich przetrwania do 1944 r. 
Były to oddziały: „Łuna” – pod 
dowództwem ppor. Jana Rerutko 
(„Drzazga”), od 10 listopada 1943 
oddziałem dowodził por. Zyg-
munt Kulczycki („Olgierd”). Od-
dział „Łuna” liczył 107 partyzan-
tów. „Jastrząb” – pod dowódz-
twem por. Władysława Czermiń-
skiego („Jastrząb”) liczący około 
150 partyzantów. „Bomba” – pod 
dowództwem kpt. Władysława 
Kochańskiego („Bomba”, „Wu-
jek”). Oddział liczył około 500 
partyzantów. „Strzemię” – pod 
dowództwem por. Zenona Bla-
chowskiego („Strzemię”). Od-
dział liczył około 100 partyzan-
tów. „Gzyms” – pod dowództwem 
por. Franciszka Pukackiego 
(„Gzyms”) liczący około 80 par-
tyzantów. „Ryszard” – dowodzo-
ny przez por. Ryszarda Walczaka 
(„Ryszard”). Oddział liczył około 
80 partyzantów. „Sokół” – dowo-
dzony przez por. Michała Fijałkę 
(„Sokół”), liczący około 120 par-
tyzantów. „Kord” – dowodzony 
przez por. Kazimierza Filipowi-
cza („Kord”). Oddział liczył oko-
ło 80 partyzantów. „Piotruś” – do-
wodzony przez ppor. Władysława 
Cieślińskiego („Piotruś”), liczący 

około 80 partyzantów.  Oprócz 
tego działały również małe jed-
nostki partyzanckie (30-40-oso-
bowe), które w drugiej połowie 
1943 r. do stycznia 1944 r. chroni-
ły ludność polską kilku małych 
osiedli, tj. w okolicy Lubomirki 
oddział partyzancki AK Ryszarda 
Walczaka „Ryszarda” i oddział 
partyzancki sierż. Włodzimierza 
Kopijkowskiego, oraz koło kolo-
nii Osty (gm. Niemowicze, pow. 
sarneński) oddział, którego do-
wódca nie udało się ustalić. Nie 
można zapomnieć, że np. Rybcza 
w pow. krzemienieckim samo-
dzielnie broniła się do czasu 
wkroczenia Armii Czerwonej. 
Krzysztof Zwoliński  ( 7) słusz-
nie zauważa, że „ Wspólne akcje 
AK i partyzantki radzieckiej prze-
ciw Niemcom zdarzały się, ale 
jako wyjątek od reguły. Sowieccy 
leśni byli instruowani z Moskwy, 
że działają na terenie ZSRR i to 
właśnie AK ma się im podporząd-
kować, a najlepiej rozwiązać swo-
je oddziały zwarte. Oficerów nale-
ży potem wysłać do Moskwy sa-
molotem na śledztwo albo roz-
strzelać na miejscu, a masy żoł-
nierskie odpowiednie klasowo, 
czyli rokujące podatność na pro-
pagandę komunistyczną wcielić 
do oddziałów radzieckich. Z kil-
koma oddziałami tak się rzeczywi-
ście stało w 1943  (...)”  Jan En-
gelgard pisząc swój „tekst po-
chwalny” o sowieckiej partyzant-
ce, tego faktu nie dostrzegł, po-
dobnie jak wielu innych. Dlatego 
przypomnę, że pomimo wyraźne-
go zakazu ze strony komendanta 
AK OW, zaistniały przypadki 
współpracy polskich partyzantów 
z sowieckimi.  W tamtych warun-
kach dowódcy polskich oddzia-
łów partyzanckich wyznawali 
wojenną zasadę, że „wróg moje-
go wroga, może być sprzymie-
rzeńcem”. Oczywiście zapomi-
nając, że jednak nie jest to przy-
jaciel, czego  uparcie nie może 
zrozumieć pan Engelgard . W 
swoim opracowaniu pisząc dużo 
o obronie Przebraża, jednak nie 
wspomina o OP.” Łuna” dowo-
dzonym przez ppor. Jana Rerut-
ko ps. „Drzazga”. 

Pozwolę sobie przypomnieć 
co  na ten temat napisał   Hen-
ryk Cybulski ps. „Harry” (8);   
„Oddział partyzancki „Łuna” 
powstał latem 1943r. z inicja-
tywy inspektoratu AK w Łucku. 
Dowódcą został ppor. „Drza-
zga” Jan Rerutko, który pomi-
mo młodego wieku cechował się 
rozwagą i stanowczością. Pod 
koniec października liczył już stu 
sześćdziesięciu ludzi i doskonałe 
uzbrojenie w tym zwiad konny. 
(.) Swą bazę miał w opuszczonej 
leśniczówce w okolicy Hynina, 
położonej ok.8 km od Przebra-
ża. W pobliżu przebiegała linia 
kolejowa Kiwerce-Równe. Zalety 
tego dogodnego miejsca docenił 
wkrótce płk Prokopiuk, którego 
oddział stał się sąsiadem oddzia-
łu „Drzazgi”. (.) W tym czasie 
oddział przystąpił do wykony-
wania swoich zadań: dywersji 
na torach kolejowych i obrony 
ludności cywilnej. Nawiązano 

ścisłą łączność z Przebrażem, 
Rafałówką, a przede wszystkim 
z partyzantami Prokopiuka. Do 
listopada 1943 wspólnie z od-
działem radzieckim „Drzazga” 
przeprowadził wiele istotnych i 
efektywnych akcji dywersyjnych; 
wspólnie też nękali oddziały UPA 
podchodzące w okolice Przebra-
ża. Podczas oblężenia naszego 
obozu oddział „Drzazgi” stano-
wił siłę obwodową.  Z czasem 
„Adam” (Inspektor z Łucka 
-red.) postanowił przesunąć ten 
oddział na zachodnią stronę Sty-
ru. Początkowo miał on zostać 
skierowany do Zasmyk, w rejon 
koncentracji 27 dywizji AK, póź-
niej zmieniono decyzję i ustalo-
no, że jego miejsce postoju bę-
dzie się znajdowało na północny 
wschód od Włodzimierza. Przed 
odmarszem na zachód „Drza-
zga” pojechał na ostatnie spo-
tkanie z dowódcami radzieckimi, 
dla omówienia wspólnej akcji 
wysadzania mostów kolejowych 
na Styrze koło Rożyszcz. W dro-
dze został jednak zamordowany 
wraz z dwoma kolegami: ”Pią-
tym” - lekarzem oddziału i „Sło-
niem”.(.) W pobliżu Hermanówki 
na skraju lasu spoczywały zwłoki 
trzech ludzi (.) zginęli od strza-
łów w plecy, oddanych z bliskiej 
odległości. Działo się to 6 listo-
pada 1943r.. Pochowano ich na 
cmentarzu w Przebrażu...”

 Olgierd Kowalski ps. „Czar-
ny” z oddziału AK „ Łuna” (9) ; 
„ Niebawem dowódca radzieckie-
go oddziału partyzanckiego płk. 
Prokopiuk, zaprosił por. „Drza-
zgę” na uroczystości z okazji 26 
rocznicy Rewolucji Październi-
kowej. Por. „Drzazga” zapro-
szenie przyjął. Podczas przyję-
cia oficer polityczny oddziału 
Prokopiuka zaproponował por. 
„Drzazdze” podporządkowanie 
się partyzantce radzieckiej. Por. 
„Drzazga” odmówił i w drodze 
powrotnej zginął wraz z towa-

rzyszącymi mu partyzantami. W 
oddziale nastąpiło duże rozprę-
żenie. Prawie połowa żołnierzy 
opuściła oddział. Skierowany 
tam przez Dowództwo Okręgu 
por. „Olgierd” po zakończeniu 
dochodzenia w sprawie śmierci 
por. „Drzazgi”, przeprowadził 
uszczuplony oddział na placówkę 
w Pańskiej Dolinie”.        Roman 
Kucharski ps. „Wrzos” z od-
działu AK „Łuna” (10); „ Według 
późniejszych relacji “Sowy” 
(Apolinary Oliwa - dowódca 
placówki w Hermanówce), który 
uczestniczył w tej uroczystości, 
atmosfera była serdeczna i przy-
jacielska. Wznoszono toasty za 
przyjaźń, za powodzenie wspólnej 
walki przeciwko faszyzmowi. “Dr-
zazga” uczestniczył w toastach 
tylko symbolicznie, unosząc kubek 
z herbatą, ponieważ dla zasady 
nie pił alkoholu. W pewnym mo-
mencie pułkownik Miedwiediew 
powiedział do “Drzazgi”, że pow-
inien podporządkować się wraz z 
całym oddziałem jego rozkazom, 
na co zagadnięty odpowiedział, że 
jest oficerem Wojska Polskiego, że 
składał przysięgę na wierność Nar-
odowi Polskiemu, że jego Wódz 
jest w Londynie i w tej sytuacji 
nie będzie się poporządkowywał 
pod niczyje rozkazy. Miedwiediew 
usiłował swoje propozycje obrócić 
w żart, co mu się nie udało i 
nieprzyjemny zgrzyt zawisł w powi-

etrzu nad stołem. Równie serdeczne 
i przyjacielskie było pożegnanie.
(...) Zdziwienie naszych party-
zantów wywołało pojawienie 
się rankiem dnia następnego 
zaprzęgu, którym wczoraj odjechał 
“Drzazga”. Konie wróciły same. 
W wozie znajdowała się wymieni-
ona z Rosjanami broń. Nic poza 
tym. Żadnych śladów...”  Ewident-
nej odpowiedzi udziela również 
na str.217  prof. Władysław 
Filar w swojej książce >> „Bu-
rza” na Wołyniu<<, wyjaśnia-
jąc przy okazji kto zamordował 
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por. Osieckiego w lipcu 1943 
r. Oczywiście Sowieci, kto nie 
chciał się podporządkować go-
spodarzom Wołynia, bo za takich 
zdecydowanie się uważali, sam 
wydawał na siebie wyrok! Po-

dobny los mógł spotkać również 
Henryka Cybulskiego, komen-
danta samoobrony Przebraża, 
(mapka szturmu na Przebraże po 
prawej) po ponownym wkrocze-
niu sowietów na Wołyń. Musiał 
się ukrywać, nawet w Brygadzie 
„Grunwald’ Sobiesiaka nie był 
bezpieczny, a przecież współpra-
cował z partyzantką sowiecką.

 Drugi przykład wiąże się z naj-
większym oddziałem partyzanc-
kim AK na Wołyniu i jego bazą 
w Hucie Starej. Kpt.  Władysław 
Kochański  (Cichociemny) ps. 
„Bomba”, „Bryś”, „Duży Wła-

dek”, „Wujek”, (11) który pomi-
mo poniesionych ran w czasie 
walk z UPA w Hucie Stepańskiej, 
postanowił na bazie członków 
samoobrony Huty Stepańskiej 
stworzyć nowy, duży oddział 

partyzancki. W bardzo krótkim 
czasie oddział osiągnął liczbę po-
nad pięciuset dobrze uzbrojonych 
partyzantów, z którymi „Bomba” 
wyruszył w pole w celu ochrony 
ludności polskiej przed nacjona-
listami ukraińskimi. Stoczył sze-
reg bojów z UPA i hitlerowskim 
okupantem. Huta Stara stała się 
ośrodek samoobrony z zaple-
czem sanitarnym, szwalnią mun-
durów, systemem aprowizacji. 
Wybudowano szereg bunkrów, 
rowów strzeleckich, tworząc sys-
tem ochronny wspomagany przez 
zwiad konny oraz czujki rozsta-
wione we wszystkich kierunkach. 

Aby zwiększyć szanse w walce 
z UPA oraz Niemcami, nawią-
zał współpracę z operującym w 
okolicy oddziałem partyzantki 
sowieckiej. Zdarzyła się sytu-
acja , że kpt. „Bomba” znalazł 
się poza ośrodkiem samoobrony. 
Banderowcy 16 listopada 1943 
r. przeprowadzili atak na Hutę 
Starą. Kiedy obrona prawie już 
się załamała, do wsi powrócił od-
dział partyzancki, wsparty przez 
zgrupowanie partyzantów ra-
dzieckich Szytowa. Zaskocze-
ni Ukraińcy ponieśli sromotną 
klęskę tracąc kilkudziesięciu 
zabitych, rannych i wziętych do 
niewoli. Niestety, Kochańskiemu 
współpraca z sowiecką party-
zantką nie wyszła na dobre.  20 
grudnia 1943 przyjął zaprosze-

nie na rozmowy oraz „na czaj” 
od gen. Michaiła Naumowa, do 
wsi Bronisławka, udając się tam 
w grupie 4 oficerów oraz sekcji 
zwiadowców. Wieczorem Pola-
ków zaproszono na poczęstunek 
do pobliskiej Kol Zawołocze, w 
jego trakcie żołnierze AK zostali 
napadnięci, zastrzelono siedzą-
cego przy stole plut. Zygmunta 
Kopija, obezwładniono i związa-
no pozostałych. Następnego dnia 
sowieci zamordowali kolejnych 
zwiadowców: Stanisława Żyga-
dło, Antoniego Szajewskiego, 
Jankowskiego, Henryka Cho-
micza, Jana Jankiewicza, Pawła 
Kurjatę. Natomiast: kpt. Wła-
dysława Kochańskiego, ks. por. 
Leona Śpiewaka, por. Zenona 
Blachowskiego, pchopr. Zbi-

gniewa Klimowskiego, Witolda 
Witkowskiego, Januszczaka, 
Lucjana Paczewskiego prze-
transportowano przez linię frontu 
do Kijowa. 

Uprowadzonych samolotem do-
starczono do Moskwy oraz osa-
dzono w więzieniu NKWD na 
Łubiance. Kochański nie zgodził 
się na współpracę z NKWD i 
był sądzony w pokazowym pro-
cesie, został skazany na dziesięć 
lat ciężkich robót za działalność 
agenturalną oraz szpiegowską 
przeciwko ZSRR. Cichociemny 
spróbował ucieczki, za co dostał 
dodatkowy wyrok piętnastu lat 
więzienia. Wysłano go do kopalni 
na Kołymie, na kole podbieguno-
wym. Tadeusz Wolak  ps. „Ra-
wicz” (12) we wspomnieniach 
napisał: „ (...) Naradzano się 
gorączkowo. Wieść, że „Bomba” 
nie wrócił, rozniosła się wśród 
wojska. Nastąpiło ogromne za-
mieszanie. Wojsko nie wiedziało 
co robić. Część żołnierzy opuściła 
oddział, szczególnie miejscowi. 
Inni, niespokojni o losy oddziału, 
dopytywali się o dalsze decyzje. 
W tym ogólnym rozgardiaszu, 
wieczorem 22 grudnia 1943 roku, 
podporucznik „Słucki” (Feliks 
Szczepaniak) zarządził zbiórkę 
oddziału i oświadczył, że obej-
muje dowództwo i ma zamiar 
zrealizować pomysł „Bomby”, a 
więc maszerować w rejon Kowla. 
Oświadczył także, że żołnierze, 
którzy nie czują się na siłach pod-
jąć dalszych trudów, mogą pozo-
stać w Starej Hucie i wzmocnić 
tamtejszą samoobronę. Około po-
łudnia z kilkuset osób pozostało w 
oddziale około stu osiemdziesię-
ciu.” Te dwa przykłady wyraźnie 
wykazują, w jakim celu przybyły 
i działały oddziały partyzantki so-
wieckiej. Niestety nie dostrzega 
tego Jan Engelgard, pisząc na 
podsumowanie: „Oceny history-
ków i świadków wydarzeń tego 
epizodu II wojny światowej, jakim 
była polsko-sowiecka współpraca 
na Wołyniu w 1943 roku są raczej 
zgodne, choć między poszczegól-
nymi autorami występują pewne 
różnice. Członek AK i żołnierz 27 
Wołyńskiej Dywizji AK, Wincenty 
Romanowski, dał taką całościo-
wą ocenę: Tam, gdzie działała 
partyzantka radziecka, ludność 
polska miała z jej strony ochro-
nę przed bandami banderowców. 
Bezpieczeństwo to było jednak 
znikome i krótkotrwałe. Oddzia-
ły radzieckie, prowadząc walkę 
podjazdową, unikały spotkań z 
większymi siłami pacyfikacyjny-
mi i wygrywały z nieprzyjacielem 
dzięki wielkiej ruchliwości. Wsie 
polskie nie mogły liczyć na stałą 
współpracę ze swoimi naturalny-
mi sprzymierzeńcami (…) Oddzia-
ły radzieckie, w ciężkich dla sie-
bie warunkach, korzystały z każ-
dego sprzymierzeńca, nie mogły 
więc nie doceniać istnienia pol-
skich placówek samoobrony czy 
też późniejszych oddziałów Armii 
Krajowej. [ Wbrew temu co pró-
buje nam zasugerować Jan En-
gelgard, ocena  Wincentego Ro-
manowskiego, nie wpisuje się w 
„tekst pochwalny” o partyzant-
ce sowieckiej. A widać to gołym 

/ Płk  NKWD Nikołaj Prokopiuk 

/ Kpt. Władysław Kochański ps. „Bomba””    

/Gen. major Michaił Naumow
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okiem, w dalszej części tekstu.]  
Była jednak granica, gdzie koń-
czyło się szczere żołnierskie i 
ludzkie współdziałanie w ciężkiej 
doli, a decydującą rolę zaczynała 
odgrywać polityczna racja stanu, 
reprezentowana przez wyższych 
dowódców. Dwa razy doszło do 
tragicznych wydarzeń w gminie 
Ludwipol (Osiecki, Lisiecki i Ba-
giński oraz aresztowanie „Bom-
by” z jego sztabem – likwidacja 
patrolu ochrony) i raz w powiecie 
łuckim („Drzazga”, „Sławek” i 
„Słoń”). Ernest Komoński pisze, 
że udzielając Polakom pomocy na 
Wołyniu realizowali także swoje 
cele polityczne, co jest niewątpli-
wie prawdą.  Jednak jego stwier-
dzenie, że sytuacja na Wołyniu 
była dla nich korzystna, bo „po-
wodowała pożądaną dla nich de-
polonizację” i osłabiała militarne 
zdolności Polaków i Ukraińców 
jest nieco naciągana.   [ Nic nie 
jest naciągane, dowodem jest 
późniejsza tzw. „repatriacja”, 
czyli ostateczna depolonizacja 
Wołynia.] Muszę jeszcze zwró-
cić uwagę, że w tekście Jana 
Engelgarda, nie ma żadnej próby 
odpowiedzi, dlaczego doszło do 
zamordowania w/w oficerów AK 
, czy fakt porwania „Bomby”? 
Proste bo nie ma słowa o w/w  
„Rozporządzeniu bojowym”  
Centralnego Sztabu Ruchu 
Partyzanckiego, zdobytym przez 
oddział kawalerii chor. Zdzisła-
wa Nurkiewicza ps. „Noc” z 
batalionu stołpeckiego AK , który 
wziął do niewoli jednego z ofi-
cerów sowieckich z brygady im. 
Stalina. Anna Dąbrowska (13) 
pisze: „.. po zerwaniu przez ZSRR 
stosunków dyplomatycznych z 
polskim rządem na uchodźstwie 
(w związku z odkryciem zbrodni 
katyńskiej). 1 grudnia 1943 roku 
Sowieci zaprosili dowództwo ba-
talionu [stołpeckiego AK-red] na 
naradę, podczas której areszto-
wali polskich oficerów. Kilku roz-
strzelano, a pięciu wywieziono 
do Moskwy. Jednocześnie rozbito 
i rozbrojono polskich żołnierzy. 
Część z nich wcielono do sowiec-
kich oddziałów, a część zamordo-
wano.” Działo się to również na 
Kresach, co prawda na terenach 
Nowogródczyzny, ale jak znajo-
my jest scenariusz w porównaniu 
do wydarzeń z 1943 r. na Woły-
niu. W wyniku zarówno zamor-
dowania „Drzazgi” jak i porwa-
nia  „Bomby”, oba oddziały nie 
tylko straciły dowódców, ale ule-
gły rozproszeniu. Pierwszy stracił 
ok. połowy stanu osobowego, a 
drugi zamiast 500 żołnierzy na 
koncentracje przyprowadził 180-
ciu. Część rozbitków z tych od-
działów, jak i rozproszonej przy 
przejściu przez tory pod Jagodzi-
nem, 27 WDP AK trafiła do od-
działu R. Satanowskiego, co było 
efektem działań sowietów.        

Tadeusz Gasztold , autor opra-
cowania; „ Armia Krajowa i 
ludność cywilna na Kresach Pół-
nocno-Wschodnich w świetle so-
wieckich dokumentów (w latach 
1941-1944)”, podczas wykony-
wania kwerendy w Archiwum 
Narodowym Białorusi dawniej 
Archiwum Komitetu Centralne-

go Komunistycznej Partii Bia-
łorusi w Mińsku, ustalił, że w 
ślad za powstaniem Centralnego 
Sztabu Ruchu Partzanckiego po-
wołano sztaby Białoruskiego, 
Ukraińskiego, Litewskiego, Ło-
tewskiego i Estońskiego Ruchu 
Partyzanckiego. Po zapoznaniu 
się z dokumentami pisze miedzy 
innymi; „ Obok organizowania i 
nadzoru działalności partyzanc-
kiej na zapleczu frontu miały 
one o wiele ważniejsze zadania z 
punktu widzenia państwa sowiec-
kiego. Władze sowieckie poważ-
nie obawiały się narodów Europy 
wschodniej, gdzie pod okupacją 
niemiecką wzmogły się ruchy 
niepodległościowe. Dotyczyło to 
przede wszystkim państw bałtyc-
kich, Białorusi i Ukrainy. 

Tam, gdzie nie sięgała władza 
partii komunistycznej na tere-
nach okupowanych przez Niem-
ców jej funkcję zastąpił ruch par-
tyzancki. Był więc ruchem przede 
wszystkim politycznym zdomino-
wanym przez organy Narodowego 
Komitetu Spraw Wewnętrznych 
(NKWD). (...) Białoruski Sztab 
Ruchu Partyzanckiego zajmował 
się działalnością partyzancką na 
podstawie tajnych dokumentów 
jego działania wykraczały daleko 
poza sprawy partyzanckie. ożna 
powiedzieć, że problematyka par-
tyzancka była tu zagadnieniem 
drugorzędnym, dogodną for-
mą realizacji innych spraw. Na 
pierwszym miejscu znajdowała 
się strategia i taktyka ZSRR wo-
bec ziem wschodnich II Rzeczy-
pospolitej oraz rozpracowanie 
polityczne, wojskowe i gospodar-
cze Polski jako przyszłego pań-
stwa satelickiego pod hegemonią 
rosyjską. Realizując wymienione 
cele wszystkimi dostępnymi środ-
kami Rosjanie prowadzili polity-
kę totalnej likwidacji działaczy 
Polskiego Państwa Podziemne-
go oraz jego siły zbrojnej Armii 
Krajowej.  Jest więc oczywiste, że 
dokumenty takiej instytucji jak 
Białoruski Sztab Ruchu Party-
zanckiego mają istotną wagę dla 
studiowania stosunków polsko-
-radzieckich w latach drugiej 
wojny światowej. „  Niestety pan 
Engelgard pisząc swój „pean” 
na cześć partyzantki sowieckiej 
nie dotarł do tych materiałów, a 
z materiałów które sam zaprezen-
tował wyciągnął (może celowo?) 
niewłaściwe wnioski. Rosyjski 
badacz Aleksander Gogun pisze:

 „.... czerwoni, w odróżnieniu od 
UPA czy AK, niezmiernie rzadko 
usiłowali chronić ludność cywil-
ną przed planowym rabunkiem i 
represjami przeciwnika – czy był 
to terror okupantów, mordowa-
nie Polaków przez UPA, Ukraiń-
ców przez AK, czy eksterminacja 
Żydów i Cyganów. Akcje obrony 
mieszkańców czy operacje odwe-
towe były przeprowadzane rzadko, 
z inicjatywy niektórych lokalnych 
dowódców, a nie centrali, która 
była zainteresowana wyłącznie 
liczbą wykolejonych pociągów, 
zabitych okupantów, policjan-
tów i nacjonalistów czy jakością 
informacji wywiadowczych. (...) 
Partyzanci czerwoni nie zwracali 

szczególnej uwagi na fakt, iż nazi-
ści palą i niszczą ludność cywilną. 
Do centrali w latach 1941–1944 
docierały bardzo liczne informa-
cje, że okupanci urządzają or-
gie morderstw w odpowiedzi na 
aktywność partyzantów, jednak 
do chwili obecnej nie znalezio-
no ani jednego rozkazu centrali 
(naczelnego dowództwa, NKWD, 
sztabów ruchu partyzanckiego), 
który w jakikolwiek sposób su-
gerowałby zmianę aktywności 
czerwonych partyzantów, aby 
zmniejszyć cierpienia ludności, 
która znalazła się pod okupacją. 
Co więcej, istnieją pośrednie do-
wody na to, iż centrala świadomie 
dążyła do prowokowania terroru 
okupantów, aby z jednej strony 
nie dopuścić do pogodzenia się 
mieszkańców z przeciwnikiem, a 
z drugiej, żeby zachęcić ludność 
do oporu. „ Ewa Siemaszko (16) 
podaje natomiast przykłady: „ Za 
kontakty z partyzantką sowiecką 
(prowadzącą dywersję najpierw 
na Wołyniu, a od 1943 r. również 
w Małopolsce Wschodniej), or-
ganizowanie polskiej konspiracji 
i oddziałów partyzanckich oraz 
przechowywanie Żydów Niemcy 
zastosowali drastyczne pacyfika-
cje (z udziałem policji ukraińskiej 
lub oddziałów ukraińskiej ochot-
niczej  Dywizji SS-Galizien) wo-
bec wielu wsi na Wołyniu i w Ma-
łopolsce Wschodniej, w których 
dokonano masowych egzekucji 
oraz palenia Polaków w zabu-
dowaniach. Największe zbrod-
nie popełniono w następujących 
wsiach:  na Polesiu – Budki Wojt-
kiewickie (800 ofiar); na Wołyniu 
– Jezierce (469), Rudnia Łęczyń-
ska (200),  Ludwikówka (172), 
Borszczówka (160), Koszyszcze 
(145), Lidawka (104), Obórki 
(51); w Małopolsce Wschod-
niej - Chodaczków Wielki (862), 
Mierów (123).” Partyzantka so-
wiecka miała na uwadze przede 
wszystkim te zadania które zleciła  
góra czyli Moskwa. Adam Rafał 
Kaczyński (17) pisze o nich: „ 
Odtwarzanie organów bezpie-
czeństwa na Wołyniu opierało się 
w znacznej mierze na doświadcze-
niach z okresu 1939-1941. Odpo-
wiednie struktury oraz kadry kie-
rownicze Zarządów Obwodowych 
NKWD i NKGB były przygoto-
wywane do działania na długo 
przed zajęciem danych terenów 
przez Armię Czerwoną. Identycz-
nie postąpiono wwypadku Woły-
nia, gdzie czekiści przystąpili do 
pracy od razu po zajęciu Łucka 
i Równego. „   Jednoznacznie w 
temacie wypowiedział się; dr 
Paweł Naleźniak, IPN Kraków 
( 18) w wywiadzie udzielonym 
Arturowi Wróblewskiemu z 
Interii, :  „ Przypomnijmy, że we-
dług polskich dyrektyw nie można 
było współpracować z Niemcami 
i sowiecką partyzantką. Tymcza-
sem w sytuacji śmiertelnego za-
grożenia, Polacy wzięliby pomoc 
nawet i od diabła, byle się tylko 
uratować. Problem polega na 
tym, że Niemcy Polakom zbytnio 
pomagać nie chcieli, niechętnie 
przekazywali na przykład broń. 
Na 142 samoobrony Wołynia, 16 
dozbroili albo uzbroili Niemcy, 

a w jednym przypadku kierowa-
li utworzeniem samoobrony. (...) 
Sowiecka partyzantka była dla 
Polaków sprzymierzeńcem, po-
nieważ zwalczała ukraińskich 
nacjonalistów. Natomiast ten so-
jusznik miał dalekosiężne plany. 
Było to przygotowanie ziem Wo-
łynia pod przyszłe sowieckie pa-
nowanie. Polacy mieli też ograni-
czone możliwości we współpracy 
z Sowietami, bo co oni mogli im 
dać? Żywność, schronienie, ubra-
nia, pomoc w leczeniu rannych... 
Czego żądano? Broni. 

Tymczasem Sowieci nie chcie-
li przekazywać broni Polakom. 
Woleli, żeby Polacy wstępowali 
do sowieckich oddziałów.(...)  Sa-
moobrona w Przebrażu nigdy by 
nie przetrwała, gdyby nie pomoc 
Armii Krajowej.(...)  . . . biorąc 
pod uwagę wszystkie okoliczno-
ści oraz siły i możliwości, którymi 
okręg Armii Krajowej dyspono-
wał, to w moim odczuciu zrobio-
no bardzo wiele, a nawet można 
powiedzieć, że wszystko. Zastrze-
żenie można mieć do tego, w jaki 
sposób dowództwo Armii Krajo-
wej postrzegało problem ukra-
iński.” Warto jeszcze na koniec  
przypomnieć  wypowiedź  dr 
hab. Rafała Wnuka (19) :” Czy 
oddziały AK na Wołyniu można 
było sformować szybciej, tak by 
mogły obronić przed UPA wię-
cej Polaków? Być może. Jednak 
gdy już powstały, to skutecznie 
wywiązały się ze swojego zada-
nia. Nie wolno nam zapomnieć o 
tym, że to właśnie AK uratowała 
2/3 Polaków z Wołynia .” Reasu-
mując  p/w muszę powiedzieć, że 
trzeba mieć niezły  tupet by pisać, 
„ że na Wołyniu jedynym real-
nym obrońcą Polaków przez UPA 
była sowiecka partyzantka. „
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s p o s o b - n a - p r z e t r w a n i e -
p o l a k o w - n a - w o l y n i u -
ucieczka,nId,3078100#utm_so-
urce=paste&utm_medium=paste-
&utm_campaign=chrome

19)  Dr hab. Rafał Wnuk: „ AK 
uratowała 2/3 Polaków na Wo-
łyniu „  https://opinie.wp.pl/
dr-hab-rafal-wnuk-ak-uratowala-
2 - 3 - p o l a k o w - n a - w o l y n i u -
6126040617617537a
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Ukraińskie podziemie OUN-
-UPA przestało istnieć w 1954 
roku, kiedy ostatni przywódca 
został wydany przez swoich w 
ręce KGB. Od tej pory resztki 
struktur były szybko rozpraco-
wywane i likwidowane. Sowie-
tom nie udało się jednak w pełni 
wytępić ruchu, który obecnie na 
Ukrainie już otwarcie przeżywa 
swój renesans. Budzi to przera-
żenie wielu Polaków, których 
przodkowie zostali bestialsko 
pomordowani na Kresach przez 
banderowców. Wielu badaczy 
zajmujących się od lat heroiza-
cją ukraińskiego nacjonalizmu, 
nie chce jasno ocenić postawy 
arcybiskupa Szeptyckiego wobec 
UPA. Metropolita, który wielo-
krotnie piętnował zbrodnie, u 
kresu życia potępił winnych im 
banderowców. Uznał ich za nie-
szczęście dla Ukraińców i chciał 
dogadać się z Sowietami. Jed-
nak działalność UPA, liczącej 
na wybuch III wojny światowej, 
znacząco to utrudniała. Cerkwi 
przyszło zapłacić za dwuznacz-
ną postawę wobec ukraińskiego 
nacjonalizmu i nadziei pokłada-
nych w ekspansji Adolfa Hitle-
ra na wschód. Część duchow-
nych przeszła na prawosławie, a 
część do podziemia, stając się, 
de facto, banderowską przybu-
dówką. Sowieckie służby bez-
pieczeństwa, wiedząc o wsparciu 
udzielanym OUN-UPA przez 
Cerkiew, potraktowały ją jako 
poplecznika ukraińskiego nacjo-
nalizmu – cel do bezwzględnego 
zniszczenia. Autor szczegółowo 
opisuje proces, podczas którego 
Sowieci próbowali zdusić opór 
masowymi represjami. Paradok-
salnie, jednocześnie wymierzali 
sprawiedliwość zbrodniarzom, 
których ręce splamiła polska 
krew na Wołyniu i w Małopolsce 
Wschodniej. Sowieckie organy 
odegrały więc mimo woli rolę 
mścicieli za rzezie na ludności 
polskiej. Kiedy wojna stopniowo 
dogasała, OUN usiłowała przy-
pominać światu o swoim istnie-
niu, jednak wcześniejszy terror 
sprawił, że straciła społeczne po-
parcie. Jej członkowie nie mogli 
liczyć na jakąkolwiek pomoc ze 
strony chłopów, a nawet zaczęli 
się bać ich donosów. Książka od-
słania kulisy działania OUN-UPA 
na przełomie lat czterdziestych 
i pięćdziesiątych oraz ich rywa-
lizację z sowieckimi organami 
bezpieczeństwa. Oparta została 
na obszernej literaturze polskiej, 
rosyjskiej i ukraińskiej, w której 
ważną rolę odgrywają dokumen-
ty NKWD, MGB i KGB.

Fragment rozdziału III • Wieszać, 
rozstrzeliwać, deportować!

Śmierć arcybiskupa z pewnością 
zmartwiła podpułkownika Ka-
rina oraz czekistów, którzy wie-
rzyli, że przy jego pomocy uda 

się wyciągnąć UPA z lasów i za-
kończyć rozlew krwi na Ukrainie 
Zachodniej. Tymczasem bande-
rowcy mordowali Polaków, Ro-
sjan i miejscowych Ukraińców, 
którzy opowiadali się za nową 
władzą. Gdy Chruszczow po po-
grzebie Szeptyckiego przyjechał 
do Lwowa, wezwał na naradę 
partyjny aktyw z rejonowych 
i wiejskich komitetów i waląc 
pięścią w stół, instruował: „Tu, 
w lwowskim obwodzie i innych 
sąsiednich, banderowskie kadry 
są stare i doświadczone. Wy ich 
nie przekonacie. Ich trzeba aresz-
tować i sądzić”. Jak miały wy-
glądać te sądy i jakie wydawać 
wyroki, można wywnioskować 
z listu Chruszczowa do Stalina 
z listopada 1944 r. Proponował, 
by schwytanych banderowców 
„skazywały na śmierć” trybunały 
NKWD, czyli osławione „trójki”, 
i żeby skazanych nie rozstrzeli-
wano, ale wieszano natychmiast 
po wydaniu wyroku. Jak pisze 
biograf Chruszczowa William 
Taubman: „Lokalnych funkcjo-
nariuszy pobudzał do działania 
zjadliwym humorem i wołaniem 
o krew. Szydził z jednego z nich, 
twierdząc, że włosy jeżą mu się 
ze strachu, chociaż jest łysy. Na-
rzekał, że większości wcale nie 
zależy na spacyfikowaniu bun-
towników, ponieważ potrzebu-
ją kogoś, na kogo będą zwalać 
swoje niepowodzenia”. Sytuacja 
była poważna. Sam Chruszczow, 
oczekujący odwagi u towarzyszy, 
też się bał banderowców. Gdy 
zimą 1944 r. przyjechał do Rów-
nego, by omówić sytuację na za-
pleczu frontu w związku z dzia-
łalnością UPA, bał się zostać na 
nocleg. Dowódcy zapewniali go, 
że sytuacja jest opanowana i nic 
mu nie grozi, ale im nie zaufał. 
Kilka dni wcześniej w banderow-
skiej zasadzce został śmiertelnie 
ranny dowódca 1 Ukraińskiego 
Frontu, młody generał Nikołaj 
Fedorowicz Watutin, gdy ze szta-
bu 13 Armii przemieszczał się 
do sztabu 60 Armii. Obława na 
sprawców zamachu jeszcze się 
nie zakończyła, kiedy pod kula-
mi banderowców znalazł się ko-
lejny konwój, w którym jechali 
dowódca 38 Armii Kiriłł Siemio-
nowicz Moskalenko i członek 
rady wojennej generał Alieksiej 
Alieksiejewicz Jepiszew. Tym 
razem eskorta była jednak licz-
niejsza i nie dała się zaskoczyć. 
Atak banderowców został odpar-
ty. Chruszczow nie chciał ryzy-
kować, opuścił z eskortą Równe, 
i pojechał w stronę frontu. Naj-
pierw zatrzymał się na tyłach, w 
bazie zaopatrzeniowej. Zauważył 
tam „[…] podejrzanie dużą liczbę 
wałęsających się ludzi. Przeszło 
mi przez myśl, ilu z nich to prze-
brani banderowcy, wyjadający 
nam żywność, ogrzewający się 
przy naszych ogniskach i szpie-
gujący nas. Ostrzegano mnie, że 

w tej okolicy roi się od banderow-
ców”. Chruszczow nie odważył 
się na pozostanie w bazie i udał 
się prosto na front, uważając, 
że tam będzie bezpieczniejszy. 
Władze sowieckie zgromadziły 
na Wołyniu spore siły – dziesięć 
brygad wojsk wewnętrznych i 
cztery pułki pograniczników – 
ale i tak nie radziły sobie w wal-
ce z UPA. Sowieccy dowódcy, 
mszcząc się na Berii, meldowali 
bezpośrednio Stalinowi, że nie 
mają zapewnionej ochrony ty-
łów. Beria skierował na Wołyń, 
czyli do obwodu rówieńskiego 
i wołyńskiego, dwie dywizje, 
cztery brygady i czołgowy bata-
lion wojsk NKWD. Sił tych było 
jednak wciąż za mało, zwłasz-
cza gdy została wyzwolona od 
Niemców Małopolska Wschod-
nia. Dla uzupełnienia wojsk So-
wieci utworzyli tzw. istriebitielne 
bataliony, demonizowane obec-
nie przez ukraińskich history-
ków. Służyli w nich także Pola-

cy, gdyż w stosunku do ludności 
polskiej jednostki te odgrywały 
rolę legalnych oddziałów samo-
obrony. Z kolei Ukraińcy czuli 
się usprawiedliwieni, mordując 
ich za współpracę z NKWD.
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8 sierpnia na terenie wsi Wańkowa 
UPA zamordowała Jana Kuźmiń-
skiego lat 23 ze wsi Leszczowate. 15 
sierpnia sotnia „Bira” zaatakowała 
w okolicy Dwernika i Nasicznego 
batalion kpt. Gutowskiego.. Pięciu 
żołnierzy poległo, kilkunastu zostało 
rannych. Zginął też członek Komisji 
Przesiedleńczej. 16 sierpnia pomię-
dzy Wetliną a Ustrzykami Górnymi 
sotnia „Bira” ostrzelała konwój WP  
wiozący zaopatrzenie do Beniowej. 
„Według ukraińskiego raportu zgi-
nąć miało nawet szesnastu żołnierzy, 
przy stratach własnych jeden party-
zant (ps. „Horbowyj”)” (Syrnyk, s. 
226 – 337)  

17 sierpnia we wsi Rudenka „po-
rwany został przez banderowców 
funkcjonariusz bezpieki Józef Bła-
chuta , który prawdopodobnie zo-
stał zabity. Błachuta był wcześniej 
pracownikiem kopalni w Ropience. 
Według Krywućkyja , Błachuta był 
pochodzenia ukraińskiego, chociaż 
sam uważał się za Polaka” (Syrnyk, 
s, 338. W przypisie podaje za ban-
derowcem Janem Pello ps. „Taras” 
o dalszym losie Błachuty: „Więzili 
coś około dwóch miesięcy. On wydał 
całą siatkę informatorów z powiatu. 
/.../ Na jego papierach dwukrotnie 
leczył się w polskich szpitalach cięż-
ko ranny „Burłaka”.)”  

18 sierpnia banderowcy w Woli Mi-
chowej powiesili Julię Krebzdak 
„za zdradę narodu ukraińskiego”. J. 
Syrnyk podaje, że był to mężczy-
zna Julian Kabzdrak, a mord miał 
miejsce 28 sierpnia. 24 sierpnia pod 
Choceniem w walce z WP „Chrin” 
stracił 25 ludzi. „Dnia 26.VIII.1946 
r. banda UPA w sile 30 osób doko-
nała napadu na oddział WP udający 
się z Wetliny do Ustrzyk Górnych. 
W czasie walki zabitych zostało 5 
żołnierzy WP i 16 rannych. Była to 
jedn. Wojsk. 34 PP“  (Prus, s. 286). 
W sierpniu milicjanci z Cisnej prze-
chwycili magazyny broni w Hab-
kowcach, Szczerbanówce, Solince 
oraz w bunkrach zbudowanych na 
leśnej polanie tuż przy granicy z 
Czechosłowacją. We wsi Czaszyn 
UPA dokonała grabieży polskich 
gospodarstw, spaliła szkołę, Dom 
Ludowy, karczmę i zamordowała 
4 Polaków. Latem 1946 roku pod 
Wysokim Groniem wojsko zdobyło 
konie sotni „Stacha”,  a w Suchych 
Rzekach zlikwidowało obóz sotni 
„Bira”. Wieś spłonęła, większość 
domów napełniona amunicją wyle-
ciała w powietrze. „Bir” uszedł na 
Połoninę Wetlińską.  Nie wszystkie 
schrony zostały wówczas wykryte, 
niektóre z nich zapewne istnieją do 
dzisiaj. 

12 września we wsi Ropienka pow. 
Lesko upowcy obrabowali gospo-

darstwa i zamordowali 5 Polaków, 
w tym 2 kobiety; „zabici zostali: Ru-
diak Anna, Rudiak Zofia, Wojcieszyn 
Jan, Iwanicki Mikołaj, Tarnowski 
Antoni” (http://www.rodaknet.com/
rp_wycislak_28.htm ). 13 września 
we wsi Ropienka upowcy zamordo-
wali Grzegorza Bodnara. 14 wrze-
śnia: „W Nowosiółkach o godz. 18.00 
do 8-osobowego patrolu WOP, który 
ubezpieczał furmanki z Przemyśla, 
dołączył strz. Edward Markiewicz. 
O 20.20 E. Markiewicz zaszedł do 
mieszkania Stefana Procaka. Po 
pewnym czasie weszło do niego 6 
banderowców w polskich mundu-
rach, którzy następnie zastrzelili 
żołnierza i Annę Procak (czasami 
błędnie podaje się nazwisko Janina 
Procakówna), która siedziała z nim 
na łóżku. Zwłoki zabitego zabrała ro-
dzina.” (Andrzej Zapałowski: Grani-
ca w ogniu. Warszawa 2016, s. 242) 
18 września we wsi Liszna k. Cisnej 
UPA ograbiła i spaliła wszystkie bu-
dynki należące do Polaków i zamor-
dowała 3 napotkanych Polaków. W 
Żubraczem we wrześniu milicjanci 
z Cisnej zatrzymali zaopatrzeniow-
ca kurenia „Rena”. Ujawnił on kilka 
bunkrów w okolicy. „Nazwoziliśmy 
stamtąd różności. I telefony, i maszy-
ny do pisania, skory bydlęce, rożne 
klamoty zrabowane mieszkańcom 
pacyfikowanych wsi” ( J. Jastrzęb-
ski). 18 września UPA spaliła w Żu-
braczem 22 domy i stację kolejki le-
śnej. Następnie spaliła wieś Solinkę  
(A. Bata). J. Gerhard  podaje: sotnia 
Hrynia spaliła Habkowce i Tyskową; 
sotnia Bira – Sakowczyk, Tworylne 
i Krywe; sotnia Stacha puściła z dy-
mem Lisznę. We wsi Myczków pow. 
Lesko Ukraińcy z sąsiednich wsi Be-
reska, Bereźnica i Wola Matiaszowa, 
wsparci przez UPA, w nocy napadli 
na polskie domy. Zrabowali bydło, 
konie, odzież, obuwie i żywność. 
Spalili dwór, Dom Letniskowy i za-
mordowali 4 Polaków. Gajowy Jan 
Jaworski został powieszony po be-
stialskim pobiciu i wydłubaniu oczu, 
zabito też brata Piotra i Wiktora Szla-
mę.” (https://www.krosno.lasy.gov.
pl/documents/149008/33416974/z.+
III+Martyrologium+le%C5%9Bnik
%C3%B3w+Podkarpacia+1938-49.
pdf/)   

W nocy z dnia 5 na 6 października 
1946 r. w Bezmiechowej Górnej 
banderowcy zamordowali 2 osoby: 
sołtysa wsi, Józefa Baraniewicza i 
Teodora Opalankę.  6 października 
upowcy napadli i ograbili kilkana-
ście wsi. 8 lub 10 października na 
Chryszczatej w walce z UPA według 
raportu ukraińskiego straty po pol-
skiej stronie określono na 30 żołnie-
rzy. (Syrnyk, s.347) 10 października 
we wsi Strubowiska uprowadzo-
na zastała rodzina Anny i Wasyla 
Popowiczów. (Syrnyk, s. 348) 12 

października w Serednicy bojówka 
ukraińska powiesiła Mikołaja Fisz-
nadela. (Syrnyk, s. 348) 18 paździer-
nika w Wańkowej UPA zamordowała 
4 osoby. (Syrnyk, s. 348; „Informa-
cja wydaje się niedostatecznie wia-
rygodna”.) Tego dnia oddział UPA 
spalił poukraińskie zabudowania 
w Rabem i Wańkowej. Wieś Rabe 
spaliła czota „Ostapa’ (Z. Ziembo-
lewski: Krwawe noce pogranicza), 
która została prawie doszczętnie 
wybita. W następnym roku podszył 
się pod nią oddział  zorganizowany 
przez Urząd Bezpieczeństwa. Jego 
zadaniem było odnalezienie bunkra 
krajowego prowidnyka „Stiaha”.    

Lokalizację obozu „Hrynia” („Chri-
na”) na Chryszczatej ujawnił woj-
sku ujęty charczowy (kwatermistrz) 
kurenia „Rena”. Oddziały WP prze-
rzucone zostały pociągiem do Ko-
mańczy. Stąd ruszyły do Duszatynia 
i weszły w las na Chryszczatej, na 
wzgórze Maguryczne. Sztab pułku, 
którym dowodził Jan Gerhard, za-
trzymał się w Mikowie. W wiosce 
panował tyfus. Był 10 październik, 
o świcie zahuczały działa pociągu 
pancernego. Zaraz potem odezwa-
ły się moździerze. Po przygotowa-
niu artyleryjskim żołnierze ruszyli 
do szturmu. Obóz „Hrynia” leżał 
na całkowicie zalesionym wzgó-
rzu Magurycznem, miał doskonałe 
drogi dojścia do Mikowa  i Smol-
nika na zachodzie oraz Rabego na 
wschodzie,  co zapewniało mu stałe 
zaopatrzenie w żywność i łączność 
ze światem zewnętrznym. Dwa stru-
mienie, przepływające u stóp Ma-
gurycznego, dostarczały obozowi 
wody. Te naturalne warunki obrony 
wzmocnił „Hryń” całym zespołem 
urządzeń fortyfikacyjnych (J. Ger-
hard). „Po wielogodzinnej walce 
wojsko zdobyło obóz. Była to istna 
twierdza. Posiadała kamienne sta-
nowiska obronne, umieszczone na 
stokach góry ograniczonej z dwóch 
stron urwiskami i potokami, własny 
młyn, garbarnię, piekarnię, warsz-
tat szewski i krawiecki, wędzarnię, 
szpital i stajnię. W obrębie umocnień 
zbudowano 24 domki kryte blachą. 
/.../ Aby uniemożliwić banderow-
com dalsze wykorzystywanie obozu, 
żołnierze spalili budynki, wysadzili 
w powietrze warsztaty i umocnione 
stanowiska ogniowe, zniszczyli młyn, 
szpital oraz leśną cerkiew. Znaj-
dował się w niej dzwon kościelny z 
1637 roku, który zabrano” (A. Bata). 
Dzwon ważył około 120 kg. W wal-
ce zginęło kilku upowców, pozostali 
zdołali wycofać się.  

16 października we wsi Łupków w 
walce z UPA poległ milicjant Mie-
czysław Kłosowicz. 23 października 
we wsi Ropienka zostali zastrzeleni 
przez UPA: Anastazja Besarb i Piotr 

Hołubowski. Referent SB-OUN 
„Arkadij” w protokole przesłucha-
nia podał, że Hołubowski pocho-
dził z rodziny polsko-ukraińskiej. 
Nazywał go „perekyńczykiem” 
(zdrajcą), gdyż kilka lat przed wojną 
:przeniósł” swą metrykę do parafii 
rzymskokatolickiej, a w 1944 roku 
był w milicji w Ropience. (Syrnyk, 
s. 348) W październiku we wsi Cza-
szyn pow. Lesko banderowcy zmor-
dowali 3 Polaków. We wsi Duszatyń 
pow. Sanok uprowadzili Karolinę 
Duszatyńską, która zaginęła bez 
wieści. We wsi Komańcza pow. Sa-
nok upowcy zamordowali Andrzeja 
Nowaka, lat 30. We wsi Prełuki pow. 
Sanok uprowadzili Romana Sokoła, 
który zaginął bez wieści, a za kilka 
dni miejscowi Ukraińcy zamordo-
wali jego żonę i 2 dzieci. Była to 
jedyna mieszkająca tutaj rodzina 
polska. We wsi Rzepedź pow. Sanok 
upowcy zamordowali drugiego już 
sołtysa Mikołaja Warchoła. We wsi 
Siemuszowa pow. Sanok powiesili 5 
Polaków. 

Fragment wspomnień gen. Edwina 
Rozłubirskiego z okresu walk z UPA 
na Zakerzoniu: „Pamiętam - a wyra-
żając się ściślej; nie jestem w stanie 
zapomnieć - dramatycznych przeżyć 
pewnej nocy, gdy poderwani alar-
mem, pędziliśmy do wioski, w której 
zamieszkiwali repatrianci ze Związ-
ku Radzieckiego i bezrolni przesie-
dleńcy z Polski centralnej. Otrzymali 
oni w ramach reformy rolnej ziemię 
z byłego majątku hrabiny S. Meldu-
nek przekazała placówka WOP w 
Komańczy. Wopiści meldowali przez 
radiostacje, że widzą łunę od strony 
południowej. Mój batalion znajdo-
wał się najbliżej; osiągnęliśmy rejon 
zagrożenia po dwóch godzinach for-
sownego marszu, razem z konnymi 
zwiadowcami pułkowej kompanii 
rozpoznawczej, którzy zdołali do 
nas dołączyć w chwili gdy kompa-
nie tyralierą w ugrupowaniu „kątem 
w tył” tworzącym łuk, oskrzydlały 
wioskę i dochodziły do dogasają-
cych zgliszcz. Przywykliśmy do tego 
widoku; czarne dymiące popieliska, 
sterczące w górę osmolone kominy, 
porozrzucane zwłoki ludzi zabitych 
podczas prób ucieczki lub mordowa-
nych z wyjątkowym okrucieństwem. 
Zawirowania powietrza rozgrzanego 
pożarami podnosiły w górę i kłębiły 
w szaleńczym wirze tumany pierza z 
rozprutych poduszek i pierzyn; wszę-
dzie leżały połamane sprzęty domo-
we i narzędzia rolnicze, przewróco-
ne wozy… Płoty zostały zniszczone 
przez oszalałe ze strachu zwierzęta 
gospodarskie uciekające w popło-
chu przed ogniem… Mimo tego, że 
podobne dramatyczne przeżycia 
mieliśmy już za sobą - za każdym 
razem robiło to na nas przygnębia-
jące wrażenie; po prostu wstrząsnę-

ło nami. Żołnierze szli w milczeniu 
uważnie omijając ciała zabitych i 
kałuże krwi; szczęki mieli zaciśnię-
te a w i ch oczach widziałem grozę 
i nienawiść. Jednak makabryczny 
widok pomordowanych nie miał być 
najmocniejszym akcentem tej strasz-
liwej nocy. W stojącej na uboczu 
owczarni znaleźliśmy dziewczęta i 
młode kobiety, jedyne istoty ludzkie, 
które ocalały z rzezi - ofiary tego, 
co - Hładysz cynicznie określał jako 
„kwadrans higieny seksualnej” ; ko-
biety zmaltretowane, pokrwawione, 
wielokrotnie gwałcone… Płakały i 
błagały o pomoc, ale jak mogliśmy 
im pomóc? Trzeba było zawieźć je 
do miasta i udzielić pomocy lekar-
skiej…. Drżącym i zacinającym się 
ze zdenerwowania głosem meldo-
wałem o tym dowódcy pułku prosząc 
o przysłanie lekarza i konwoju z sa-
mochodami wymoszczonymi sianem 
- wiedziałem, że tyloma sanitarkami, 
ile było potrzebnych, pułk nie dys-
ponuje. Felczer batalionu zbierał od 
żołnierzy opatrunki osobiste - swoje 
z torby już dawno zużył, bez rezul-
tatu usiłując zahamować krwotok 
dziewczynie, której bandyci wcisnęli 
butelkę w narządy rodne, po czym je-
den z nich szczególnie okrutny - jak 
mówiły z krechą na gębie - który bił 
je i maltretował - rozbił szkło kop-
nięciem. Nieszczęsna leżała teraz 
w kałuży krwi na ziemi, bezsilna, z 
twarzą białą jak papier, gryząc war-
gi w niemym milczeniu; podobno 
opierała się banderowcom, jednego 
z nich uderzyła w twarz. …. Druga, 
która wymaga natychmiastowej in-
terwencji chirurga to dwunastoletnia 
dziewczynka…. Ma rozdarte krocze. 
Stałem bezradny, upokorzony bez-
silnością. Zaciskałem szczęki aż do 
bólu. Gniew i nienawiść zdawały 
się odbierać zdolność rozumowa-
nia i planowego działania. Emocje 
górowały nad zdrowym rozsądkiem. 
Jak bicie po twarzy odbierałem ża-
łosne stwierdzenia, że wojsko nie 
zdołało zapewnić im bezpieczeń-
stwa.”. (http://kresywekrwi.neon24.
pl/post/138316,instytut-pamieci-
ukrainskiej-powstanczej-armii )  

Po zakończeniu akcji przesiedleń-
czej w październiku 1946 roku 
rozwiązana została Grupa Opera-
cyjna „Rzeszów”, co spowodowa-
ło wzrost zagrożenia dla ludności 
polskiej. Polskie raporty donosiły: 
„Między ludnością cywilną zapano-
wała ostatnio panika, ludzie z po-
szczególnych gmin wyjeżdżają sami 
nie wiedząc gdzie. W gminie Wola 
Michowa, Zatwarnica, Stuposiany, 
Wołkowyja, Hoczew, Łukowe  na 
miejscu nie ma żadnej administracji, 
biura powyższych urzędów są spro-
wadzone do Leska. Tak samo nie ma 
wojska ani milicji. /.../ W gromadach 
należących do powyższych gmin tak 
w dzień jak i w nocy banderowcy w 
małych grupach stoją na szosach, 
zabierają przejeżdżającym Polakom 
bydło, odzież i ostatnie środki żyw-
ności.” (Syrnyk, s. 345) 

4 listopada we wsi Poraż banderow-
cy podczas kolejnego rabunku za-
mordowali 2 Polaków. „15 listopada 
„Hryń” zaatakował Baligród, gdzie 
stacjonował 2 batalion 34 pp. Był to 
wynik nadmiernej brawury watażki. 
Okupił ją klęską i ciężkimi stratami” 
(A. Bata). 18 listopada we wsi Wań-
kowa banderowcy zamordowali Sta-
nisława Dużyka. 24 listopada we wsi 
Zabrodzie banderowcy uprowadzili 
Annę Ulanowską i Michała Bindasa.  
(w przypisie na s. 351 Syrnyk poda-
je, że „Anna Ulanowska figuruje pod 
panieńskim nazwiskiem Gankiewicz 
u Siekierki z błędną informacją, ja-
koby do wydarzenia miało dojść w 
listopadzie 1943r.”) 25 listopada w 
Ropience zastrzelony został Józef 
Konopelski. (Syrnyk, s. 349) Za-
strzelił go Iwan Krywućkyj ps. „Ar-
kadij”. 29 listopada we wsi Wańko-
wa pow. Lesko banderowcy zmordo-
wali 2 Polaków. „W dniu 29.XI.1946 
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Anarchia Syrnyka 
w Trykutniku 
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Jarosław Syrnyk: „Trójkąt bieszczadzki. Tysiąc dni 
i tysiąc nocy anarchii w powiecie leskim (1944-1947)”, 
Rzeszów 2018.
Stanisław Żurek
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r. banda UPA dokonała napadu na 
gr. Wańkowa pow. Lesko, gdzie za-
mordowano 2 osoby – Horbowego 
Władysława i jego syna Tadeusza. W 
listopadzie 1946 r. w wiosce Wisłok 
pow. Sanok, przez członków bandy 
UPA zostało powieszonych 2 żołnie-
rzy WP”. (Prus..., s. 289).  W listo-
padzie w Olszanicy został uprowa-
dzony Henryk Zachariasz (Syrnyk, 
s. 351) 

W listopadzie 1946 roku na terenie 
powiatu leskiego było 124 milicjan-
tów oraz 27 funkcjonariuszy UB 
(Syrnyk, s. 344) 

Nocą z 1 na 2 grudnia we wsi Woł-
kowyja UPA zamordowała 15 Pola-
ków, w większości kobiety i dzieci 
(Siekierka, s. 415). 3 grudnia upo-
wcy zamordowali w Bezmiechowej 
Górnej milicjanta Edwarda Horniat-
kiewicza oraz mieszkańców tej wsi: 
Eugenię Derewecką (narzeczona 
milicjanta) i Jurka Dereweckiego. 
Tego samego dnia spalono dwór w 
Hoczwi. 10 grudnia w Zahoczewiu 
uprowadzony został Andrzej Piłat 
(Syrnyk, s. 351) W grudniu we wsi 
Rajskie SB-OUN zamordowała 2 ro-
dziny ukraińskie (8 osób). W Zawo-
ziu banderowcy powiesili Ukraińca z 
Werlasu „za zdradę Ukrainy”. Zabił 
on własnego syna, któremu UPA na-
kazała zamordowanie swojej matki, 
gdyż była Polką. Przywlekli go tutaj 
za koniem,  przytroczonego do sio-
dła powrozem, którym związali mu 
nogi (Z. Ziembolewski: W morzu 
nienawiści). W grudniu w rejonie 
wsi Łukowe w zasadzkę UPA wpadł 
patrol WP, wszyscy zginęli, 7 żołnie-
rzy. W latach 1945 – 1946 w tej wsi  
banderowcy wymordowali 4 polskie 
rodziny liczące 19 osób, które nie 
opuściły wsi (Siekierka, s. 392). 

W grudniu we wsi Bezmiechowa 
pow. Lesko w II połowie grudnia  
upowcy zamordowali 3 Polaków. 

W roku 1946 w miasteczku Baligród 
pow. Lesko UPA zamordowała Al-
berta Czelagę; we wsi Monasterzec 
pow. Lesko spalili wieś i zamordo-
wali 12 Polaków. We wsi Nasiczne 
pow. Lesko zamordowany został 
przez UPA gajowy Gębala razem z 
jednym z dwóch synów,  mieszkał w 
gajówce na Jalinie, gajówkę i zabu-
dowania gospodarcze spalono. Pod 
koniec 1946 roku we wsi Duszatyń 
UPA spaliła 10 gospodarstw i zamor-
dowała 2 osoby (Siekierka, s. 942). 
We wsi Szczawne UPA zamordo-
wała 4 Polaków, w tym ppor. Straży 
Ochrony Kolei Kuleszę, sołtysa Pio-
tra Osiórkę oraz 2 rolników Józefa i 
Aleksandra Macedońskich. We wsi 
Osławica UPA zamordowała 2 Pola-
ków i spaliła 80 opuszczonych w wy-
niku przesiedleń budynków; we wsi 
Bachlawa zamordowała 4 Polaków, 
osoby starsze, które nie opuściły wsi; 
we wsi Kalnica koło Baligrodu UPA 
paląc opuszczone przez Ukraińców 
domy, zamordowała 2 Polaków, 
mieszkańców wsi; we wsi Kiełcza-
wa UPA zamordowała 2 Polaków 
i spaliła wszystkie domy oraz we 
wsi Kołonice zamordowała 4 Pola-
ków i także spaliła wszystkie domy. 
We wsi Tarnawa Dolna pow. Lesko 
upowcy upowcy podczas kolejnego 
rabunku pobili 15 Polaków, w wyni-
ku czego 1 zmarł. We wsi Tarnawa 
Górna podczas napadu rabunkowego 
sotni „Chrina” i SKW z sąsiednich 
wsi ukraińskich pobili ciężko i po-
ranili 25 Polaków, w wyniku czego 
zmarła jedna kobieta.  (Siekierka, s. 
409). We wsi Tyrawa Wołoska pow. 
Sanok uprowadzili i zamordowali 4 
Polaków. We wsi Wołkowyja pow. 
Lesko został zamordowany przez 
UPA gajowy Wasyl Kindrat, Rusin, 
podejrzany o lojalność wobec wła-
dzy państwowej. We wsi Kołonice 
pow. Lesko został zamordowany 
Oszczep (imię nieznane) gajowy w 
majątku leśnym Felicji hr. Skarbek 
w Jabłonkach k/Baligrodu. Zatrud-
niony w lasach Kołonic k/Baligrodu, 

zamordowany w lesie przez UPA 
po wyjściu do pracy, za doniesienie 
o kradzieży drewna dokonanego 
przez miejscowych Ukraińców, od-
nalezione po kilku dniach zwłoki, 
pochowano na cmentarzu w Kołoni-
cach. (https://www.krosno.lasy.gov.
pl/documents/149008/33416974/z.+
III+Martyrologium+le%C5%9Bnik
%C3%B3w+Podkarpacia+1938-49.
pdf/)  

Pod koniec 1946 roku dowództwo 
OUN-UPA  podjęło uchwałę o zli-
kwidowaniu wszystkich obcokra-
jowców w szeregach UPA. Zabro-
nione zostało używanie takich pseu-
donimów, jak „Rezun” (np. sotnia 
„Rezuna” stała się sotnią „Pruta”), 
„Hajdamaka”, „Żydoriż” i innych, 
które niedobrze się kojarzyły. 

Na przełomie lat  1946/47  działa-
ło w Polsce około 20 stałych sotni, 
a ponadto drugie tyle ruchomych. 
W przybliżeniu sotnie liczyły oko-
ło 1800 partyzantów, 200 członków 
służby bezpeky i około 2500 człon-
ków SKW (Z. Ziembolewski).  Zimę 
„Bir” spędził w Suchych Rzekach 
(nie zostały latem całkowicie znisz-
czone, jak podawał to Gerhard), 
natomiast „Hryń” („Chrin”) oraz 
„Stach” wędrowali po wsiach: Ty-
skowa, Bóbrka, Wola Matiaszowa, 
Łupków, Kulaszne i innych.

W 1946 roku z rąk UPA zginęło 322 
Polaków (231 cywilów, 23 milicjan-
tów, 68 żołnierzy, w tym 9 zostało 
zamordowanych po wzięciu do nie-
woli) 

Z rąk UPA zginęło ponad 100 Ukra-
ińców i Łemków pod zarzutem 
współpracy z Wojskiem Polskim lub 
za odmowę wstąpienia  mężczyzn do 
UPA oraz latem rodzina polsko-ukra-
ińska w przysiółku koło Wołkowyi. 

11 stycznia 1947 roku we wsi Stań-
kowa pow. Lesko podczas walki z 
UPA zginął żołnierz Wojska Pol-
skiego, kpr. Józef Dober (AIPN Rz, 
12.I.1947, k. 267). 13 stycznia we 
wsi Żernica Niżna pow. Lesko upro-
wadzony został przez UPA  Wiktor 
Lisiński (AIPN Rz, 27.I.1947, k.9). 

22 stycznia koło wsi Rabe pow. Le-
sko, według dokumentów ukraiń-
skich: „Tragedia, która wydarzyła 
się pomiędzy Rabe a Kołaczyce w la-
sach Chryszczatej w dniu 21.01.1947 
r. zmusza mnie do napisania do Was 
tej sztafety i do wprowadzenia [Was] 
w rój wielu innych spraw, które wy-
dają się odległymi, a mimo wszystko 
[są] ważnymi przyczynami obecnego 
wydarzenia, które aż do głębi duszy 
wstrząsnęło pracownikami siatki or-
ganizacyjnej, oddziałami i ludnością 
cywilną. Dzielę się z Wami bardzo 
smutną nowiną: w dniu 22.01.1947 
r. w wyżej wspomnianym miejscu 
wpadł punkt sanitarny sł.[awnej] 
p.[amięci] d.[ruga] Arpada. Zginęło 
w nim 16 osób: ranny Hucuł, rejono-
wy SB V rejonu, Arpad, mgr Orest, 
Rat, Dora, sanitariuszki Pcziłka, 
Kałyna, z mojej ochrony chory strze-
lec Smetana, Mirnyk b.[yły] kmdt 
[komendant] BSB IV rejonu, chorzy 
strzelcy Zaricznyj, Snih, trzej ran-
ni strzelcy z oddz.[iałów], dwóch 
strzelców z obsługi sanitarnej Driż-
ba i jeszcze jeden nieznany, a sie-
demnasty strzelec Peń wyszedłszy 
z kryjówki po wodę wpadł żywcem 
w ręce WP. Wiele jest przyczyn tej 
tragedii, ale bezpośrednią było to, 
że dwóch strzelców z kuszczu Sirka 
(IV rejon) Żurawel i Sumnyj wpadli 
żywi w ręce WP we wsi Maniowa 
20.01.1947 r o 23:00 godz. Jeden 
z nich Żurawel wsypał punkt sani-
tarny, który WP nakryło 22.01.47 o 
8 godz. rano. Strzelec Dunaj, który 
był razem z wyżej wspomnianymi 
we wsi Maniowa podczas naskoku, 
uciekł i przybył 21.01.47 r. o 11 godz. 
przed południem do koliby Prowid-
nyka Czornoty (tak dowiedziałem się 
z pierwszych wieści). WP poszło na 

punkt sanitarny dopiero 22.01.47 r. 
o godz. 8 rano, (druga informacja 
mówi, że punkt sanitarny wpadł do-
piero 23.01.47). Wróg podciągnął 
siły: z Leska, Baligrodu i Cisnej, 
było około 600 żołnierzy. Kiedy WP 
okrążył punkt sanitarny, strzelec Peń 
(z obsługi) wyszedł po wodę i wpadł 
żywcem. WP napisało karteczkę do 
obecnych w punkcie sanitarnym z 
wezwaniem do poddania się i wysła-
li z nią do środka strzelca Pnia. Jak 
tylko Peń pokazał się przy wejściu z 
kryjówki posypały się strzały i raniły 
Pnia w rękę. Jak WP opowiadało w 
Cisnej ludności, to zaskoczeni bro-
nili się aż do wieczora, a potem WP 
zaminowało [wysadziło] kryjówkę 
minami lub granatami. WP miało 7 
rannych, czy byli zabici, jeszcze nie 
wiadomo. Żołnierze z WP mówili, że 
z kryjówki było słychać kobiece gło-
sy, a „jedna z nich Dora chciała się 
poddać, ale ktoś z bezpieczeństwa 
waszego zastrzelił ją”. Sława Ukra-
inie! Postój, dnia 06. lutego 1947 r.” 
(Zbrodnie SB OUN w dokumentach 
OUN; IPN Rz 072/2, t. 18, k. 87-95. 
Sztafeta dowódcy wojskowego Od-
cinka Taktycznego UPA „Łemko” 
Wasyla Martyna Mizernego „Rena” 
do „Prowidnyka”. Za: http://suozun.
org/warto-obejrzec-i-przeczytac/i_
zbrodnie-sb-oun-w-dokumentach-
-oun/ ).

Syrnyk na s. 352 podaje: „23 stycz-
nia żołnierze Grupy Manewrowej nr 
4, 37 Komendy Odcinka WOP doko-
nali ataku na szpital polowy UPA w 
rejonie Kołonic, w masywie Chrysz-
czatej. W wyniku przeprowadzonej 
akcji zabitych zostało 15 osób, 16 
ofiarą był partyzant, którego schwy-
tano w czasie okrążania szpitala i 
rozstrzelano w maju 1947 r. „Upa-
dek szpitala”, jak pisano o tym wy-
darzeniu w ukraińskich raportach, 
znów dostarczył energii dla dowódz-
twa UPA. Podobnie jak w przypadku 
masakry w Zawadce Morochowskiej 
, czekano tylko na okazję do zemsty.” 

Faszystom ukraińskim z dowództwa 
UPA nie przyszła na myśl refleksja, 
że Zawadka Morochowska i „upadek 
szpitala”  są prostymi konsekwen-
cjami zbrodniczej działalności ban-
derowców na terenach Państwa Pol-
skiego – nie mówiąc już o „okazji do 
zemsty” za ludobójstwo na Wołyniu 
i Lubelszczyźnie oraz w Małopolsce 
Wschodniej. 

W nocy z 8 na 9 lutego we wsi Rze-
pedź pow. Sanok, podczas akcji 
UPA przeprowadzonej na kilka osób 
podejrzanych o sprzyjanie polskiej 
władzy (wśród nich byli sołtys z 
Przybyszowa oraz sołtys z Zawad-
ki Morochowskiej) został pobity i 
uprowadzony do lasu skąd nie wrócił 
gajowy Andrzej Morajda. 14 lutego 
we wsi Żernica Wyżna pow. Lesko 
upowcy uprowadzili 3 Polaków, któ-
rzy zaginęli bez wieści. „Olszanicki 
Michał, gajowy w Żernicy Wyżnej k. 
Baligrodu, uprowadzony 14 lutego 
1947 z bratem Piotrem i sołtysem wsi 
przez sotnię UPA „Chrinia”, wszelki 
ślad po nich zaginął”. (http://fun-
dacjabieszczadzka.org/wp-content/
uploads/2018/09/Seminar_Zatwar-
nica_15.09.2018_08_RDLP-Kro-
sno_E.Marszalek.pdf ).  „Baczyński 
Michał, mój dziadek, był sołtysem 
we wsi Żernica Wyżna, gmina Ho-
czew w powiecie Leskim. Został 
uprowadzony 14.02.1947 r. i ślad 
po mim zaginął. Moja mama miała 
wówczas 11 lat i tak zapamiętała 
okoliczności śmierci swojego ojca: 
Banderowcy przyszli nocą, zabrali 
ojca, chcieli tez zabrać dorosłego 
brata, ale uciekł przez okno. Tej sa-
mej nocy wzięli także sąsiadów Pio-
tra i Michała Olszanickich. Wśród 
kobiet pomordowanych z wsi Żerni-
ca Wyżna jedna o imieniu Kaśka była 
w ciąży.  Rano dzieci poszły szukać 
choćby śladu, dokąd poszli, jednak 
bali się iść daleko - nie znaleźli ani 
śladu. Za parę dni na drzwiach wej-
ściowych przyczepiono kartkę z ręcz-

nie nakreślonymi postaciami, które 
miały rożne obrażenia. Mama pa-
mięta obcięty język i wydłubane oczy, 
ale było tego więcej. Nie wolno było 
zdjąć tej kartki pod groźba śmierci. 
Za kilka dni banderowcy przyszli i 
zabrali wszystkie zwierzęta z gospo-
darstwa., po kolejnych paru dniach 
spalili dom. Rodzina schroniła się u 
sąsiadów. Za niedługi czas wojsko 
polskie ogłosiło ze maja dwie godzi-
ny na opuszczenie domów. Do stacji 
kolejowej szli pieszo około 30 km. W 
wagonach bydlęcych ze zwierzętami 
jechali 3 tygodnie. Zapanowały wszy 
i różne choroby. Nigdy więcej tam 
nie wrócili, o losie ojca nie wiedzą 
nic do dziś. Może ktoś zna miejsce 
pochówku mojego dziadka? Proszę 
o kontakt na adres joloonia@wp.pl 
Jolanta z Baczyńskich” (http://www.
stankiewicze.com/ludobojstwo/zglo-
szenia.html).    

„Dnia 16. II. 1947 r. banda UPA sot-
ni „Bira” zamordowała kierownika 
szkoły podstawowej w m. Łukowe 
pow. Lesko – ob. Derkacza Francisz-
ka” (Prus..., s. 291). „Wykonawcą 
zamachu był członek miejscowej bo-
jówki „Myron”. (Syrnyk, s. 353)  19 
lutego we wsi Żernica Wyżna pow. 
Lesko bojówka SB-UN uprowadziła 
Marię Proch i po przesłuchaniu za-
mordowała. (AIPN Rz, 28.II.1947 
r., k. 46 oraz 27.II. 1947 r., k. 60). 
28 kutego we wsi Serednica pow. 
Lesko bojówka SB-OUN uprowa-
dziła Zofię Pisiak (lub Tysiak) i po 
przesłuchaniu powiesiła. We wsi 
Żernica Wyżna pow. Lesko bojów-
ka SB-OUN uprowadziła Annę Ol-
szanicką, lat 21 i po przesłuchaniu 
zamordowała. 6 marca we wsi Żer-
nica Wyżna pow. Lesko bojówka 
SB-OUN uprowadziła Olgę Drabisz-
czak, lat 23, Michała Olszanickiego 
i Piotra Olszanickiego i po przesłu-
chaniu zamordowała. „Ponieważ 
Olga Drabiszczak nie przyznawała 
się do współpracy z polskimi wła-
dzami: „Ounowscy bezpieczniacy 
użyli wobec niej przemocy fizycznej, 
co zresztą skrupulatnie zanotowali 
w protokóle”. (Syrnyk, s. 354 - 355)  
We wsi  Żernica Wyżna pow. Lesko: 
„Dnia 7 III 1947 r. grupa członków 
bandy UPA sotni „Hrynia” doko-
nała napadu na gr. Żernica Wyżna 
pow. Lesko, skąd uprowadziła 7 męż-
czyzn” (Prus, s. 292). W nocy z 9 
na 10 marca we wsi Żernica Wyżna 
pow. Lesko zostali uprowadzeni prze 
bojówkę SB-OUN Katarzyna Saka-
ła i Michał Baczyński (inny raport 
podaje, że uprowadzonych zostało 3 
Polaków i 5 Ukraińców). 

10 marca we wsi Wola Michowa 
pow. Lesko został zamordowany 
Władysław Podstawka. „W nocy z 
dnia 12 – 13 III 1947 r. banda UPA 
napadła gr. Stężnica pow. Lesko, 
skąd uprowadzili sołtysa tej gromady 
Pasławskiego N., którego powiesili” 
(Prus, s. 292). Oraz: „został uprowa-
dzony przez banderowców Antoni 
Pacławski, były sołtys Radziejowej. 
Człowieka tego powieszono.” (Syr-
nyk, s. 355). 

14 marca we wsi Komańcza pow. 
Sanok UPA uprowadziła i zamordo-
wała 19-letniego Polaka oraz porani-
ła jego siostrę, która zdołała uciec. 
16 marca we wsi Stańkowa pow. 
Lesko upowcy zamordowali 2 Pola-
ków. „16 lub 18 marca bojówkarze z 
SB-OUN powiesili Mikołaja Maria-
ka w Stańkowej”. (Syrnyk, s. 356) 23 
marca w okolicach Cisnej UPA za-
atakowała kolumnę przesiedleńców 
w wyniku czego zginęło 17 osób 
cywilnych oraz 5 milicjantów (Na 
Rubieży, nr 29). Z. Konieczny po-
daje, że było to 23 kwietnia, zginęło 
5 milicjantów, 2 Polaków z komisji 
przesiedleńczej oraz 15 Ukraińców – 
przesiedleńców. 

28 marca we wsi Jabłonki pow. Le-
sko w zasadzce sotni UPA „Chri-
na” zginął gen. Karol Świerczewski 
„Walter” oraz por. Józef  Krysiński i 

kpr. Stefan Strzelczyk. Okoliczności 
śmierci  Świerczewskiego do dzisiaj 
nie zostały jednoznacznie wyjaśnio-
ne.  

W rejonie wsi Smolnik pow. Sa-
nok, w II połowie marca 1947 roku 
dostała się w zasadzkę kompania 
piechoty 34 pp. 8 DP z Baligrodu. 
„Otoczyły ją 3 sotnie: Bira, Hrynia 
(„Chrina” – przyp. S.Ż.) i Stiacha  
(„Stacha” – przyp. S. Ż.), około 600 
ludzi. Dysponowały one pięciokrotną 
przewagą. W toku walki część zginę-
ła od kul napastnika, część, głownie 
rannych, dostała się do niewoli ban-
derowskiej, a po torturach została 
zamordowana. Zginęło 98 żołnierzy, 
ocalało 17, którym udało się wyrwać 
z okrążenia, wśród nich połowa była 
lekko ranna”. (Siekierka..., s. 405). 
„W połowie tego miesiąca (marca 
1947 roku – przyp. S.Ż.) wysłano z 
Baligrodu do Smolnika jedną kom-
panię 34 pp. Miała dotrzeć szosą do 
Cisnej, tam połączyć się z Grupą Ma-
newrową WOP i kontynuować marsz 
do Smolnika, wzdłuż trasy kolejki le-
śnej, przez Żubracze, Maniów i Wolę 
Michową. /.../ Do Smolnika można 
się było dostać także inną, o połowę 
krótszą drogą, tyle tylko, że wiodła 
przez Chryszczatą. Dowódca kom-
panii, wbrew otrzymanym rozkazom, 
postanowił iść na skróty. /.../ „Ren” 
pojął, że nieprzyjaciel sam się pcha 
w zasadzkę. /.../ Sotnia „”Bira””, 
znajdująca się w tym czasie w re-
jonie Cisnej, rozpoczęła forsowny 
marsz w kierunku Wołosania, sotnia 
„Stacha” zajęła pozycje na stokach 
Krąglicy,  a „Hryń” oskrzydlił  kom-
panię  od północy. W ten sposób 
kocioł został zamknięty, połączone 
siły banderowców liczyły około 600 
ludzi i posiadały nieomal pięciokrot-
ną przewagę nad żołnierzami /.../ 
Nazajutrz rano wziętych do niewoli 
żołnierzy wyprowadzono na skraj 
polany. Byli boso, bez mundurów, w 
samej tylko bieliźnie, na ciałach wi-
doczne były ślady tortur. Zamordo-
wano wszystkich, z całej kompanii, 
okrążonej pod Smolnikiem, zdołało 
się uratować kilkunastu zaledwie 
żołnierzy”  –  pisze A. Bata w książ-
ce Bieszczady w ogniu. Z kolei w 
książce Bieszczady. Szlakiem walk z 
bandami UPA dodaje: „Ścinano ich 
toporem, na specjalnie przygotowa-
nym klocu. Egzekucji dokonywali 
młodzi upowcy, dla których był to 
swoisty „chrzest bojowy”.  Gerhard 
pisał: „Kompania porucznika Wierz-
bickiego wyruszała na akcję. Miała 
przeszukać okolice Smolnika. Lotnik 
- obserwator z Sanoka, dostrzegł tam 
wczoraj kilka grup ludzi, poruszają-
cych się na skraju jednego z lasów. 
Prawdopodobnie banda. Należało to 
zbadać. Może przecież natrafi się na 
jakieś ślady przeciwnika. Wtedy po-
rucznik Wierzbicki dałby wiadomość 
przez radio. Zostałyby uruchomione 
większe siły. Żołnierze szli w słońcu 
po obu stronach szosy długimi łań-
cuchami. Śnieg trzeszczał. Był on 
dobrze ubity płozami sań. Tam da-
lej będą jednak z pewnością zaspy. 
Nie da się tak łatwo iść. Porucznik 
Wierzbicki zasalutował z siodła na 
pożegnanie swemu dowódcy, kapi-
tanowi Ciszewskiemu, który stał wy-
prostowany przy kapliczce u wylotu 
z Baligrodu” („Łuny w Bieszcza-
dach”, Lublin 1980, s. 243 – 244). 
Faktycznie dowódcą 34. pp do 25 
kwietnia 1946 roku był ppłk Stani-
sław Pluto – nie mógł więc w marcu 
1946 roku por. Wierzbicki salutować 
dowódcy kapitanowi Ciszewskiemu, 
czyli Gerhardowi, który w randze 
ppłk dowódcą został 27 maja 1946 r.; 
musiało to być później.  Oddział śle-
dzony był przez siatkę OUN już od 
Kołonic, gdzie nocował. „Rozkazy 
szybko zostały wydane. Sotnia Hry-
nia podeszła na Jaworne, oskrzy-
dlając kompanię Wierzbickiego od 
północy. Sotnia Bira, znajdująca 
się na nieszczęście dla tej kompani 
przypadkiem pod Cisną, skierowała 
się forsownym marszem na Wołosań, 
to jest w kierunku południowym od 
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osi, po której szli żołnierze. Konny 
goniec dotarł też do Stacha. Jego 
sotnia przyczaiła się na stokach Krą-
glicy. Kompania porucznika Wierz-
bickiego znalazła się w worku. Nie-
przyjaciel, rozporządzający prawie 
pięciuset ludźmi, miał nad nią prze-
szło czterokrotną przewagę.” (Ger-
hard, s. 259). Por. Wierzbicki nie 
wykonał ściśle rozkazu pułkownika 
Tomaszewskiego, zgodnie z którym 
kompania miała dojść do Cisnej i 
dalej marsz kontynuować z grupą 
manewrową WOP. Wierzbicki chciał 
skrócić drogę, a grupa manewrowa 
WOP nic nie wiedząc wyruszyła pod 
Połoninę Wetlińską, w przeciwną 
więc stronę. Gdy ucieszeni żołnierze 
wyszli z gąszczy leśnych na polanę 
przed Smolnikiem, zostali zaatako-
wani przez UPA. Prawie sześciuset 
upowców z kurenia „Rena” przeciw-
ko stu dziesięciu żołnierzom. Trud-
no ocenić, czy rzeczywiście część 
żołnierzy trafiła na pole minowe i 
zginęła na nim, wiadomo, że takie 
pole tam było. Część dostała się do 
niewoli. „Było ich razem czternastu: 
trzech oficerów : - porucznik Wierz-
bicki,  podporucznik Jasiński i sier-
żant-podchorąży Wolski – oraz jede-
nastu szeregowych. Jedyni ocaleni z 
fatalnego starcia pod Smolnikiem” 
(Gerhard, s. 269). Dowódca kurenia 
Wasyl Mizernyj „Ren” stwierdziw-
szy na podstawie dokumentów, że 
Wierzbicki urodził się w Trembow-
li, oznajmił mu, iż znał tam rodzinę 
Wierzbickich i jego ojca Aleksandra, 
który był Ukraińcem. Porucznik 
potwierdził, że jest Ukraińcem oraz 
komunistą. Nie skorzystał z szan-
sy ocalenia. Gerhard opisuje scenę 
ścinania siekierą głów żołnierzom. 
Cytuje słowa „Rena”: „Do ścięcia 
głów tym oto Lachom wybrałem naj-
młodszych z was. Takich, którzy nie 
popisali się w boju”. Pisze: „System 
egzekucji nie był nowy. Dowództwo 
UPA uważało, że nic tak nie wiąże, 
jak bezpośrednio popełniona zbrod-
nia. Dlatego też im była krwawsza, 
tym lepiej” (s. 275). Gerhard nie 
mógł znać relacji Apolinarego Oli-
wy, który potwierdza istnienie takie-
go banderowskiego „obrzędu”. Tego 
barbarzyńskiego aktu dokonano na 
dziesięciu żołnierzach (z czternastu 
jeńców dwóch oficerów zastrzelono, 
jednego zabito kolbami karabinów, 
jeden uciekł). Apolinary Oliwa w 
książce „Gdy poświęcano noże” (s. 
83) pisał: „Ukraińcy mieli swoistą 
praktykę przyjmowania rekrutów. 
Każdy nowo przyjęty do bandy mu-
siał przejść ‚chrzest’, polegający 
na zamordowaniu Polaka, Żyda lub 
Cygana, lub jeńca radzieckiego. 
Ponieważ nie zawsze była po temu 
okazja, zwyrodnialcy, aby zapewnić 
sobie stały „zapas” ofiar, zostawia-
li wiele rodzin polskich pozornie w 
spokoju, do czasu, kiedy przyjęto 
większą ilość rekrutów, którzy do-
tychczas nie ‚odznaczyli się’ niczym 
‚szczególnym’. Wręczano im broń. 
Różnie bywało – czasem to były 
siekiery, niekiedy deski z przymoco-
wanym na końcu obustronnie wy-
ostrzonym nożem. Wywlekano wtedy 
z domostw potrzebną listę ofiar i da-
wano na pastwę „rekrutom”. „Ren” 
osobiście zastrzelił ciężko rannego i 
nieprzytomnego podporucznika Ja-
sińskiego oraz pobitego porucznika 
Wierzbickiego. W tym momencie 
na ucieczkę zdecydował się strzelec 
Gąsiennica. Szperacze batalionu ka-
pitana Ciszewskiego natknęli się na 
niego wspinającego się na wzgórze 
„816”, nie reagował, był w szoku. 
Ten dwudziestoletni ciemny szatyn 
był siwiuteńki. Do Baligrodu wró-
ciło też ocalałych pięciu żołnierzy, 
którzy podczas ataku UPA  zagrze-
bali się w śniegu na dnie wąwozu. 
„Tak więc ze stu dziesięciu żołnierzy 
kompani porucznika Wierzbickiego 
ocalało wraz z Gąsiennicą sześciu. 
Oni właśnie opowiedzieli o całym 
przebiegu wypadków, które rozegra-
ły się pod Smolnikiem. Była to jedna 
z najcięższych klęsk poniesionych 
przez wojsko w walkach z bandami 

w Bieszczadach” (Gerhard, s. 280). 
Bardzo szybko ppłk Tomaszewski 
sformował  po nadejściu uzupełnień 
nową kompanię na miejsce tej, któ-
ra zginęła pod Smolnikiem i na jej 
dowódcę wyznaczył podporucznika 
Stefana Daszewskiego. Gąsienica 
odzyskał zmysły za dwa dni. Pozo-
stały mu siwe włosy. Podobno potem 
zamieszkał w Zakopanem i był do-
rożkarzem. Podawane są różne daty 
zniszczenia pod Smolnikiem kom-
panii z 34 Budziszyńskiego Pułku 
Piechoty: J. Gerhard stwierdził, że 
było to w połowie marca 1946 roku. 
A.L. Sowa, że było to 26 kwietnia 
1946 roku: „ 26 kwietnia 1946 r. w 
rejonie Smolnika, w walce z UPA po-
ważne straty poniosły oddziały WP. 
Do niewoli dostało się 150 polskich 
żołnierzy. Część z nich zwolniono, 
resztę rozstrzelano w ramach repre-
sji za wyjątkowo okrutnie przepro-
wadzoną przez siły WP pacyfikację 
Zawadki Morochowskiej” (A.L. 
Sowa: Stosunki polsko-ukraińskie 
1939 – 1947; Kraków 1998). 

Większość autorów walkę pod 
Smolnikiem datuje na 1947 rok, 
gdy 34 pp dowodził Gerhard. Woj-
sko Polskie poniosło największą 
klęskę z wszystkich walk toczonych 
z UPA, i to biorąc pod uwagę nie 
tylko teren Bieszczadów. Była ona 
tak kompromitująca, że do tej pory 
wokół tego wydarzenia prowadzone 
są rożnego rodzaju „mataczenia”. 
Niektórzy autorzy wręcz twierdzą, 
że...  jej nie było – i nie wymieniają 
jej w swoich opracowaniach. Albo, 
ich zdaniem Gerhard opisał klęskę 
poniesioną pod Jasielem 21 marca 
1946 roku. Jednakże pod Jasielem 
klęskę ponieśli żołnierze WOP, nie 
było tam 34 pp. Zapewne jednak 
Gerhard opisując ucieczkę Gąsien-
nicy wykorzystał fakt ucieczki sze-
regowca Sudnika znad dołu śmierci 
koło Wisłoka Wielkiego. Historycy 
do tej pory nie dotarli do dokumen-
tacji dotyczącej wydarzeń pod Smol-
nikiem. Być może, że znajdowała 
się ona w Centralnym Archiwum 
Wojskowym w Rembertowie. Na 
początku lat dziewięćdziesiątych 
ówczesny minister obrony narodo-
wej Janusz Onyszkiewicz wpuścił 
do niego m.in. historyka ukraińskie-
go działającego w Polsce Eugeniu-
sza Misiłę (Jewhena Misyłę). Misiło 
pracując jako archiwista w Ośrodku 
„Karta” wynosił stamtąd dokumenty 
dotyczące zbrodni ukraińskich, za co 
został zwolniony z pracy. Ukraiński 
historyk Ihor Iliuszyn z Kijowa w 
artykule zamieszczonym w  publi-
kacji IPN Akcja „Wisła” (Warszawa 
2003) ujawnia: „W 1992 r. w serii 
„Litopysy UPA” w Toronto ukazał 
się pierwszy tom wydawnictwa „UPA 
w świetle polskich dokumentów” 
pod tytułem „Wojskowy Sąd Grupy 
Operacyjnej „Wisła” opracowany i 
uporządkowany przez tego polskiego 
historyka pochodzenia ukraińskiego. 
Dokumenty te, obejmujące okres od 
22 kwietnia do 16 września 1947 
r., pochodziły z Centralnego Archi-
wum Wojskowego w Rembertowie 
pod Warszawą, z zespołu wówczas 
nieuporządkowanego i niedostęp-
nego dla historyków” (podr.. S. Ż.). 
Dlatego nie można będzie nawet 
stwierdzić, czy coś z tego archiwum 
zostało wyniesione. Jeżeli w archi-
wum były informacje potwierdzają-
ce opisaną przez Gerharda egzekucję 
żołnierzy 34 pp wziętych do niewoli 
poprzez ścinanie im głów siekierą, to 
jest oczywiste, że już tych dokumen-
tów tam nie ma.  

W książce A. Baty Bieszczady w 
ogniu znajduje się kserokopia „Spra-
wozdania” Powiatowej Komen-
dy MO w Lesku z dnia 2 kwietnia 
1947 r. o następującej treści: „W 
dniu 1.4.1947 r. w godzinach po-
łudniowych z grom. Cisna jechało 
do Baligrodu samochodem 31 żoł-
nierzy, w tym 6-ciu oficerów i Kom. 
Post. M.O. Cisna kapr. Duplak Jan. 
Około 13-j w południe na 5-6-tym 

kilometrze przed Baligrodem samo-
chód został napadnięty i ostrzelany 
przez przeważającą siłę banderow-
ców skutkiem czego został zabity 
szofer tegoż samochodu. Ponieważ 
kierowca został zabity auto było nie 
opanowane i tym samym wpadło do 
rowu. Żołnierze widząc że zostali 
napadnięci przez banderowców z 
zasadzki zajęli stanowiska obronne 
w rowach obok szosy i bronili się. 
Banderowcy w liczbie około 150-t 
ludzi silnym ogniem z broni maszy-
nowej trwającym przez około 30-ci 
minut zabili 20-tu żołnierzy w tym 
Kom. Post. M.O. Cisna kapr. Dupla-
ka Jana, oraz raniła dwu żołnierzy. Z 
napadniętej grupy W.P. uratował się 
jedynie jeden żołnierz który uciekł 
do Baligrodu i dał znać o wypadku. 
Po przybyciu na miejsce wypadku 
stwierdzono, że zostało zabitych 19-
tu żołnierzy i Kom. Post. M.O. Cisna 
oraz 8-miu żołnierzy zaginęło bez 
wieści, prawdopodobnie uprowadze-
ni zostali przez napastników ponie-
waż do tej pory nie powrócili do swej 
jednostki. Rannych odwieziono do 
szpitala w Sanoku. Banderowcy po 
zabiciu żołnierzy obrabowali ich z 
odzieży a następnie w bestialski spo-
sób poprzebijali bagnetami zwłoki i 
połamali ręce, oraz zabrali wszyst-
ką broń którą posiadali żołnierze. 
Spodziewając się nadejścia pomocy 
ze strony W.P. wycofali się w niezna-
nym kierunku. Po upływie krótkiego 
czasu nadjechało 70-ciu żołnierzy i 
zabrali zabitych i rannych do Bali-
grodu”. Sprawozdanie sporządził: 
widnieje odręczny podpis – prawdo-
podobne nazwisko: Kopiczyński. J. 
Jastrzębski pisze: „1 kwietnia sied-
miu oficerów z grupy manewrowej 
WOP w Cisnej jechało do Baligrodu 
w sprawach służbowych. Duplak, 
który już od dawna wybierał się do 
Komendy Powiatowej w Lesku, za-
brał się z nimi. Jechali z ochroną 24 
żołnierzy uzbrojonych w erkaemy i 
automaty. W Jabłonkach wysiedli 
z samochodów i dalej szli marszem 
ubezpieczonym. Tak doszli do By-
strego. Byli przekonani, że najbar-
dziej niebezpieczny etap mają już za 
sobą. Ledwo zdążyli wsiąść do sa-
mochodu i ujechać kilkaset metrów, 
zostali zasypani ogniem banderow-
ców. Kilku żołnierzy zginęło od razu. 
Pozostali bronili się zaciekle, ale nie 
mieli szans wobec przeważającej siły 
liczebnej i ogniowej banderowców. 
Gdy na miejsce tragedii dotarła – 
wysłana na odgłos strzałów – pomoc 
z Baligrodu, na szosie i w okolicz-
nych rowach leżały rozebrane do 
naga i potwornie okaleczone zwłoki 
16 żołnierzy i oficerów. Siedemna-
stym był zmasakrowany w stopniu 
przekraczającym ludzką wyobraź-
nię Jan Duplak. 10 żołnierzy ban-
da prawdopodobnie uprowadziła i 
zamordowała, albowiem przepadli 
bez wieści. Przepadła też w leśnych 
ostępach banda, chociaż pościg ru-
szył niezwłocznie jej śladem”. O tej 
zasadzce opowiada kolega milicjan-
ta Jana Duplaka, a jego wspomnienia 
zatytułowane „Ocalał tylko jeden” 
zamieszcza Maja Bilska w książce 
Ognie nad Solinką. „Opowiem wam 
teraz jak mój kolega Duplak zginął 
w Jabłonce. Uparł się jechać z grupą 
31 żołnierzy do Baligrodu. /..../ Oca-
lał wówczas tylko jeden żołnierz, któ-
ry wrócił po kilku dniach w dosłow-
nie posiekanym kulami płaszczu, le-
dwo żywy z wycieńczenia. Od niego 
dowiedzieliśmy się o losach reszty. 
Duplak dowodził wówczas oddzia-
łem milicjantów, bardzo też wie-
rzył w swoje bojowe doświadczenie 
frontowe. Lecz niewiele znał się na 
walce z bandami. Z ufnością wyru-
szył na czele oddziału na penetrację 
terenu i ściągnięcie kontyngentu” 
(podkr. S.Ż.). Zatrzymany po drodze 
Ukrainiec poinformował oficera, że 
w Kołonicach, skąd rzekomo pocho-
dził, od kilku dni nie ma ani jedne-
go „partyzanta”. Faktycznie, gdy 
wjechali do Kołonic, poza kilkoma 
kobietami nie zastali nawet dzieci. 
Wieś wyglądała na prawie wymarłą. 

Żołnierze nie widząc zagrożenia na 
rozkaz dowódcy porozchodzili się 
po zagrodach. „Stałem na posterun-
ku bliżej lasu i nagle zobaczyłem, 
że wśród chałup pojawili się jakby 
wyrośli spod ziemi uzbrojeni cywile. 
/.../ Całe starcie trwało zaledwie kil-
ka minut i zakończyło się całkowitą 
klęską oddziału”. 

W źródłach znajduje się ciekawa 
informacja: „Jan Duplak, komen-
dant posterunku MO w Cisnej. We-
dług źródeł ukraińskich Jan Duplak 
współpracował z SB OUN. Bohdan 
Huk, Zakerzonnja 3, Wspomnienia 
wojaków UPA. Warszawa 1997. Wy-
dawnictwo Tyrsa. s. 263. Fedir Ku-
cyj (Stołyca), „Prut”: […] komen-
dant [Milicji Obywatelskiej] z Cisnej 
pisał raport jeden do Leska, a drugi 
do nas [do SB OUN] […] każdy ra-
port był pisany podwójnie […] Od 
razu skończył się też kłopot z dono-
sicielami. Milicja ich wydała. W mo-
jej wsi [Zawój] było ich aż siedmiu.
[...] Ten sam Fedir Kucyj (Stołyca), 
„Prut”, w nagraniu dźwiękowym 
przechowywanym w archiwum w Ki-
jowie (Centralnyj derżawnyj archiw 
zarubiżnoji Ukrajiniki, Fond nr 52 
„Objednannja ukrajinciw Zakerzon-
nja”, poz. 39) informuje, że referent 
SB OUN „Mars” vel „Bukowy” 
bardzo był niezadowolony z powodu 
zamordowania komendanta Duplaka 
przez sotnię „Bira”, ponieważ od tej 
chwili nie otrzymywał już kopii skarg 
i donosów składanych przez Łemków 
i Bojków na bandy UPA”. (http://su-
ozun.org/dowody-zbrodni-oun-i-upa-
/n_polakow-nie-ma-ludobojstwo-
oun-upa-w-bieszczadach/?  

2 kwietnia w Lesku w walce z UPA 
poległ Stanisław Kindlarski ur. 1921 
r., milicjant. 7 kwietnia w Żernicy 
poległ 1 żołnierz WP. 19 czerwca we 
wsi Turzańsk pow, Sanok w rejonie 
wsi UPA ostrzelała samolot wyko-
nujący lot rozpoznawczy śmiertel-
nie raniąc nawigatora pokładowego. 
(Motyka, s. 435 – 436)  15 lipca we 
wsi Wołkowyja pow. Lesko w walce 
z UPA poległ Michał Ferenc, mili-
cjant. 

W latach 1944 – 1946 na pograni-
czu polsko-sowieckim przesiedleń 
dokonywało głównie NKWD. Licz-
bę przesiedlonych przez Sowietów 
szacować można na około 10 tysięcy 
osób. O tym także nie chcą pamię-
tać nie tylko publicyści, ale nawet 
historycy. Kłamią więc zarówno ci, 
którzy twierdzą, że przesiedlano wy-
łącznie ludność ukraińską, jak i ci, 
którzy twierdzą, że przesiedleń do-
konały tylko władze polskie.

Wiosną 1946 r. akcje przesiedleńczą 
wzdłuż granicy polsko-sowieckiej 
w Bieszczadach przeprowadziło 
NKWD. Z Sianek wysiedlono 260 
osób, z Beniowej ponad 700, z Bu-
kowca (razem z przysiółkiem Po-
tasznia) około 500 osób, z Sokolik 
Górskich około 1500 osób (chociaż 
tylko lewobrzeżne pozostawały na 
terytorium Polski), z Tarnawy Niżnej 
i Wyżnej około 2 tysięcy osób. „Swo-
je” przygraniczne wioski wysiedli-
li już wcześniej (1944 – 45), np.: 
Dżwiniacz Górny, Łokieć, Dwerni-
czek, Chmiel, Sękawiec, Hulskie. 13 
maja 1946 r., wysiedlając w Biesz-
czadach wieś Bystre, dano jej miesz-
kańcom zaledwie godzinę czasu na 
przygotowanie się do ewakuacji, po 
czym wysiedlono nawet osoby nie 
przewidziane do wysiedlenia, w tym 
również Polaków. Akcją kierował 
kpt. Gulewicz (G. Motyka).   

31 lipca 1947 roku zakończyła się 
operacja wojskowa „Wisła”, w cza-
sie której rozbite zostały oddziały 
UPA oraz przesiedlono na tzw. Zie-
mie Odzyskane około 140 tysięcy 
ludności ukraińskiej, łemkowskiej, 
z rodzin mieszanych oraz polskiej, 
przy czym ludność ukraińska stano-
wiła około połowy przesiedlonych. 

W 1947 r. w Bieszczadach  z rąk 
UPA zginęło około 30 osób polskiej 
ludności cywilnej. W walkach z UPA 
poległo 7 milicjantów, 97 żołnierzy 
WP i WOP oraz 68 żołnierzy zostało 
zamordowanych po wzięciu do nie-
woli. 

Gdyby relacje polsko-ukraińskie 
oceniać po czynionym szumie me-
dialnym, ilości publikacji  książko-
wych, podejmowanych działaniach 
propagandowo-politycznych, to na-
leżałoby dojść do wniosku, że ich 
istotą „na przestrzeni dziejów” jest 
tzw. Akcja „Wisła’ , której głównym 
celem  było represyjne wysiedlenie 
ludności ukraińskiej, przy zastoso-
waniu zasady odpowiedzialności 
zbiorowej. Wokół tego wydarzenia 
od 1989 roku toczą się debaty, or-
ganizowane są sympozja naukowo-
-historyczne, prowadzone badania 
przez Instytut Pamięci Narodowej, 
wydawane wspomnienia, publiko-
wane artykuły w prasie, nakręcane 
filmy dokumentalne itd., itp. 

Na efekty takich działań nie trze-
ba było długo czekać. 31 stycznia 
2007 r. polskie media zamieściły 
informację, że  Światowy Kongres 
Ukraińców  domaga się od Polski 
odszkodowań i przeprosin za Akcję 
„Wisła”. Na stronie internetowej 
Kongresu  pojawił się komunikat: 
„Światowy Kongres Ukraińców 
zwraca się do Rady Europy, Orga-
nizacji Bezpieczeństwa i Współpracy 
w Europie, Unii Europejskiej i Or-
ganizacji Narodów Zjednoczonych o 
wywarcie wpływu na rząd Rzeczpo-
spolitej Polskiej z powodu otwartej 
odmowy potępienia, przeproszenia 
i wypłaty odszkodowań za Akcję 
„Wisła”. Światowy Kongres Ukraiń-
ców określił akcję „Wisła” mianem 
„czystki etnicznej i największej tra-
gedii narodu ukraińskiego po Wiel-
kim Głodzie z lat 1932 – 1933 oraz 
straszliwych stratach poniesionych 
przez naród ukraiński podczas II 
wojny światowej”. 

J. Syrnyk o Operacji „Wisła” pisze 
krótko odsyłając do licznych publi-
kacji na ten temat. Autorami są pra-
wie wyłącznie autorzy narodowości 
ukraińskiej: E. Misiło, R. Drozd, S. 
Dudra, I. Hałagida, P. Smoleński. 

Zastanawia, że historyków ukraiń-
skich nie interesuje opracowanie 
monograficzne np. Legionu Ukraiń-
skiego Romana Suszki, Pomocniczej 
Policji Ukraińskiej  (Ukrainische 
Hilfspolizei),  Batalionu „Nachti-
gall”, Batalionu „Roland”, SB-OUN 
i innych formacji ukraińskich. Nie 
znane są obszerne książkowe pu-
blikacje na wzór Akcji „Wisła” E. 
Misiły, czy na wzór omawianego 
tutaj „Trójkąta bieszczadzkiego” J. 
Syrnyka.  

Na s. 359 Syrnyk podaje: „Ogółem 
według Eugeniusza Misiły z powiatu 
leskiego wysiedlono niemal 26 tys. 
osób, a pozostało tu prawie 8 tys. 
osób.”  Wysiedlona została także 
rodzina Jarosława Syrnyka miesz-
kająca we wsi Weremień w powiecie 
leskim. Pisze on: „Rodzice wzięli 
ze sobą 1 konia, wóz, ziarno, sprzęt 
rolniczy i krowę, kufer z odzieżą”. Ta 
rodzinna tragedia, niestety, zdetermi-
nowała wizję Syrnyka na całokształt 
relacji polsko-ukraińskich mającą 
odzwierciedlenie w jego pracach na-
ukowych. Przebija w nich poczucie 
niesłusznie pokrzywdzonego Ukra-
ińca przez Polaków. Emocjonalnie, 
osobiste poczucie jak najbardziej 
zrozumiałe, ale generalizowanie tego 
poczucia krzywdy na całokształt 
wzajemnych relacji narodu ukraiń-
skiego i narodu polskiego z pozycji 
naukowca historiografa sytuuje jego 
publikacje jako propagandowe w du-
chu integralnego nacjonalizmu ukra-
ińskiego a nie sensu stricto naukowe. 
Pomimo dużego wysiłku intelektu-
alnego, aby ten determinant ukryć, 
korzystając głównie z pomocy róż-
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nych teorii z dziedzin socjologii, fi-
lozofii, politologii, etyki itp. Komu, 
poza naukowcami i politykami, po-
może korzystanie np. z teorii ANT, 
do której odwołuje się Syrnyk. Jest 
to metoda badań stosowana w na-
ukach społecznych wywodząca się 
z koncepcji konstruktywistycznych. 
Podstawowym elementem konstruk-
cji jest aktant, tj. składnik działa-
jący na inne czynniki. Może to być 
zarówno człowiek, jak i przedmiot 
czy też koncepcja. Aktanty działają 
na siebie, tworząc sieć powiązań. 
W zależności od przedmiotu anali-
zy akant może być rozbijany na po-
szczególne mniejsze czynniki-sieci. 
Duże znaczenie w teorii mają czyn-
niki pozaludzkie, które mają równie 
wielkie znaczenie jak współczynnik 
społeczny. ANT podkreśla wagę 
sieci mentarialno-semiontycznych, 
a nie przedmiotów, które wpływa-
ją na istnienie badanego zjawiska. 
ANT należy do teorii relacyjnych, 
co zakłada konieczność podtrzymy-
wania istniejących akantów-sieci. 
W ramach stabilizacji zakłada się 
istnienie czarnych skrzynek, tj. zja-
wisk opisywanych przez wejścia i 
wyjścia, bez konieczności rozbijania 
na mniejsze elementy. Czy pokrzyw-
dzony (ofiara) już wie, dlaczego go 
to spotkało, kto był winnym jego 
cierpieniu? Zamordowani już mu-
szą milczeć, ale ci, którzy przeżyli 
śmierć osób najbliższych (często za-
daną im w sposób okrutny), gehennę 
lęku, zagrożenia życia i codziennego 
ocierania się o śmierć, zrozumieli, 
że winnych tego nie było, nie ma i 
ma nie być – były to tylko takie gry 
aktorów sieci. 

I rzecz najważniejsza, ale przemil-
czana – ma to dotyczyć tylko narodu 
polskiego. Z oczywistych względów 
wyłączony jest naród żydowski, a 
obecnie ma dołączyć do niego naród 
ukraiński, ale jego aktantami mają 
być Polacy, Sowieci i w ograniczo-
nym tylko zakresie Niemcy.  

Istnieje, co prawda, świadomość, że 
wojenny i powojenny konflikt pol-
sko-ukraiński oraz obecny przebieg 
granicy między Polską a Ukrainą są 
skutkiem II wojny światowej oraz  
układów jałtańskich tzw. „wiel-
kiej trójki” i ustaleń poczdamskich 
„zwycięskiej koalicji alianckiej”, ale 
rzeczywiste wnioski wypływające z 
tych faktów są omijane. Historycy i 
historiografowie wolą uciekać w ma-
nipulacje różnych teorii i budować 
nowe, wkładają dużo trudu, aby po-
minąć podstawowy problem, jakim 
jest ludobójstwo okrutne, genocidum 
atrox. Tak powstaje naukowe oszu-
stwo „uetycznionej historiografii”, 
czy też „historiografii rozumiejącej”. 

Dla relacji polsko-ukraińskich nie-
zwykle ważny jest fakt, że w agresji 
1 września 1939 roku, w przymierzu  
z  faszystowską  III Rzeszą, udział 
wzięły zbrojne formacje i bojówki 
ukraińskie, utworzone przez Or-
ganizację Ukraińskich Nacjonali-
stów. Nie chcą o tym pamiętać nie 
tylko historycy ukraińscy, ale także 
wszyscy „poprawni politycznie” 
historycy polscy. Dr Wiktor Polisz-
czuk, ukraiński historyk działający 
w Toronto w Kanadzie, recenzując 
książkę Grzegorza Motyki Ukraiń-
ska partyzantka 1942 – 1960  napi-
sał: „Udział ounowskiego Legionu 
Suszki w agresji Niemiec na Polskę 
ma ogromne polityczne znaczenie. 
OUN wzięła udział w rozpętaniu II 
wojny światowej” (W. Poliszczuk: 
Ignorancja i cynizm Grzegorza Mo-
tyki, w: Myśl Polska z 12 – 16 listo-
pada 2006). OUN uzurpująca sobie 
prawo reprezentowania narodu ukra-
ińskiego i chcąca uznawać siebie za 
najbardziej szlachetną „niepodle-
głościową” formację polityczną, w 
„bratnim sojuszu” z faszystowską 
III Rzeszą oraz bolszewicką Rosją, 
ustawiła się w szeregu agresorów 
Państwa Polskiego i śmiertelnych 
wrogów Narodu Polskiego. We 

wrześniu 1939 roku na Wołyniu i 
w Małopolsce Wschodniej bojówki 
OUN wymordowały kilka tysięcy 
osób cywilnej ludności polskiej oraz 
żołnierzy WP z rozbitych oddziałów.

Tragizm przesiedleń jako skutek II 
wojny światowej dotknął zarówno 
ludność polską, ukraińską i nie-
miecką. Ale wcześniej były zbrod-
nie holokaustu i ludobójstwa, jako 
efekt szatańskich ideologii. Te ide-
ologie tworzyli intelektualiści, elity 
złożone z naukowców. Potem elity 
przywódców wdrożyły je „w ży-
cie”, a właściwie w ”w śmierć”, do 
tego masową i okrutną. Powszechnie 
znani są twórcy zbrodniczych teorii, 
znani są „głównodowodzący” ich re-
alizacją. Niestety, najczęściej jednak 
oni „pozostają w cieniu” zbrodni, a 
historiografia całą uwagę poświęca 
wykonawcom, zwykle otumanio-
nym ciemnym masom, w których 
w określonych sytuacjach budziła 
się „mroczna strona” nieludzkiego 
sadyzmu. Ponieważ ci „wykonawcy 
zbrodni”, czyli oprawcy, nie chcieli 
być „zwykłymi” bandytami, zbrod-
niarzami, wyszukiwali „usprawiedli-
wienia” swoich czynów. Znajdowali 
go w przyjęciu „słuszności” wpa-
janej im idei, w jej szlachetności, 
wręcz posłannictwie. Można stwier-
dzić, że „w imię jej zbawienia” go-
towi byli bohatersko unicestwić całą 
wręcz ludzkość. 

Zapewne dlatego są tworzone histo-
riografie „podwórkowe”, „plemien-
ne”. Nie ma w nich ani twórców 
„rasy panów”, „narodu wybranego”, 
„walki klas”, znika Hitler, Stalin 
i Bandera. Za nimi coraz bardziej 
znika „hitlerowiec faszysta”. „sta-
linowski bolszewik” i „rizun ban-
derowiec”. Ich miejsce coraz sze-
rzej zajmuje ofiara, jako przyczyna 
wszelkich „złoczynów”. Co zaczyna 
dominować w propagandzie, czyli 
w „nowej nauce”. Dzieci i wnuczę-
ta zbrodniarzy po prostu „wracają 
do swoich korzeni”. Ofiary nie mają 
dzieci i wnucząt, a głosu z grobu nie 
słychać. 

Do wiosny 1947 roku rebelia ukraiń-
ska na południowo-wschodnich tere-
nach Polski Ludowej nie była głów-
nym problemem dla władzy komuni-
stycznej. Terrorystyczna działalność 
OUN-UPA-SKW była jej nawet na 
rękę. Spacyfikowała ona część spo-
łeczeństwa polskiego, które zaczęło 
szukać ratunku w zdecydowanych 
działaniach „władzy ludowej”. Jest 
więc niewątpliwą „zasługą” krwa-
wego szlaku OUN-UPA, że ludność 
polska umęczona najdłuższą okupa-
cją w drugiej wojnie światowej, w 
tym dwukrotnym przejściem frontu 
wojennego (a na niektórych tere-
nach czterokrotnym), przez dwa lata 
po zakończeniu wojny tracąca życie 
i mienie z rąk nacjonalistycznych 
band ukraińskich, została wepchnię-
ta w ramiona „władzy ludowej”, jako 
jedynej siły, która w 1947 r. mogła te 
zbrodnie ukrócić. 

Do 1947 r. głównym problemem 
komunistów w Polsce było zlikwi-
dowanie podziemia antykomuni-
stycznego oraz niepodległościo-
wych dążeń społeczeństwa polskie-
go związanego głownie z Polskim 
Stronnictwem Ludowym. Rozprawy 
z polskim podziemiem zbrojnym do-
konało NKWD, od 1946 r. wspierane 
przez KBW pod dowództwem so-
wieckiego generała Bolesława Kie-
niewicza, oraz przez UB. Działania 
te były znacznie brutalniejsze, niż 
prowadzone przeciwko podziemiu 
banderowskiemu. 50 tysięcy żołnie-
rzy i oficerów AK oraz działaczy 
Polski Podziemnej zostało wywie-
zionych do ZSRR. W połowie 1946 
r. w więzieniach przebywało około 
100 tysięcy Polaków.

Polskich partyzantów zabijano w 
walce, skrytobójczo, bez sądów jak 
i wyrokami sądów doraźnych. Np. w 

listopadzie 1946 roku wyroki śmier-
ci otrzymało 9 osób z NSZ w War-
szawie i 5 osób w Krakowie, w grud-
niu 1946 r. wyroki śmierci otrzyma-
ło 12 działaczy Polskiego Związku 
Wojskowego w Poznaniu i 5 człon-
ków NZW w Warszawie, w styczniu 
1947 r. wyroki śmierci otrzymało 18 
członków WiN, 5 członków NZW i 6 
działaczy Ruchu Oporu AK. 

4 stycznia 1947 r. rozpoczął się pro-
ces Zarządu  Głównego WiN. Oskar-
żeni byli m. in.: płk Jan Rzepecki, 
płk T. Jachimek, płk J. Sławbor-
-Szczurek, płk A. Kortum-Sanojca, 
płk  L. Benedykt-Muzyczka.  Przed 
wyborami do sejmu ogłoszono wy-
roki śmierci w procesie grupy  K. 
Grocholskiego, na podstawie fałszy-
wych oskarżeń. 

W działaniach polityczno-propagan-
dowych było to szkalowanie żołnie-
rzy AK („zapluty karzeł reakcji”), 
haniebne oskarżenia i procesy, rozbi-
cie PSL Sfałszowanie wyników wy-
borów do Sejmu oraz tzw. amnestia 
„lutowa”  zakończyło pierwszy etap 
„utrwalania władzy ludowej”.  

Wiosną 1947 roku dla komunistów 
w Polsce istotnym ze względu na 
sytuację międzynarodową stał się  
problem terrorystycznej działalności 
UPA. Nie wynikał on z próby ode-
rwania części ziem polskich okre-
ślanych przez nacjonalistów ukraiń-
skich jako „Zakierzoński Kraj”, lub 
jako „Zakerzonia” i utworzenia z 
nich „samostijnej” Ukrainy. Granica 
z ZSRR była ustalona odpowiednimi 
umowami i jakakolwiek zmiana mo-
gła odbywać się na żądanie Kremla, 
w wersji oficjalnej oczywiście „na 
prośbę władz polskich”. Stalin nie 
liczył się ani z Polakami ani z Ukra-
ińcami.  

Formalnie operacji „Wisła” mogło 
nie być, jak nie było specjalnej akcji 
pod jakimś kryptonimem likwidują-
cej podziemie polskie. Nie zmieniło-
by to sposobu rozwiązania problemu 
rewolty ukraińskiej na ziemiach pol-
skich w 1947 r. Mógł on mieć wręcz 
formę  bardziej  drastyczną,  gdyby 
działania  przybrały  charakter  ży-
wiołowy.  Dokładne opracowanie 
zasad i sposobów przeprowadzenia 
likwidacji oddziałów UPA miało w 
sumie pozytywne skutki dla ludności 
ukraińskiej w Polsce, co jaskrawo 
widać po tzw. transformacji ustrojo-
wej 1989 roku. 

Operacja „Wisła” nie wynikała w 
tendencji nacjonalistycznych w Pol-
sce. Od 1944 roku „władza ludowa” 
była głosicielem „internacjonali-
zmu’, a polscy patrioci albo siedzieli 
w więzieniach i łagrach, albo ścigani 
po lasach setkami posyłani byli „do 
piachu”. Operacja typu „Wisła” naj-
pierw dotknęła patriotów polskich, 
z ręki tej samej „władzy ludowej”. 
Tworzyły ją także osoby narodo-
wości ukraińskiej (Moczar, Kiry-
luk, Stec, wielu ubeków i działaczy 
PPR).   

Operacja „Wisła” nie była akcją od-
wetową Polaków za Wołyń, Podole, 
Małopolskę Wschodnią, czy „Zake-
rzonię”, gdyż Ukraińców nie spotkał 
los Polaków, czyli nie zostali oni w 
ramach „rewanżu” także wymordo-
wani, ale zostali przesiedleni. Była 
to cywilizowana forma uregulowa-
nia konfliktu, zgodna z regułami 
międzynarodowymi. 

Rebelia ukraińska na ziemiach pol-
skich nie mogła obalić władzy ko-
munistycznej, gdyż do 1946 roku 
czuwało nad nią NKWD, a następnie 
300-tysięczna Armia Czerwona sta-
cjonująca w Polsce. Bardziej groźne 
było podziemie polskie, wykorzysty-
wane propagandowo przez Zachód i 
USA, wcześniejszych „aliantów”, 
potem „imperialistów”. Sowiecką 
„misję niesienia wolności masom 
pracującym na całym świecie” po-

wstrzymywał amerykański szantaż 
atomowy. Ale wnet Sowieci będą 
posiadać taką broń.  

Wiosną 1947 roku anarchia na czę-
ści terytorium Polski Ludowej spo-
wodowana działalnością OUN-UPA 
stawała się dla komunistów niebez-
pieczna. Nie zniszczone do końca  
podziemie polskie mogło w przy-
padku coraz bardziej realnego kon-
fliktu światowego podjąć wspólne 
akcje, lub równolegle, z podziemiem 
ukraińskim. Przykład takiej akcji na 
Hrubieszów pokazywał, że polskie 
i ukraińskie podziemie nie wystą-
pi przeciwko sobie. Przynajmniej 
do czasu rozgromienia wspólnego 
wroga - czyli komunistów. Dlatego 
podjęli oni decyzję o oczyszczeniu 
zaplecza. 

Operacja „Wisła” przyjęta została 
pozytywnie przez ogół społeczeń-
stwa polskiego. Nie tylko ze wzglę-
du na ogrom zbrodni OUN-UPA 
w województwach kresowych II 
Rzeczpospolitej: wołyńskim, tarno-
polskim, stanisławowskim i lwow-
skim. Ludobójcze rzezie dotknęły 
ludność polską także za Bugiem i za 
Sanem, chociaż wcześniej Ukraińcy 
wołali „za Bug Lasze” i „za San La-
sze”. Co prawda wołali zwykle już 
po wyrżnięciu ludności całych wsi, 
gromad, powiatów, ale kilkaset ty-
sięcy zdołało uciec za Bug i za San. 
I już w 1944 roku okazało się, że 
za Bugiem i za Sanem ziemie także 
nie są „Lasze”, ale „etnograficznie 
ukraińskie”. Na tych ziemiach lud-
ność polska była mordowana takimi 
samymi barbarzyńskimi metodami. 
Chociaż mieszkała tutaj „od dziada 
pradziada” na swoich ojcowiznach, 
w swoich domach rodzinnych. Mor-
dowana w tak nieprawdopodobnie 
bestialski sposób, że relacje ocala-
łych świadków porażają i przeraża-
ją. Tutaj nie było komór gazowych 
lub szybkiej śmierci od egzekucyj-
nej kuli. Tutaj śmierć przychodziła 
po wielogodzinnych, a nawet kil-
kudniowych gwałtach i torturach. 
Tylko człowiek nikczemny może 
ignorować chociażby dzieci polskie 
nabijane na kołki w płocie lub na 
widły i obnoszone po wsi, jak mia-
ło to miejsce w maju 1943 roku we 
wsi Szpikołosy pow. Krzemieniec 
jako swoiste „trofea zwycięstwa na 
miarę banderowskiej „samostijnej 
Ukrainy”, a wyłącznie rozczulać 
się nad krzywdą „wyrwanych z ko-
rzeni ojcowizny” Ukraińców prze-
siedlonych na Ziemie Odzyskane, 
zarzucając Polakom, że akcja ta była 
„ludobójstwem”. Przesiedleń doko-
nali komuniści sowieccy wspólnie z 
komunistami polskimi. Bez nakazu 
Kremla, lub co najmniej wspólnych 
ustaleń, Operacji „Wisła” nie byłoby. 

Straty polskiej ludności cywilnej 
wynosiły w pow. Lesko: w 1944 r. - 
410 osób, w 1945 r. - 222 osoby, w 
1946 r. - 215 osób  Dane te nie są 
pełne. W 1946 roku straty polskiej 
ludności cywilnej miały tendencje 
malejącą  na skutek wcześniejsze-
go jej wymordowania przez UPA 
na terenach przez nią opanowanych 
oraz ucieczki tych, którym udało się 
ocaleć. 

Operacja „Wisła” była skuteczna. W 
1947 roku w woj. rzeszowskim zgi-
nęło 153 żołnierzy oraz 28 milicjan-
tów, natomiast w woj. lubelskim 37 
żołnierzy i 12 milicjantów. W 1948 
r. zginęło w woj. rzeszowskim 6 żoł-
nierzy a w woj. lubelskim 1 żołnierz. 

 W okresie od 1 września 1939 roku 
do 31 grudnia 1947 roku w Biesz-
czadach z rąk ukraińskich zginęło 
ponad 1500 osób polskiej  ludności 
cywilnej. W okresie: październik 
1944  –  31 grudzień 1947 r. z rąk 
nacjonalistów  ukraińskich zginęło 
około 75 milicjantów, około 300 żoł-
nierzy WP. WOP, KBW, w tym 35 
żołnierzy w czasie operacji „Wisła”.   

Po wzięciu do niewoli UPA zamor-
dowała około 100 żołnierzy WP, 
WOP, KBW.   

Łącznie z rąk ukraińskich w Biesz-
czadach zginęło około 1950 Pola-
ków.  

Nie ujmuję w niniejszych statysty-
kach strat polskich poniesionych w 
wyniku ukraińskich denuncjacji do 
okupacyjnych władz niemieckich, 
skutkiem czego  aresztowanych za-
stało około tysiąca Polaków, w tym 
około stu  mieszkających w Biesz-
czadach. Większość z nich została 
rozstrzelana lub zginęła w obozach 
koncentracyjnych. 

Faktyczne straty polskiej ludności 
cywilnej poniesione z rąk ukra-
ińskich  są większe, gdyż z wielu 
miejscowości, w których mieszkali 
Polacy, nie odnalazłem relacji doty-
czących ich losów. Łącznie strat pol-
skie poniesione bezpośrednio z rąk 
ukraińskich w Bieszczadach można 
szacować na ponad 2 tysiące osób. 
Gdyby rzeczywiście prof. Jarosław 
Syrnyk chciał je weryfikować za-
stosowałby metodologię  taką, jaka 
jest w książce Szczepana Siekierka, 
Henryka Komańskiego i Krzysztofa 
Bulzackiego: „Ludobójstwo dokona-
ne przez nacjonalistów ukraińskich 
na Polakach w województwie lwow-
skim 1939 – 1947” (Wrocław 2006), 
czyli wymieniając je w alfabetycz-
nym katalogu wsi położonych w 
Bieszczadach (gdyby chodziło o ten 
teren) lub w powiecie leskim zgodnie 
ze stanem z 1 września 1939 roku, 
gdyż podczas okupacji niemieckiej 
w Generalnej Guberni tego powia-
tu nie było i jego część znalazła się 
pod okupacją sowiecką; natomiast 
po wojnie jego teren też zmieniał się. 
Nie wiadomo więc jakiego w rzeczy-
wistości terenu dotyczy opracowanie 
J. Syrnyka. I na tej naukowej „precy-
zji” dokonuje on „weryfikacji” strat, 
do tego w nieprecyzyjnie określo-
nym wycinku czasu (od 1 września, 
czy od 1 października 1944 roku do 
31 lipca 1947 roku?).  

Na s. 359 Syrnyk pisze: „Przesie-
dleniem objęto „wszelkie odcienia” 
ludności ukraińskiej, w tym także 
rodziny „mieszane”. Trudno określić 
skalę takich przypadków. Czasami 
do przesiedleńców z własnej woli 
dołączały polskie rodziny, które nie 
chciały pozostać w opustoszałych 
wsiach” Jeden ze świadków podaje, 
że „bali się zemsty ze strony band”. 
Nie podaje jednak za co miałaby być 
ta zemsta. Dalej Syrnyk podaje, że 2 
maja w Zawadce UPA „obrabowała 
przygotowującą się do ewakuacji 
ludność. Prawdopodobnie wg rozpo-
znania ludności  grupą banderowców 
dowodził Hrycyszyn ps. „Pomsta” 
(„Pimsta”).  

Na s. 371 podrozdział książki J. 
Syrnyk zatytułował: „Bieszczady: 
jeszcze jedna prowincja Ziem Odzy-
skanych?”.     

Jak na historyka, co prawda narodo-
wości ukraińskiej, ale od urodzenia 
mieszkającego w Polsce, profesora 
Uniwersytetu Wrocławskiego i pra-
cownika Instytucji Pamięci Narodo-
wej, tytuł kompromitujący. Od kogo 
tow 1947 roku Bieszczady zostały 
odzyskane i kiedy to zostały utra-
cone? Twierdzi więc, że Bieszczady 
przez kilkaset lat nie należały do Pol-
ski, jak, np. Wrocław, ale przecież 
nie należały także do Niemiec? Do 
jakiego więc państwa  należały? Do 
Ukrainy, nawet tej sowieckiej, także 
nie. Jest to więc problem z zakresu 
psychiatrii, czy science fiction na-
wiązując do haseł OUN o „etnicz-
ności”? Irracjonalne jest bowiem 
tłumaczenie Autora: „Ogołocenie 
Bieszczadów z większości ludności 
sprawiło, że – paradoksalnie – po-
wiat leski stał się swoistą dodatkową 
prowincją „ziem odzyskanych” na 
terenie której komunistyczni inżynie-
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rowie społeczni mogli zacząć eks-
perymentować w celu zbudowania 
„nowego społeczeństwa”. (s. 382)  
Być może „skala zmian demogra-
ficznych” w powiecie leskim była 
największa, ale w przybliżeniu tak 
było w powiecie hrubieszowskim, 
lubaczowskim i lubaczowskim oraz 
teren Beskidu Niskiego. Jeśli więc 
mówić o „terenach odzyskanych”, to 
zostały one odzyskane spod terroru 
banderowskiego. Natomiast komu-
nistyczni inżynierowie społeczni 
chcieli zbudować „nowe społeczeń-
stwo” na terenie całej Polski, ale 
na szczęście „stare społeczeństwo” 
nie pozwoliło na to. A najbardziej 
„ogołocona z ludności” została War-
szawa, ale już w 1945 roku była 
Miastem Odzyskanym. Dużo więcej 
zostało „ziem utraconych” i jak na 
razie bez szans na „odzyskanie”.   

Syrnyk pisze: „Jesień 1947 r. stano-
wi dla Bieszczadów cezurę wyjątko-
wą. Poziom entropii lokalnej sieci 
relacji osiągnął poziom krytyczny. 
Dawna „tożsamość” sieci jej two-
rzona przez setki lat specyfika, zosta-
ła unicestwiona. Rozpad dotychcza-
sowej sieci stał się się jednocześnie 
zaczątkiem nowej. Zadecydowały o 
tym dwa czynniki. Jeden względnie 
obiektywny, choć przez swą oczywi-
stość mogący uchodzić za transpa-
rentny, a nawet – w szczególnie w 
mocno zideologizowanych formach 
historiografii – nieistotny, to ziemia, 
a w zasadzie jej ściśle ograniczona 
przestrzeń, którą nazywamy Biesz-
czadami. Można stąd wyciągnąć 
zgoła banalny wniosek, że to właśnie 
góry były i są podstawą każdej lo-
kalnej sieci relacji w Bieszczadach. 
Warto jednak o tym z pokorą pa-
miętać. Drugim czynnikiem stano-
wiącym zaczyn nowej sieci byli ci z 
dawnych mieszkańców, którzy mogli 
w Bieszczadach pozostać.  To wśród 
w nich przechowała się pamięć  o 
dawnych Bieszczadach. Ta pamięć 
zachowana została także w wytwo-
rach kultury, ocalałych cerkwiach, 
kościołach i synagogach, przydroż-
nych krzyżach, wsiach, a nawet sa-
dach.” (s. 371)   

Syrnyk nie zauważa więc takich ak-
tantów jesienią 1947 r., jak świeża 
pamięć o wymordowanych człon-
kach ich rodzin i sąsiadów, o towa-
rzyszącym ich przez kilka lat lęku 
o własne życie, widoku licznych 
grobów, przerażającego widoku w 
oczach palonych wsi i obecnego wi-
doku wsi popalonych, dziczejących 
sadów, lęku o dalszą egzystencję „tu 
i teraz”, itp. Jedynym niezmiennym 
aktantem było to samo niebo, ten 
sam szum potoków, bo nawet szum 
lasu zapewne nadal niósł taką samą 
grozę, czy aby na pewno nie wyj-
dą z nich ci sami „posłańcy tortur i 
śmierci”.  

Na s. 374  w przypisie dotyczącym 
palenia wsi Syrnyk pisze: „Celowe 
podpalenia dotyczyły zarówno po-
jedynczych, wyselekcjonowanych 
gospodarstw, jak całych wsi. W tym 
pierwszym przypadku podpalenie 
czyjegoś domu mogło realizować 
funkcję karną (np. banderowcy pod-
palali zabudowania „nielojalnych 
Polaków” w odwecie za krzywdy, 
których doświadczyła ludność ukra-
ińska od wojska, czy milicji) lub 
profilaktyczną (mogło np. stanowić 
dla gospodarza domu, aby ten pod-
porządkował się nakazom oddziału 
leśnego)”. Jest to powielanie antyhu-
manitarnej banderowskiej narracji. 
Na jakich to zasadach moralnych 
za akcje oddziałów zbrojnych pod-
porządkowanych Sowietom (WP, 
MO czy UB) karana była cywilna, 
bezbronna ludność polska? W ide-
ologii banderowskiej każdy Polak 
był „nielojalny”, Syrnyk przecież 
powinien znać tezy integralnego 
nacjonalizmu ukraińskiego przyjęte 
do zastosowania w praktyce przez 
Konowalca, Banderę, Szuchewycza 

i innych przywódców OUN i UPA. 
Te same oddziały władzy bolszewic-
kiej w Polsce terroryzowały ludność 
polską, także paląc domy i całe wsie 
„nielojalnych Polaków”. Syrnyk nie 
zauważył także, że akcje UPA nie 
kończyły się tylko na spaleniu wsi, 
ale także na wymordowaniu ich 
mieszkańców. Także w Bieszcza-
dach. 

Syrnyk pisze dalej o paleniu przez 
WP cerkwi w Bieszczadach. Oczy-
wiście taki fakt miał miejsce. Nie po-
wiązał tego jednak z głoszoną wcze-
śniej „spiralą odwetów”. Wszak UPA 
spaliła wcześniej wszystkie wiejskie 
kościoły na Wołyniu, większość ko-
ściołów w Małopolsce Wschodnie, 
w tym w ponad 50 przypadkach ze 
znajdującą się wewnątrz na nabożeń-
stwie ludnością polską. To swoista 
„moralność Kalego”. Było to bar-
barzyństwo, ale w Bieszczadach nie 
brała w nim udziału ludność polska, 
natomiast w przypadku kościołów 
uczestniczyła ludność ukraińska. 

Od strony 378 Syrnyk zajmuje się 
analizą strat ludności w Bieszcza-
dach. Na s. 378 stwierdza: „W okre-
sie między październikiem  1944, 
a połową 1947 r., bezpośrednio w 
związku  z trwającym tu konfliktem, 
zginęło na terenie powiatu leskiego 
około 1,4 tys. ludzi. W liczbie tej zna-
leźli się: partyzanci z UPA, członko-
wie bojówek i samoobron ukraiń-
skich, żołnierze Wojska Polskiego, 
milicjanci, funkcjonariusze bezpieki, 
członkowie samoobron polskich, or-
mowcy, żołnierze sowieccy i funkcjo-
nariusze NKWD, partyzanci sowiec-
cy. Przynajmniej 2/3 strat objęły lud-
ność cywilną. Za 61 proc. wypadków 
śmierci na terenie powiatu leskiego 
w opisywanym okresie odpowie-
dzialność ponoszą członkowie ukra-
ińskich formacji zbrojnych. Spośród 
nieco ponad 800 osób zabitych przez 
członków UPA, bojówek OUN, SKW 
zdecydowaną większość – ok. 600 
osób , a więc 3/4 wszystkich przy-
padków stanowili cywile lub osoby 
o nieokreślonym statusie. W tej licz-
bie uwzględniono także przypadki 
uznane w pracy za problematyczne 
lub wymagające dalszych badań (np. 
ofiary w Mucznem), być może zatem 
jest to liczba nieco zawyżona.” 

Tymczasem swoje opracowanie Au-
tor tak skonstruował, że niemożliwa 
jest weryfikacja tych statystyk. 

Poza tym nie ma żadnego naukowe-
go uzasadnienia, aby przyjąć cezurę 
liczenia strat okres „między paź-
dziernikiem 1944, a połową 1947 r.”. 
Jest to wybieg służący propagandzie 
probanderowskiej, gdyż w okresie 
od września 1939 roku do paździer-
nika 1944 roku w powiecie leskim 
ofiarą nacjonalistów ukraińskich pa-
dła prawie wyłącznie ludność polska 
i wniosek nasuwa się się sam, dla-
czego Syrnyk pomija ten okres licząc 
straty osobowe. Przy czym w okresie 
lipiec – wrzesień 1944 roku dotyczy 
to ponad 600 Polaków, natomiast w 
okresie objętym statystyką Syrnyka 
było ich ponad dwukrotnie mniej (ze 
względu na pobyt Sowietów i potem 
Wojska Polskiego). Nie wiadomo, 
dlaczego Syrnyk wymienił Mucz-
ne, ponieważ mord w leśniczówce 
Brenzberg położonej na grzbiecie 
Jeleniowatego (Jasieniowa) dokona-
ny przez SB OUN dowodzoną przez 
referenta (Mikołaj Dudek „Osyp”) 
na 74 Polakach, miał miejsce 15 lub 
16 sierpnia1944 roku i znany jest z 
relacji Alojzego Wiluszyńskiego, 
który nie tylko oglądał, ale także li-
czył te ofiary. 

Intrygujące, czy jakiś historiograf 
ukraiński zajmie się ofiarami „kon-
fliktu ukraińsko-żydowskiego” np. 
w latach 1941 – 1942, posługując 
się metodologią „uetycznionej histo-
riografii”, czyli licząc je łącznie, bez 
uwzględnienia narodowości? 

Weryfikacją strat Syrnyk zajmuje się 
już od kilku lat i dotyczy to kilku po-
wiatów południowo-wchodnich, w 
każdym przypadku maleją one coraz 
bardziej jeśli chodzi  straty polskie, 
średnio o około 30 % oraz rosną 
straty ukraińskie, np. w artykule 
„Straty osobowe na terenie powiatu 
leskiego w okresie od marca 1944 r. 
do lipca 1947 r.”,  opublikowanym 
w: „Lemkovia, Bojkovia,  Rusíni 
-  dejiny, súčasnosť,  materiálna  a  
duchovná  kultúra.  Tomus VII. Časť 
1”,  i wydanym w Bańskiej Bystrzy-
cy w 2018 roku. Wówczas  jeszcze  
analizował je posługując się alfabe-
tycznym wykazem wsi, co w dużym 
stopniu umożliwiało weryfikację. 
Ale zapewne uznał to za błąd  me-
todologiczny i w książce naprawił 
go zastępując aktantami teorii sieci 
i statystyką, bez wykazania narodo-
wości zarówno ofiar jak i sprawców.  
Zapewne taką metodologią zachwy-
ceni są zarówno Niemcy ja i Rosja-
nie.  Jest  to swoiste „uetycznienie” 
zbrodni, a zwłaszcza zbrodniarzy. 
Także tych, którzy w  imię obłęd-
nych ideologii mordowali własnych 
rodaków i zostali narodowymi „bo-
haterami”   lub chcą nimi zostać. 

Na s. 388 Syrnyk pisze: „Zarów-
no polscy, jak i ukraińscy politycy 
popełnili w XX w. kardynalny błąd, 
próbując zaszczepić na swoistym, lo-
kalnym gruncie, w kulturowym tyglu 
formującym się na tzw. kresach nie-
mal od zawsze, koncepcję władzy od-
wołującą się do egalitarnej ideologii 
nacjonalistycznej. Ani jedni, ani 
drudzy nie zdobyli się tak naprawdę 
na wizję obywatelską, na stworzenie 
relacji władzy opartej na realnym, a 
nie wymyślonym kształcie struktury 
społecznej, w ostateczności na kon-
cepcji  władzy jako umowy społecz-
nej lecz starano się ją ustanowić ją 
[sic] drogą podboju wewnętrznego.  
Skutkiem tego stała się marginaliza-
cja większości mieszkańców, a dalej 
fiasko podjętego projektu państwo-
wego II Rzeczypospolitej.”   

Podczas I Kongresu Ukraińskich Na-
cjonalistów w Wiedniu (28 styczeń – 
3 luty 1929 r) powołano Organizację 
Ukraińskich Nacjonalistów. Miała 
ona zmierzać do „odzyskania, budo-
wy, obrony i powiększania niezależ-
nego, zjednoczonego ukraińskiego 
państwa narodowego” (Ukrajinśka 
Samostijna Soborna Derżawa), któ-
re miało objąć wszystkie „ukraiń-
skie ziemie etnograficzne”, czyli te, 
które we wczesnym średniowieczu 
(!) były, zdaniem nacjonalistów, za-
siedlone przez Ukraińców. Zastrze-
żono, iż granice przyszłego państwa 
muszą być jak najlepsze do obrony, 
co, jak się wydaje, oznaczało przy-
znanie sobie prawa do włączenia w 
jego skład także ziem nawet przez 
nacjonalistów nie uznawanych za 
ukraińskie” (Motyka: Ukraińska 
partyzantka.., s. 48). Uchwała I zało-
życielskiego Kongresu OUN z 1929 
r. zakładała całkowite usunięcie 
wszystkich okupantów, tj. wszyst-
kich nie-Ukraińców, z ziem, które 
OUN uznała za ukraińskie. Po dru-
giej wojnie światowej ukraińscy fa-
szyści włączyli do tych ziem tereny 
południowo-wschodnie Polski, które 
określili jako „Zakerzonia”, biorąc 
nazwę od tzw. „linii Curzona”, cho-
ciaż jej przebieg sfałszował doradca 
Curzona, Żyd pochodzący z Galicji, 
Bernstein – Znamierowski. Powinni 
więc używać poprawnej historycznie 
nazwy „Zabernsteinia”. Curzon ła-
skawie zostawiał Lwów po polskiej 
stronie swojej „linii etnograficznej”, 
o czym ukraińscy faszyści nie chcą 
wiedzieć. 

Nacjonalistów ukraińskich  nie inte-
resowało porozumienie z Polakami, 
ale wyłącznie oddanie im „ziem et-
nograficznie ukraińskich” (co naj-
mniej z Chełmem, Zamościem, Prze-
myślem, Sanokiem – aż po Krynicę), 
gdzie mogliby ustanowić „Ukrainśką 

Samostijną Soborną Derżawę”, pań-
stwo faszystowskie, sprzymierzone 
z Niemcami. Trzeba być naiwnym, 
aby wierzyć, że jeszcze  łagodniejsza 
polityka polska usatysfakcjonowała-
by ukraińskich  nacjonalistów i za-
częliby oni solidarnie dbać o dobro 
wspólnej Ojczyzny. OUN w okresie 
międzywojennym była członkiem 
międzynarodówki faszystowskiej o 
nazwie „Zjazd Zagranicznych Na-
rodowych Socjalistów” z siedzibą 
w Stuttgarcie, której opiekunem z 
ramienia NSDAP  był Joseph Goeb-
bels. Te nazistowskie hasła Leben-
sraum nacjonaliści  ukraińscy konty-
nuują do dzisiaj. 

Zapewne Syrnyk czytał te tezy pro-
gramowe OUN, czyżby ich nie rozu-
miał? Jest w nich „wizja obywatel-
ska” na dobrosąsiedzką koegzysten-
cję”?. Może realizowały ją terrory-
styczne akcje bojówek UWO i OUN 
w okresie międzywojennym w wyni-
ku których zabijani byli przeciwnicy 
porozumienia polsko-ukraińskiego 
jak np. Twerdochlib, Matwijas, Ba-
bij (wszyscy trzej to Ukraińcy), czy 
minister Pieracki? Może był nim wo-
jewoda wołyński Henryk Józewski, 
na którego także planowany był za-
mach? Czy był nim Jerzy Giedrojć? 
Może do porozumienia dążył Kono-
wale, Bandera i Szuchewycz? Ale 
ich plany przekreślił premier Włady-
sław Sikorski wydając rozkaz Armii 
Krajowej do rozpoczęcia rzezi lud-
ności ukraińskiej na Wołyniu? A w 
Bieszczadach ile wymordowała ona 
osób cywilnej ludności ukraińskiej? 
Ile UPA i bojówki OUN wymordo-
wały osób cywilnej ludności polskiej 
z opracowania Syrnyka nie dowiemy 
się – czyżby ich nie było? 

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski po-
wtarza słowa swojego ojca:Kreso-
wian zabito dwukrotnie, raz przez 
ciosy siekierą, drugi raz przez prze-
milczenie. A ta druga śmierć jest 
gorsza od tej pierwszej”. Teraz za-
bijani są po raz trzeci poprzez he-
roizację ich morderców i związane 
z tym kłamstwa ukraińskiej polityki 
historycznej, realizowanej także w 
Polsce, nawet na uniwersytetach i 
w IPN, głównie przez historyków 
narodowości ukraińskie, chociaż nie 
tylko. Propaganda komunistyczna 
otumaniła część społeczeństwa pol-
skiego, ale większość jej nie uległa 
i z czasem doprowadziła do klęski 
komunizmu. Tak będzie i z bande-
ryzmem, bo jam powiedział św. Jan 
Paweł II , każde zło z czasem ponosi 
porażkę. Przynosi jednak dużo cier-
pień. 

Na s. 406 – 407 Syrnyk przywołu-
je książkę wspomnieniową Stepa-
na Stebelskiego nie wymieniając 
jego pseudonimu banderowskiego 
„Chrin” (po wojnie długo pisanego 
jako „Hryń”) pt. „Przez śmiech żela-
za”, oraz wspomnienia Iwana Dmy-
tryka, także nie wymieniając jego 
banderowskiego pseudonimu „Lis”. 
Wspomnienia Gerharda są więc 
„mętną wodą kłamstw”, natomiast 
„Chrina” i „Lisa” są „krynicznym 
źródłem prawdy”. Dotyczy to także 
świadków ukraińskich i polskich. 

Na s. 409 Syrnyk cytuje wspomnie-
nie Ewy Prychidko w Wołkowyi: 
„Pewnego dnia Ukraińcy powiesili 
Polaka. W odwecie Polacy zabili 
30 Ukraińców. Zagnali wszystkich 
do jednego domu (trzy domy dalej 
od naszego), to były kobiety i dzieci, 
wrzucili granaty i zabili”. Świadka 
(choć relacja wskazuje, że nim nie 
był) może pamięć zawodzić, ale 
prof. Syrnyk jako historyk znający 
przebieg wydarzeń nie zamieszcza 
żadnego sprostowania przekłamań. 
Wątpliwość budzi nawet fakt, czy 
rzeczywiście Terka znajdowała się 
„trzy domy dalej” od domu Pry-
chidko w Wołkowyi? Ale głównie z 
takich to aktantów teorii sieci ANT 
składa się uetyczniona historiografia 

Syrnyka. 

Dalej Syrnyk pisze: „Należy przy-
znać, że do utrwalenia równoległe-
go opisu przeszłości w zasadniczy 
sposób przyczynili się zarówno hi-
storycy, którzy odwołują się w swo-
ich pracach do klasycznej wizji (jak 
Grzegorz Motyka, Roman Drozd, 
Eugeniusz Misiło i in.), a także po-
pularyzatorzy wiedzy o przeszłości 
(jak Stefan Migus, Stanisław Żu-
rek, Szczepan Siekierka i in.). Już 
na etapie konsultowania wstępnych 
wersji niniejszej pracy dane mi było 
doświadczyć, łagodnie mówiąc, 
zdziwienia lub niezrozumienia mo-
jego podejścia do tematu. Jeden z 
czytelników/  konsultantów postawił 
nawet zasadnicze pytanie: „jeśli nie 
naród, to co?” Odpowiedziałem na 
to, być może powtórnie wprawia-
jąc w zdziwienie mojego rozmówcę 
swoją „naiwnością” że... prawda, a 
przynajmniej starania by taką/wła-
sną prawdę w książce przedstawić”. 
(s. 409)  

Na to zdziwienie Syrnyka można 
odpowiedzieć, iż popularne określe-
nie mówi, że „istnieje prawda, tylko 
prawda i g... prawda”. Historycy ro-
syjscy do tej pory piszą o Katyniu 
„prawdę i tylko prawdę”, a jest „g... 
prawda”. Na poparcie swoich tez 
podają sygnatury akt, relacje świad-
ków i bogatą bibliografię, chociaż 
nie posługują się teorią sieci ANT. 
Owszem, też stosują teorię, ale nie-
co inną, bo każde kłamstwo ma „na 
służbie” teorię. Stąd zapewne pyta-
nie „jeśli nie naród, to co?”, chociaż 
nie jest precyzyjne, ale zawiera sed-
no prawdy. Może nie cały naród, ale 
ich przywódcy „duchowi” i ci, któ-
rzy realizowali ich koncepcje. To jest 
główny „aktant” prawdy, a pomi-
janie go służy tylko manipulacjom 
mającym na celu „zakłamanie praw-
dy”, aby kłamstwo prawdę zastąpiło. 
Gdyby uetyczniona historiografia 
chciała zająć się tym problemem, 
także powinna zacząć od odpowiedzi 
na pytanie „jeśli nie naród, to co?”, 
zająć się przywódcami „duchowy-
mi” (ideologią wpajaną narodowi) 
oraz realizatorami ich koncepcji. 
Wówczas można analizować wpływ 
innych aktantów, w Bieszczadach 
np. UPA, Kościół i Cerkiew, UPA, 
Niemcy, Sowieci, Wojsko Polskie, 
MO, a także aktanty gór, lasów, rzek 
czy ropy naftowej. 

Syrnyk pisząc o pomniku Karola 
Świerczewskiego w Jabłonkach do-
piero w przypisie podaje, że został 
on rozebrany. „Na terenie powiatu 
leskiego nie ma natomiast żadnych 
upamiętnień związanych z martyro-
logią cywilnej ludności ukraińskiej”. 
(s. 409)    

W 1985 na cmentarzu w Terce odsło-
nięto na mogile nagrobek upamięt-
niający mord ukraińskich mieszkań-
ców tej wsi z umieszczoną listą 33 
ofiar mordu. Liczba ta zawiera szereg 
błędów, między innymi znalazły się 
na niej osoby, które zginęły w innych 
okolicznościach, jak i również sama 
data mordu jest błędnie oznaczona. 
Nacjonaliści ukraińscy, w przypadku 
swoich zbrodni tak chętnie posługu-
jący się terminem „odwet”, w tym 
przypadku posługują się wyłącznie 
terminem „zbrodnia”. W 2008 roku 
rząd Ukrainy oraz środowiska ukra-
ińskie w Polsce wystąpiły z żąda-
niem postawienia nowego pomnika 
pomordowanym w Terce. Oczywi-
ście prasa polska nie informowała o 
tym, natomiast rozgorzała dyskusja 
na forach internetowych. Warto za-
cytować kilka opinii z forum „e-Sa-
nok” oraz z Bieszczadzkiego Forum 
Dyskusyjnego.  

Krzysztof Potaczała: Ukraińcy chcą 
upamiętnić mord w Terce; 27 sierp-
nia 2008: „Gotowy jest projekt postu-
mentu, ale budzi kontrowersje i nie 
wiadomo, czy zyska akceptację Rady 
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Ochrony Pamięci Walk i Męczeń-
stwa. W zbiorowej mogile na cmen-
tarzu w Terce leży 31 Ukraińców roz-
strzelanych bądź spalonych żywcem 
przez Ludowe Wojsko Polskie. Był to 
odwet za powieszenie przez UPA 6 
lipca 1946 r. trzech Polaków. Nagro-
bek ukraińskim ofiarom zbudowali w 
1984 r. ich najbliżsi. Na płycie wy-
ryte są nazwiska zamordowanych 
oraz zdanie, że zginęli tragicznie.  
- To nie wystarcza, bo nie ma in-
formacji, w jakich okoliczno-
ściach stracili życie i kto był 
sprawcą - mówi Piotr Tyma, pre-
zes Związku Ukraińców w Polsce.  
Projekt nowego upamiętnienia obej-
muje postawienie murowanego po-
stumentu, remont dzwonnicy z XIX 
w., ogrodzenie przycerkiewnego 
cmentarza, wykonanie kamiennej 
dróżki i posadzenie zieleni. Nie-
dawno dokumentacja wpłynęła do 
Rady Ochrony Pamięci Walk i Mę-
czeństwa. Decyzja jeszcze nie zapa-
dła. O ukraińskich planach wiedzą 
też mieszkańcy Terki oraz parafia 
rzymskokatolicka w Wołkowyi - wła-
ściciel terenu, na którym stoi wspo-
mniany nagrobek oraz dzwonnica.  
- To sprawa bardzo delikatna - za-
znacza proboszcz i dodaje, że zgodę 
na prace może wydać Kuria Metro-
politalna w Przemyślu.

Piotr Tyma, prezes Związku Ukraiń-
ców w Polsce: - Terka nie powinna 
stać się nowym symbolem „ucieka-
nia od prawdy”. Wieś ta była wpisa-
na do polsko-ukraińskiego między-
rządowego protokołu z 2005 r., doty-
czącego uporządkowania cmentarzy 
i miejsc pamięci.  

Przed dwoma laty Ministerstwo 
Kultury Ukrainy poprosiło o zgo-
dę na postawienie pomnika na 
cmentarzu w Terce, lecz nie zgo-
dzili się na to mieszkańcy, twier-
dząc, że nagrobek z wyrytymi na-
zwiskami ofiar jest wystarczający.  
- To zostało potwierdzone podpisami 
ludzi - podkreśla sołtys Józef Wro-
nowski. - Nie mamy nic przeciwko 
Ukraińcom, ale pomnik z tryzubem 
w środku wioski to chybiony pomysł.  
Takie samo zdanie ma ksiądz pro-
boszcz: - Modlimy się na zbiorowej 
mogile, utrzymujemy tam porządek, 
udostępniamy też Ukraińcom nasz 
kościół, by mogli odprawiać nabo-
żeństwa, gdy przyjeżdżają w kolejne 
rocznice tragicznych wydarzeń. 

Piotr Tyma z ZUwP mówi, że wy-
czuwa niechęć do nowej koncepcji 
upamiętnienia ofiar sprzed 62 lat, ale 
ma nadzieję, że kompromis zostanie 
osiągnięty. Według Zbigniewa Sa-
wińskiego, wójta gminy Solina, żeby 
nie doprowadzić do sporu, środo-
wiska ukraińskie w Polsce powinny 
zgodzić się na to, by upamiętnienie 
objęło rekonstrukcję dzwonnicy i za-
montowanie na niej tablicy ku czci 
ofiar.”

Piotr Tyma nie chce „uciekania od 
prawdy”, bo na dotychczasowym 
nagrobku  „nie ma informacji, w 
jakich okolicznościach stracili ży-
cie i kto był sprawcą”. To może do 
tej zasady  przekonałby zarówno 
władze na Ukrainie jak i.... samego 
siebie. Na Ukrainie władze nie tylko 
nie pozwalają, aby zgodnie z prawdą 
na pomniku napisać „pomordowani 
przez UPA”, ale nawet nie wolno na 
pisać „zamordowani” – można tylko 
umieścić napis „zginęli tragicznie”. 
Słowo „zamordowani” Ukraińcy 
starli m.in. z płyty na Cmentarzu 
Obrońców Lwowa (ówczesny prezy-
dent Polski Aleksander Kwaśniewski 
udał, że tego nie widzi), z pomnika 
w Porycku (Pawliwce).  Natomiast 
w Sahryniu na pomniku wyryli na-
pis „zabici przez AK”, wbrew wcze-
śniejszym ustaleniom, dlatego nie 
dokonano jego odsłonięcia, a mieli 
tam być prezydenci  Wiktor Jusz-
czenko i Lech Kaczyński. Gdyby 
Piotr Tyma „nie uciekał od prawdy”, 

to na stawianych nielegalnie w Pol-
sce panteonach UPA powinien wy-
ryć napisy „ludobójcom niewinnej 
cywilnej ludności polskiej” – i umie-
ścić liczby ich ofiar, np. „mordercom 
2 000 Polaków w Bieszczadach”. A 
na pomniku w Terce powinien wyryć 
napis:„Niewinnym ofiarom zbrodni-
czej działalności UPA w Bieszcza-
dach”. Gdyby nie było zbrodni UPA 
w Bieszczadach, nie byłoby ofiar w 
Terce. 

W 2008 roku, przed Wszystkimi 
Świętymi, leśnicy uporządkowali 
wiele mogił i cmentarzy położonych 
na terenie lasów w Bieszczadach i na 
Pogórzu Przemyskim. „W lasy „wro-
sło” kilkadziesiąt cmentarzy na tere-
nach, z których po wojnie wysiedlo-
no mieszkańców. Te dawne wiejskie 
nekropolie, wchłonięte obecnie przez 
las, są osobliwością naszego regionu 
i śladem po dawnych mieszkańcach. 
Znajdują się one na terenie nadle-
śnictw: Bircza (10), Komańcza (6), 
Cisna (3), Lutowiska (3), Lubaczów 
(2) i Baligród (1)” (Edward Mar-
szałek: Zapłonęły znicze na leśnych 
cmentarzach; w: „Gazeta Biesz-
czadzka”, nr 23/2008).  

Polacy z własnej inicjatywy po-
rządkują cywilne groby i cmentarze 
ukraińskie pozostałe po przesiedlo-
nej ludności. Zasada wzajemności 
dotyczy pochówków wojskowych. 
Na Ukrainie tylko około 8 procent 
zbiorowych mogił pomordowanej 
ludności polskiej ma postawiony 
krzyż. Postawiony przez Polaków. 
Strona polska przez ostatnie 30 lat 
nie może doprosić się od strony ukra-
ińskiej możliwości odszukania zbio-
rowych mogił, w których najczęściej 
leżą okrutnie pomordowani najbliżsi 
członkowie rodziny, aby postawić 
na nich prosty krzyż, bo nie chodzi 
tutaj nawet o stawianie pomników. 
Dotychczas ponad 3,5 tysiąca mogił 
nawet takiego upamiętnienia mieć 
nie może, chociaż padają ciągle sło-
wa o „ jednaniu się, partnerstwie i 
przyjaźni polsko-ukraińskiej”. „Po-
marańczowa rewolucja” okazała się 
mieć kolor brunatno-czarny.

Dokładnie w tym czasie okazało się, 
że na stoku góry Chryszczata koło 
Komańczy w Bieszczadach został 
nielegalnie postawiony pomnik ku 
czci UPA. Rozpuszczano pogłoskę, 
że dokonali tego latem 2008 roku 
Ukraińcy z Kanady, chociaż poja-
wiła się też plotka, że wykonawcą 
był niejaki pan Mucha z Komań-
czy sowicie opłacony przez byłych 
zbrodniarzy banderowskich i ich 
potomków, mieszkających obecnie 
w Kanadzie i USA. Leśnicy niczego 
nie zauważyli, chociaż do budowy 
użyto dużych elementów stalowych i 
znacznej ilości cementu. Monument 
tworzył betonowy obelisk i siedem 
krzyży cmentarnych. Na obelisku 
widniał tryzub i dwujęzyczny napis: 
„Cześć pamięci żołnierzom UPA po-
ległym 23.01.1947 w walce z żołnie-
rzami WP w obronie podziemnego 
szpitala. Cześć ich pamięci. Towa-
rzysze broni”. Obok pomnika po-
stawionych zostało siedem krzyży, 
gdyż w tym miejscu zginęło 7 bande-
rowców, podczas podjętej przez nich 
walki z WOP, po wykryciu szpitala 
podziemnego UPA – czym zresztą 
złamali konwencję międzynarodo-
wą. 

Późniejsze zdjęcia zamieszczone w 
internecie pokazały, że to nie ukra-
ińska wycieczka z Kanady taszczyła 
w plecakach przez górskie wertepy 
kilka ton cementu i stali, ale pracę tę 
wykonali wynajęci robotnicy posłu-
gując się traktorem (wjechał na teren 
rezerwatu za zamknięty szlaban), 
kilofami i piłami spalinowymi, cze-
go leśniczy z Komańczy nie słyszeli 
i nie widzieli. Po kilku miesiącach 
zauważyli monumentalną budowlę 
dopiero polscy turyści. 

„Mimo postępowania policyjnego 
autorów pomnika, który powstał 
prawdopodobnie przed rokiem na 
trudno dostępnych leśnych zboczach 
Chryszczatej, nie udało się ustalić, 
to wszystko wskazuje, że jest to dzie-
ło Ukraińców z USA lub Kanady.  
Specjalna komisja powołana przez 
wojewodę podkarpackiego złożona 
z leśników, władz gminy Komańcza 
i inspektora nadzoru budowlanego 
orzekła, że pomnik powstał nielegal-
nie. W tej sytuacji decyzja mogła być 
tylko jedna – rozbiórka. Z uwagi na 
to, że nie udało się ustalić inwestora, 
pomnik musi usunąć zarządca tere-
nu. Obowiązek wykonania decyzji 
spoczywa zatem na Państwowym 
Gospodarstwie Leśnym Lasy Pań-
stwowe – Nadleśnictwo Komańcza 
– wyjaśnia Stanisław Tabisz, kie-
rownik Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego w Sanoku.  
/.../ Nielegalnych upamiętnień ukra-
ińskich nacjonalistów na Podkar-
paciu jest co najmniej kilkadziesiąt. 
Ukraińcy zabiegają o kolejne. Jak 
zapewniła nas wicewojewoda pod-
karpacki Małgorzata Chomycz, w 
stosunku do wszystkich nielegalnych 
upamiętnień, niezależnie od tego, czy 
będą one polskie czy ukraińskie, zo-
staną podjęte kroki prawne, a w kon-
sekwencji zostaną wydane decyzje 
o ich rozbiórce.” (Mariusz Kamie-
niecki: Pomnik UPA do rozbiórki; 
w: „Nasz Dziennik” z 14 stycznia 
2009). 

Oczywiście policja sprawców nie 
ustaliła, chociaż istnieją nawet zdję-
cia z jego budowy jak i ukazujące 
grupę około 30 osób, podczas po-
święcenia tego pomnika. A grecko-
katolicki kapłan popełnił publicznie 
ciężki grzech uświęcając zbrodnia-
rzy, łamiąc obowiązujące prawo i 
podstawowe kanony chrześcijań-
stwa. I nikt nie składa skargi do Wa-
tykanu.      

28 kwietnia 2009 r. media przynio-
sły wiadomość o likwidacji bande-
rowskiego pomnika postawionego 
nielegalnie na zboczu Chryszczatej. 
Zniszczony został monument, ale 
ocalało siedem metalowych krzyży 
stojących wokół pomnika. Odkrył to 
jeden z turystów. Prawdopodobnie 
zniszczenia dokonano tydzień wcze-
śniej, tuż po ukraińskich świętach 
Wielkanocy. Zdarzenie skomento-
wał Piotr Tyma, szef Związku Ukra-
ińców w Polsce: „To niespotykane, 
że ktoś dopuścił się takiego wanda-
lizmu”. Przyznaje, że pomnik posta-
wiono nielegalnie. Zaznacza jednak, 
że trwały rozmowy o jego legaliza-
cji. – „Postawiony został w miejscu 
historycznym, gdzie kiedyś mieścił 
się szpital UPA” - dodaje Tyma. Od 
15 lat Polskę i Ukrainę obowiązuje 
umowa, w myśl której postawienie 
pomnika, krzyża czy tablicy musi 
poprzedzić procedura uzgodnień. W 
przypadku tej samowoli uzgodnień 
nie było. Dlatego wicewojewoda 
podkarpacki Małgorzata  Chomycz 
jeszcze w listopadzie zeszłego roku 
wystąpiła do gminy Komańcza, by 
rozebrała nielegalną budowlę. Ale 
wójt Stanisław Bielawka uważał, 
że powinien się tym zająć nadzór 
budowlany. O sprawie dyskutowa-
li także radni powiatu sanockiego. 
Większość uznała, że pomnik należy 
rozebrać, a zostawić tylko krzyże, 
które zostały poświęcone. Przeciwko 
rozbiórce protestowała mniejszość 
ukraińska. Ostatecznie nadzór bu-
dowlany z Sanoka nakazał rozbiórkę 
nadleśnictwu w Komańczy. Nadle-
śnictwo odwołało się od tej decyzji. – 
Niech nadzór budowlany szuka tych, 
co ten pomnik postawili. My krzyży 
nie będziemy niszczyć – mówi nad-
leśniczy z Komańczy Piotr Łański. 
(Józef Matusz: „Zniszczono pomnik 
UPA”; w: „Rzeczpospolita” z 18 
kwietnia 2009). 

Plotka głosiła, że postbanderowcy z 
Toronto obiecywali władzom samo-

rządowym za zezwolenie i legaliza-
cję pomnika 125 tysięcy złotych. De-
klarację nadleśniczego z Komańczy 
„my krzyży nie będziemy niszczyć” 
warto byłoby zweryfikować. Otóż 
na terenie nadleśnictwa Komańcza, 
z ręki „upamiętnionych żołnierzy 
UPA” zginęło około 500 osób na-
rodowości polskiej, żołnierzy i lud-
ności cywilnej, przy czym często 
ponosząc śmierć okrutną. Wystarczy 
postawić każdej z tych ofiar krzyż, 
w miejscu jej zamordowania. Czy 
wówczas także polscy leśnicy „krzy-
ży nie będą niszczyć”? Tym bardziej, 
że postawione byłyby ofiarom, nie 
sprawcom. 

Dwa dni później PAP podała za 
portalem ukraińskim zaxid.net, że: 
„Lwowska Rada Miejska domaga się 
oficjalnego protestu władz Ukrainy 
wobec zniszczenia pomnika Ukra-
ińskiej Powstańczej Armii (UPA) 
na bieszczadzkiej górze Chryszcza-
ta w województwie podkarpackim. 
Lwowscy radni zażądali od prezy-
denta Juszczenki i MSZ Ukrainy 
wystosowania noty protestacyjnej 
do MSZ Polski. Z kolei od konsula 
generalnego RP w ich mieście ocze-
kują wyjaśnień w tej sprawie. Polscy 
dyplomaci na Ukrainie nie odnieśli 
się dotychczas do uchwały lwowskiej 
rady miejskiej, gdyż nie znają jej tre-
ści. W uchwalonym tego dnia apelu 
do prezydenta Ukrainy Wiktora Jusz-
czenki, ministerstwa spraw zagra-
nicznych w Kijowie i konsulatu RP 
we Lwowie radni określili wydarze-
nia na Chryszczatej jako „akt wan-
dalizmu”. „Uważamy, że takie nie-
odpowiedzialne działania pewnych 
przedstawicieli sił antyukraińskich 
w Rzeczypospolitej Polskiej są pró-
bą pogorszenia stosunków między 
Ukraińcami a Polakami oraz godzą 
we współpracę naszych państw we 
wspólnocie europejskiej”.

Dla neofaszystów i wręcz rasistów 
ukraińskich nie jest wandalizmem 
nagminne łamanie prawa w Polsce 
przez Związek Ukraińców i niele-
galne stawianie panteonów chwały 
ludobójcom cywilnej ludności pol-
skiej. 

„Lwowska Rada Obwodowa zażą-
dała od władz obwodowych inwen-
taryzacji pomników i pozostałych 
miejsc pamięci zawierających „tre-
ści antyukraińskie i symbole mili-
tarne obcych państw”. Celem prze-
widzianej na mniej więcej trzy mie-
siące ewidencji jest ustalenie liczby 
wspomnianych pomników, które 
mają zostać następnie zdemonto-
wane. Deputowani Lwowskiej Rady 
Obwodowej nie ukrywali, że podjęta 
uchwała jest odpowiedzią na zdewa-
stowanie wiosną tego roku postawio-
nego nielegalnie pomnika UPA, znaj-
dującego się na bieszczadzkiej górze 
Chryszczata /.../ postawionego przez 
członków Związku Stowarzyszeń 
Deportowanych Ukraińców „Zake-
rzonie”, finansowanych przez ukra-
ińską emigrację z USA. /.../ Radny 
nacjonalistycznej partii „Swoboda” 
Ołeh Pankewycz w rozmowie z PAP 
zaznaczył, iż przy braku współpracy 
strony polskiej zapewne w pierwszej 
kolejności „pójdzie pod młot” znaj-
dujący się na lwowskim cmentarzu 
Orląt obelisk przedstawiający miecz 
Szczerbiec, który według legendy zo-
stał wyszczerbiony przez Bolesława 
Chrobrego w momencie, kiedy król 
uderzył nim o kijowską Złotą Bra-
mę. Ponadto ukraiński radny zapo-
wiada zdemontowanie pomnika we 
wsi Huta Pieniacka.” (Marta Ziar-
nik: Szczerbiec pójdzie pod młot?; 
w: „Nasz Dziennik” z 25 czerwca 
2009). 

Na reakcję ukraińskich neofaszy-
stów nie trzeba było długo czekać. 
Prawdopodobnie 8 maja 2009 roku 
zbezczeszczono we Lwowie znaj-
dujący się na Wzgórzach Wuleckich 
pomnik poświęcony pamięci zamor-

dowanych w lipcu 1941 roku przez 
ukraińskich żołdaków z batalionu 
„Nachtigall” profesorów lwowskich. 
Ukraińscy faszyści napisali na tabli-
cy z nazwiskami zamordowanych 
czerwoną farbą „”Smert’ Lacham” 
oraz namalowali swastykę. Oczywi-
ści sprawców nie wykryto, chociaż 
są powszechnie znani.  

Na s.413 Syrnyk pisze: „Oczywiście 
byłoby bezcelowe, a przede wszyst-
kim w większości przypadków mi-
nimalnych choćby danych, gdyby 
chcieć analizować sieć relacji w zbyt 
krótkiej sekwencji czasu. Rozwią-
zanie przynosi tutaj założenie teorii 
ANT – podążanie za aktantami. Po-
jawienie się nowego aktanta albo 
uaktywnienie się aktanta ze stanu 
nieokreślonego lub neutralnego, 
czemu zazwyczaj towarzyszy swoisty 
„wysyp” źródeł, stanie się względnie 
niezawodnym sygnałem o potrzebie 
zawiązania w danym miejscu swo-
istego supła lub węzła i sprawdzenia 
kondycji pozostałych aktantów.”  

J, Syrnyk pozwala mi rozumieć, 
jak do tych zbrodni doszło. Winę 
ponoszą aktanty, które są zmien-
ne. Dlatego trzeba podążać za nimi 
uważając, czy pojawił pojawił się 
nowy, czy uaktywnił stary ze stanu 
nieokreślonego lub neutralnego. Po-
zostaje jeszcze problem, czy zbyt 
krótką sekwencją czasu jest okres 
od września-października 1944 r, do 
połowy roku 1947, czyli trzech lat 
w stosunku do ośmiu lat konfliktu 
polsko-ukraińskiego trwającego w 
Bieszczadach, czyli w powiecie leski 
– bo wówczas działanie ”oczywiście 
byłoby bezcelowe”. Wątpliwości te 
rozwiązuje prof. Syrnyk pisząc da-
lej: „Zauważalnym elementem mode-
lu staje się konieczność każdorazo-
wego kalibrowania w zależności od 
poziomu akanta. Kalibrowanie nie 
jest tożsame z esencjalizowaniem,  
można nawet próbować dostrzec w 
nim przeciwieństwo esencjalizowa-
nia. /.../ Kalibrowanie nie oznacza 
zróżnicowania akantów. Jest raczej 
odpowiednikiem, jakkolwiek fanta-
stycznie to zabrzmi, zakrzywiania 
czasoprzestrzeni. Dzięki takiemu 
zabiegowi bardziej wyraźna staje się 
też swoista triada: natura – człowiek 
– kultura. W sensie najbardziej ogól-
nym taka powinna być też wymowa 
dokonanej w pracy analizy.” (s. 413 
- 414)

Te głębokie naukowe dywagacje 
Syrnyk kończy sentencją: „Na pod-
stawie przedstawionych w książce 
zdarzeń, ale także zastosowanej tu 
metody interpretacyjnej można np. 
dojść również do wniosku, że gdyby 
dysponentom przemocy chodziło w 
1947 r. jedynie o eliminację ukra-
ińskiego zbrojnego podziemia, to, 
uwzględniając niejednorodny stosu-
nek mieszkańców do UPA, nie było 
potrzeby wysiedlania całej ludności, 
ani tym bardziej stosowania wobec 
niej środków pacyfikacyjnych. Jeśli 
zatem do tego doszło, to albo czyn-
niki sprawcze nie miały pojęcia co 
robią, działały intuicyjnie, albo do-
skonale wiedziano, jaki cel chce się 
osiągnąć. Za tym ostatnim przema-
wiają teksty programowe polskich 
komunistów powstające w okresie 
wojny, w których uznano, że powo-
jenna Polska będzie krajem jednona-
rodowym. W przełożeniu na praktykę 
ta inżynieria społeczna oznaczała 
zgodę na tragedię zwykłych ludzi”. 
(s. 417)   

Gdyby prof. J. Syrnykowi chodziło 
o zakpienie z teorii ANT, to z zada-
nia wywiązał się znakomicie. Teoria 
ANT ujawniła mu, że „dysponentom 
przemocy” (Sowietom, WP , ale tak-
że OUN i UPA) chodziło jedynie o 
eliminację „ukraińskiego zbrojne-
go podziemia”, ale nie potrafiła już 
odpowiedzieć, czy działali oni bez 
świadomości, intuicyjne, czy też z 
premedytacją. Z tez Syrnyka wyni-
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ka, że działali bez pojęcia co robią 
i poprzez wysiedlenia uratowanych 
zostały tysiące członków ukraińskie-
go zbrojnego podziemia (pozwolo-
no na ucieczkę na Zachód części sił 
OUN - UPA  oraz wyjazd na Ziemie 
Odzyskane większości siatki cy-
wilnej OUN oraz członków SKW). 
Oczywiście nie było potrzeby wysie-
dlenie całej ludności z Bieszczadów, 
aby zniszczyć „bandy UPA”. Gdyby 
nie przesiedlenia zostałyby zlikwi-
dowane, chociaż jakiś czas jeszcze 
by to trwało i kosztowało życie wie-
lu żołnierzy, MO, UB i ludności cy-
wilnej. Na szczęście komuniści nie 
zastosowali w Bieszczadach metody 
UPA z Wołynia, a nawet w żadnym 
zamyśle taki plan nie powstał. 

Efekty „niejednorodnego stosunku 
mieszkańców do UPA” są znane, 
aczkolwiek ich badaniem nie za-
jął się żaden historiograf ukraiński, 
nawet po to, aby „zweryfikować” 
ilość ofiar, które i tak znane są tylko 
fragmentarycznie, odnotowywane 
niejako na marginesie toczących się 
wydarzeń. 

Na s. 422 Syrnyk podaje: „Z za-
chowanych wspomnień uczestników 
walki w szeregach UPA, materiałów 
źródłowych zachowanych w IPN, ale 
także z analizy statystycznej ofiar 
(ok. 60 osób narodowości ukraiń-
skiej z powiatu leskiego, czyli ok. 
12 proc. wszystkich wszystkich ofiar 
narodowości ukraińskiej utraciło ży-
cie w wyniku działań UPA, bojówek 
SB-OUN; liczba osób ukaranych w 
inny sposób „za niesubordynację” 
jest trudna do ustalenia) wyłania się 
jednak dość spora grupa osób w róż-
ny sposób nie popierająca lub nawet 
zwalczająca partyzantów UPA.” 

Nacjonaliści ukraińscy zamordowali 
około 150 Ukraińców za szeroko po-
jętą „zdradę narodu ukraińskiego”. 
T.A. Olszański twierdzi, że połowa 
wszystkich strat ukraińskiej ludności 
cywilnej dotyczy mordów dokona-
nych przez nacjonalistów ukraiń-
skich (przewodnik „Bieszczady” 
wydawnictw „Rewasz” i „Bosz”, 
Pruszków 1994 - oraz wydania na-
stępne). W Bieszczadach proporcje 
te są podobne – na około 250 ofiar 
ukraińskiej ludności cywilnej około 
150 osób zginęło z rąk swoich roda-
ków (SB-OUN i UPA). Zastosowana 
przez Syrnyka metoda ANT dopro-
wadziła nawet w tym przypadku do 
zafałszowania wyników badań. Za-
pewne winę za to ponoszą także ta-
kie aktanty jak góry, lasy i morza, bo 
chociaż morza w Bieszczadach nie 
było, ale brak jakiegoś aktanta jest 
także aktantem. 

Poza tym istotna jest specyfikacja 
tego „niejednorodnego stosunku do 
UPA”, bo w jego definicję wcho-
dził taki aktant jak np. posiadanie 
polskiego małżonka, a to oznaczało 
wyrok śmierci najczęściej dla całej 
rodziny. Ale próżno szukać analizy 
występowanie tego aktanta (skąd on 
się wziął, jakie spowodował skutki 
praktyczne w tejże „etycznej histo-
riografii”, gdyż pominięcie opisu i 
analizy tego aktanta jest nieetycz-
ne, ujawniające manipulowanie 
tąż  teorią. Kolejny aktant: ile osób 
zabiło SB-OUN za unikanie przy-
musowego poboru do UPA, a prze-
cież  zjawisko to nie malałoby w 
perspektywie przedłużania się walk, 
ale rosło. Ograbianie własnej ludno-
ści z resztek żywności czy ubioru 
też konflikt nasilało, a więc i ofiary. 
Jednocześnie osoby współpracujące 
z UPA, w tym siatka cywilna OUN, 
narażały wsie na działania organów 
władzy komunistycznej i narastające 
ofiary, aczkolwiek po obu stronach 
konfliktu. 

Gdyby więc komuniści z chłod-
ną premedytacją chcieli zniszczyć 
UPA, łącznie ze wspierającym ją 
zapleczem, to nie powinni przepro-
wadzić Operacji „Wisła”, propagan-

dowo nazwanej Akcją „Wisła”, tylko 
metodycznie likwidować ją do koń-
ca w Bieszczadach. W sumie więc, 
to polski „nacjonalista” powinien 
krytykować Akcję „Wisła”, która 
ocaliła dziesiątki tysięcy ludności 
ukraińskiej poprzez przesiedlenie jej 
z terenu „anarchii”. Tym bardziej, że 
ludność ta zaniosła ze sobą poczucie 
krzywdy do Państwa Polskiego (zro-
zumiałe emocje), ale także w ogóle 
do Polaków, którzy generalnie na te 
decyzje nie mieli żadnego wpływu. 
Natomiast brak jest w społeczności 
ukraińskiej włącznie z jej elitami i 
politykami świadomości, że gdy-
by nie działalność UPA ludność i 
ukraińska i polska  mieszkałaby do 
tej pory w swoich bieszczadzkich 
chatkach na pewno obecnie już ze-
lektryfikowanych, posiadających 
kanalizację i dojazd drogą asfaltową, 
co od dawna posiadają na Ziemiach 
Odzyskanych.  Czyli komuniści 
niepotrzebnie brali pod uwagę, że 
zimna wojna może w krótkim cza-
sie zamienić się w „wojnę gorącą”. 
Żadna teoria nie odpowie na pytanie, 
ile osób spośród tych, które zostały 
przesiedlone, poniosłoby śmierć w 
przypadku pozostawienia ich „w 
strefie walk” w Bieszczadach. Syr-
nyk nie wie, że komuniści obiecując 
Polskę jednonarodową propagan-
dowo wykorzystywali rzeź wołyń-
ską i  obiecywali przede wszystkim 
Kresowianom Polskę bezpieczną, 
bez band UPA. Obiecywali także 
swobody obywatelskie, demokrację, 
wolność słowa, itp. 
Na s. 426 prof. Syrnyk przywołuje 
słowa, które napisał Keith Lowe: 
„Ci, którzy chcą zaprząc nienawiść i 
żal do własnych celów, próbują za-
chwiać równowagę historii. Wyjmują 
wydarzenia z kontekstu, próbują ob-
winiać jedną stronę i starają się nas 
przekonać, że zdarzenia historyczne 
są problemami dnia dzisiejszego. 
Jeśli mamy położyć kres temu cyklo-
wi nienawiści i przemocy, musimy 
postępować dokładnie odwrotnie. 
Trzeba pokazywać, że konkurencyjne 
poglądy mogą współistnieć. Trzeba 
pokazywać, w jaki sposób dawne 
okrucieństwa wpisują się w histo-
ryczny kontekst oraz, że wina nie do-
tyczy tylko jednej grupy, lecz wielu.” 
Klasyczne kłamstwo: nie zajmuj się 
fragmentem wydarzenia, ale jego ca-
łością. Dlaczego więc zajął się tylko 
wybranym wycinkiem „chaosu” w 
Bieszczadach?  Czy jest to możliwe 
z pozycji ofiary? Czy tezę tę przyjmą 
do swoich badań historycy Holokau-
stu? Jest to zachęta do stosowania 
np. kłamstwa oświęcimskiego, kłam-
stwa katyńskiego, czy też kłamstwa 
wołyńskiego. Z entuzjazmem przyj-
mą ją obrońcy i epigoni oprawców
W 1951 roku okazało się, że „etno-
graficzna granica” pomiędzy „ple-
mionami ukraińskimi a polskimi” 
nie jest zgodna z granicą państwową 
pomiędzy Ukraińską Socjalistycz-
ną Republiką Radziecką a Polską 
Rzeczpospolitą Ludową. Rządy, na 
Ukrainie posłuszne woli „rad”, a w 
Polsce woli „ludu” (jak to zapisano 
w nazwach państw) zadecydowały 
o naprawieniu tego błędu, popełnio-
nego podczas wytyczania granicy 
według linii Curzona. Co prawda 
niektórzy Ukraińcy nadal szeptali o 
tym, że należy im się „etnograficz-
nie” cała „Zacurzonia”, a Polacy, 
że należy im się cała Małopolska 
Wschodnia (jak sama nazwa wska-
zuje) i „zawsze wierny” Lwów, ale 
okazało się, że rządy nie zamierza-
ją zamienić Bieszczadów na Lwów 
– co miałoby uzasadnienie „demo-
graficzne”, gdyż w Bieszczadach do 
„ludobójczych” przesiedleń przewa-
żała ludność... niech będzie, że ukra-
ińska, a w województwie lwowskim 
i mieście Lwowie do czasu „repatria-
cji” ludność polska, i to pomimo pra-
cowitego jej wyrzynania przez UPA. 
Okazało się, że „etnicznie polska” 
jest jeszcze większa część Biesz-
czadów, a „etnicznie ukraińskie” są 
okolice Sokala, Waręża, Uhnowa, 

Bełza, Ostrowa, Tartakowa, Żólkwi, 
Krystynopola. 
Tym razem argumentem nie była 
„etniczności”. 15 lutego 1951 roku 
umowę zmieniającą przebieg gra-
nicy podpisał w Moskwie ze strony 
polskiej wicepremier Aleksander Za-
wadzki, a ze strony sowieckiej mi-
nister spraw zagranicznych Andriej 
Wyszyński, wcześniej stalinowski 
oprawca sądowy w roli prokurato-
ra. Według oficjalnego komunikatu 
ogłoszonego trzy miesiące później, 
to rząd PRL zwrócił się do rządu 
ZSRR z prośbą o zamianę niewiel-
kiego pogranicznego odcinka Polski 
na równorzędny mu odcinek pogra-
niczny ZSRR „z powodów ekono-
micznego ciążenia tych odcinków 
do przyległych regionów ZSRR i 
Polski”. Dobroduszny i hojny rząd 
ZSRR zgodził się  z prośbą rządu 
PRL w ramach „braterskiej pomo-
cy”.  Po latach wyszło na jaw,  że 
przy okazji zagarniania bogatych 
pokładów węglowych leżących na 
terenach polskich „wymienianych” 
z ZSRR  co było prawdziwym po-
wodem „transakcji”, Sowieci chcie-
li jeszcze znacznej dopłaty (”w 
złocie”) za „bieszczadzką naftę”.  
Ponieważ na „dopłatę” polscy ne-
gocjatorzy nie zgodzili się, plano-
wane do wymiany terytorium ZSRR 
zostało „okrojone” o miejscowości 
Niżankowice, Dobromil i Chyrów, 
przez co linia kolejowa Przemyśl – 
Ustrzyki Dolne nie mogła być przez 
Polskę wykorzystywana, a właśnie 
Krościenko i Ustrzyki Dolne „otrzy-
mywała” Polska. Podobno tereny 
polskie i „sowieckie” były równo-
ważne powierzchniowo i liczyły po 
około 480 km². Wymianę tę nazwa-
no „Akcją HT”. 
Polski sejm ratyfikował umowę w 
maju 1951 roku, w tym też miesiącu 
sowieci wysiedlili ludność z terenów, 
które mieli przekazać Polsce. Polacy 
zaczęli  wyjeżdżać z  Sokalszczyzny  
w  październiku. Większość trafiła 
w Bieszczady, do Ustrzyk Dolnych, 
Krościenka, Czarnej, Żłobka, Luto-
wisk  (które w latach  1944 – 1955  
nazywały  się  Szewczenkowo), 
Michniowca, Rabego, Lipia, Jasie-
nia.
Na Sokalszczyźnie rozpoczęto nisz-
czenie wszystkiego, co świadczyło 
o polskości tych ziem, w tym cenne 
zabytki. Ocalały te kościoły rzym-
skokatolickie, które zamieniono na 
cerkwie prawosławne (np. w Bełzie 
i Krystynopolu noszącym obecnie 
nazwę Czerwonograd). 
W Bieszczadach rozebrana zosta-
ła jedna cerkiew, w Lutowiskach w 
1980 roku, a materiał użyto na budo-
wę kościoła w Dwerniku. Większość 
pozostałych cerkwi zamieniono na 
kościoły rzymskokatolickie (Żło-
bek, Czarna, Chmiel, Brzegi Dolne, 
Smolnik, Hoszów,, Hoszowczyk, 
Rabe, Jałowe, Moczary, Krościenko, 
Ustianowa, Równia, Michniowiec). 

Sowieci wysiedlili miasto Ustrzyki 
Dolne, oraz Lutowiska  i kilkana-
ście wsi. Interesujący jest fakt, że 
podczas spisu narodowego w 1921 
roku np. wszyscy mieszkańcy Żu-
rawina i Krywki podali narodowość 
polską, w Lutowiskach narodowość 
polską podało 947 osób, żydowską 
579 a ruską 559. W Smolniku na 520 
mieszkańców aż 516 podało naro-
dowość polską. Oczywiście w maju 
1951 roku sowieci wszystkie osoby 
wywieźli w głąb ZSRR, także na-
rodowości polskiej. Nie wiadomo, 
ilu Polaków uciekło przed terrorem 
UPA z tych terenów przed 1945 ro-
kiem, ilu zostało przesiedlonych do 
Polski oraz ilu zginęło z rąk nacjo-
nalistów ukraińskich oraz w wyniku 
represji sowieckich w czasie „przy-
należności”, a faktycznie okupacji 
tych terenów przez ZSRR, w latach 
1944 – 1951.  
Dzisiaj można żałować, że polscy 
negocjatorzy nie „kupili” w 1951 
roku Dobromila i Chyrowa. Wów-

czas i tak nie miałoby to większego 
wpływu na stan budżetu państwa, 
całkowicie kontrolowanego przez 
sowieckich namiestników w Pol-
sce. Eksploatowali nasz kraj według 
własnego uznania i prawdopodobnie 
bardziej już by nie mogli, natomiast 
udałoby się uratować kilka cennych 
zabytków kultury polskiej. 

Przejmujący obraz Bieszczadów 
z 1953 roku przedstawił Zygmunt 
Rygiel w książce Opowieści biesz-
czadzkiego leśnika (Krosno 1996). 
Jest to opis wyprawy leśników z 
Ustrzyk Dolnych w celu „dokonania 
lustracji terenów leśnych po lewej 
stronie Sanu – od Ustrzyk Górnych 
do Hulskiego”. Mosty na Sanie były 
poniszczone, drogi porastały młodą 
olchą i krzewami, wsie popalone. 
Ostatnie domy zamieszkałe przez 
przesiedleńców znajdowały się w 
Lutowiskach, placówka WOP do-
piero się organizowała. Dalej była 
pustka, cisza, przy drodze stercza-
ły resztki ruin wsi. W Ustrzykach 
Górnych, w rozpadających się ba-
rakach, znajdowała się placówka 
WOP. Jesienią tego roku została 
zlikwidowana, ale jeszcze w sierp-
niu (4 - 6) spędził tutaj trzy noce z 
grupą przyjaciół ksiądz Karol Woj-
tyła. Natomiast w kwietniu dowódca 
strażnicy WOP mówił do leśników: 
„Widzicie, panowie, po naszej stro-
nie 40 km w kierunku Cisnej i 20 km 
na północ nie ma żywej duszy. Do-
okoła granica radziecka, dokładnie 
nadzorowana. Ciągle coś żołnierze 
znajdują, porzucone lub schowane w 
wypróchniałych drzewach karabiny, 
jakieś skrzynki z papierzyskami, na-
rzędzia.” 
I dziesięć lat później w Bieszcza-
dach: „Wypalone, zburzone wioski 
zaczął porastać las. Sady zdziczały, 
poginęły zwierzęta domowe. Najle-
piej dawały sobie radę koty, krzy-
żując się za żbikami. Ziemi przez 
przeszło dziesięć lat w ogóle nie 
uprawiano. Teraz, kiedy zalesienie 
wynosi 70 proc., trudno sobie wy-
obrazić, że przed wojną wynosiło 
tylko 30 proc.”  (http://zb.eco.pl/
GH/1/histo_p.htm ) 

 Stanisław Żurek 
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Władze sowieckie rozpoczęły 
wprowadzać nowe porządki od 
wydania szeregu zarządzeń zmie-
rzających do zespolenia politycz-
nego, gospodarczego i społeczne-
go zajętych ziem wschodnich z 
Ukraińską Socjalistyczną Repu-
bliką  Rad. W pierwszych tygo-
dniach zakazano używania języka 
polskiego w urzędach, usunięto 
polskie nazwy ulic, zreorganizo-
wano szkolnictwo  wprowadzając 
swoje programy nauczania, doko-
nano wymiany pieniądza. 22 paź-
dziernika 1939 roku, pod kontrolą 
i presją okupacyjnej armii sowiec-
kiej oraz organów NKWD, prze-
prowadzono wybory do rad, w 
których wyborca nie mógł postą-
pić inaczej niż akceptować kan-
dydatów bez skreśleń. Wybrane 
rady niezwłocznie (bo już w koń-
cu października) zwróciły się do 
Rady Najwyższej ZSRS z prośbą 
o przyłączenie Wołynia do Związ-
ku Sowieckiego, na co   wyrażo-
no zgodę, i już 1 listopada 1939 
roku Rada Najwyższa ZSRS wy-
dała dekret o włączeniu Zachod-
niej Ukrainy (w tym Wołynia) do 
Związku Sowieckiego. O zde-
cydowanie wrogim stosunku do 
Polski świadczy słynne przemó-
wienie Mołotowa, jakie wygłosił 
z tej okazji, w którym powiedział, 
że wystarczyło krótkie uderzenie 
wojsk niemieckich i Armii Czer-
wonej, by nic nie pozostało z Pol-
ski (przy czym użył zwrotu: „tego 
bękarta traktatu wersalskiego”), 
i „każdy musi zrozumieć, że o 
przywróceniu dawnej Polski nie 
może być mowy”. 29 listopada 
1939 roku opublikowano kolejny 
dekret Rady Najwyższej ZSRS o 
nadaniu (przymusowo) obywatel-
stwa sowieckiego wszystkim oby-
watelom polskim, którzy znajdo-
wali się w dniach 1 i 2 listopada 
1939 r. na terenie zajętego przez 
Armię Czerwoną Wołynia. Było 
to konsekwencją przyłączenia 
wschodnich ziem Polski, w tym 
Wołynia do ZSRS. 

Jesienią i zimą 1939 r. zaczęły się 
masowe aresztowania Polaków, 
które objęły działaczy politycz-
nych i społecznych, pracowników 
aparatu państwowego i samorzą-
dowego, posiadaczy większych 
majątków i przedsiębiorstw. 
Aresztowanych oskarżano o zdra-
dę i walkę zbrojną przeciw ZSRS, 
szpiegostwo, dywersję, propa-
gandę antysowiecką, działalność 

kontrrewolucyjną w przeszłości.
[1] Część więziono na Wołyniu, 
innych zsyłano do przymusowej 
pracy  w łagrach, leżących na pół-
nocy związku Sowieckiego w re-
jonie Workuty nad rzeką Peczorą 
i na półwyspie Magadan nad Ko-
łymą, gdzie w niezwykle ciężkich 
warunkach pracowali w przemy-
śle wydobywczym.   

 Oddzielnymi uchwałami zarzą-
dzono wywłaszczenie właścicieli 
majątków ziemskich i utworzenie 
tzw. sowchozów. Znacjonalizo-
wano przedsiębiorstwa przemy-
słowe i banki. Rozpoczęła się gra-
bież i wywożenie w głąb Związku 
Sowieckiego mienia państwowe-
go, mienia większych przedsię-
biorstw samorządowych i prywat-
nych oraz inwentarza żywego. W 
początkach 1940 roku rozpoczę-
to przymusowy pobór do Armii 
Czerwonej, który objął mężczyzn 
w wieku od 18 do 50 lat.[2]

Zmiany nastąpiły również w 
szkolnictwie, systemie nauczania 
i wychowania. Zniesiono podział 
na szkoły powszechne i gimna-
zja, a na ich miejsce utworzono 
t. zw. „dziesięciolatki” z ukraiń-
skim językiem nauczania. Tylko 
w niektórych większych miastach 
utworzono szkoły polskie. Pro-
gramy nauczania dostosowano 
całkowicie do obowiązujących w 
szkolnictwie sowieckim. Z pro-
gramów wyłączono lekcje religii, 
geografii i historii Polski, zabro-
niono posługiwania się przedwo-
jennymi podręcznikami polskimi. 
Do szkół przybyli nauczyciele ze 
Związku Sowieckiego. Prześla-
dowania i szykany dotknęły także 
duchowieństwo katolickie, grec-
ko-katolickie i prawosławne. Za-
mknięto liczne kościoły i zakony, 
a niektóre obłożono dużymi po-
datkami, zmuszając je do samoli-
kwidacji. Zamknięto szkoły pro-
wadzone przez kościoły, zakony i 
organizacje religijne. Akta władz 
kościelnych utraciły moc prawną 
aktów stanu cywilnego i przeszły 
w ręce urzędów cywilnych.

We wrześniu 1939 r. do niewoli 
sowieckiej dostało się 18 tysięcy 
oficerów WP, reprezentujących 
wszystkie służby i stopnie woj-
skowe. Wśród nich znajdowało 
się 12 generałów. Był to kwiat 
polskiej armii. Większość jeń-
ców należała do inteligencji (byli 

to lekarze, prawnicy, urzędnicy 
państwowi i samorządowi, na-
uczyciele, inżynierzy, literaci, 
dziennikarze, ziemianie, dzia-
łacze polityczni i społeczni). W 
obozach jenieckich znaleźli się 
także przedstawiciele duszpaster-
stwa wojskowego różnych wy-
znań. Oficerów polskich NKWD 
umieściło w obozach w Kozielsku 
(na południowy wschód od Smo-
leńska) i Starobielsku nad rzeką 
Ajdar (na wschodniej Ukrainie). 
W pobliżu Ostaszkowa w obo-
zie na wyspie na jeziorze Seliger 
umieszczono funkcjonariuszy Po-
licji Państwowej, Straży Granicz-
nej, żandarmerii, więziennictwa, 
urzędników sądowych, oficerów 
Korpusu Ochrony Pogranicza 
oraz grupę ziemian i osadników 
wojskowych. 5 marca 1940 r. wła-
dze najwyższe Związku Sowiec-
kiego na czele z Józefem Stalinem 
podjęły decyzję nakazującą roz-
patrzyć w trybie specjalnym spra-
wę polskich oficerów i urzędni-
ków przebywających w obozach, 
„bez wzywania aresztowanych 
i bez przedstawiania zarzutów, 
decyzji o zakończeniu śledztwa i 
aktu oskarżenia”, „z zastosowa-
niem wobec nich najwyższego 
wymiaru kary – rozstrzelanie”. W 
wykonaniu tej uchwały, począw-
szy od 3 kwietnia 1940 r. jeńców 
z Kozielska wywożono do ośrod-
ka wypoczynkowego NKWD w 
pobliżu Katynia i w lasku katyń-
skim mordowano ich strzałem w 
tył głowy. Oficerów z obozu w 
Ostaszkowie zabijano w siedzi-
bie NKWD w Kalininie (obecnie 
Twer) i grzebano w Miednoje. 
Jeńców ze Starobielska mordo-
wano w Charkowie a ich zwłoki 
zagrzebano w Piatichatkach (na 
obszarze obecnej VI Strefy Parku 
Leśnego w Charkowie). Ocalało 
około 440 jeńców, których prze-
wieziono do obozu w Griazowcu. 
Inne ofiary mordów dokonanych 
na dzisiejszej Ukrainie grzebano 
w lesie Bykownia w Kijowie.[3]

Pomimo olbrzymich strat ponie-
sionych wśród najbardziej pa-
triotycznej części społeczności 
polskiej oraz terroru sowieckich 
władz okupacyjnych już w listo-
padzie 1939 r. w różnych rejo-
nach Wołynia powstały pierwsze 
niepodległościowe grupy konspi-
racyjne. W Krzemieńcu pracow-
nicy i działacze słynnego Liceum 
Krzemienieckiego, a także działa-
cze byłego Wołyńskiego Związku 
Młodzieży Wiejskiej rozpoczęli 
działalność konspiracyjną zmie-
rzającą do odrodzenia państwa 
polskiego. Byli wśród nich wy-
chowankowie Liceum Krzemie-
nieckiego: Zygmunt Rumel, Bro-
nisław Rumel, Leon Kowal, Pius 
Zalewski, Janina Sułkowska, Te-
resa Trautman i inni. Oto jak Ja-
nina Sułkowska w swoich wspo-
mnieniach opisuje ten początek 
konspiracji: „Powoli nasza pacz-
ka, rozproszona „wrześniem”, za-

częła się zbierać. Pierwszy wrócił 
Bronek Rumel z frontu, potem 
przyszła wiadomość, że Leon Ko-
wal z Zygmuntem Rumlem zosta-
li zwolnieni z rosyjskiej niewoli i 
ukrywają się w Dubnie. Z niewoli 
wypuszczono ich dzięki temu, że 
podali się za zwykłych szerego-
wych żołnierzy, i że nikt ich nie 
zdradził. Wreszcie Pius Zalew-
ski wrócił z Warszawy, gdzie do 
ostatnich dni walczył w obronie 
Wszechnicy. Pius skontaktował 
się z Zygmuntem i przyjechał do 
Dubna do domu pp. Trautmanów, 
gdzie i mnie wezwano. Odrazu 
było nam wiadomo, jako rzecz 
całkiem naturalna, że musimy się 
organizować i walczyć.”[4] W 
osadzie Janowa Dolina w listopa-
dzie 1939 r. nauczyciel w szkole 
powszechnej Marian Zarębski 
utworzył konspiracyjną organiza-
cję niepodległościową pod nazwą 
„Związek Obrońców Wolności 
Ojczyzny”, która stawiała sobie 
za cel zjednoczenie wszystkich 
Polaków – patriotów do walki o 
niepodległość Ojczyzny.

W lutym 1940 r. z inicjatywy Ko-
mendy ZWZ Obszaru Lwów  w 
Równem utworzono Okręg ZWZ-
1 Wołyń, a na p.o. komendanta za-
przysiężony został oficer rezerwy 
Kazimierz Jaźwiński. Zorgani-
zowany sztab Okręgu składał się 
z czterech oddziałów: organiza-
cyjnego, wywiadowczego, sani-
tarnego i zaopatrzenia. Sztabowi 
podlegały rejonowe organizacje 
ZWZ tworzone na terenie byłych 
powiatów, które dzieliły się na 
odcinki zwane „dzielnicami”, a te 
na „piątki”. W marcu – kwietniu 
1940 r. NKWD aresztowało Ka-
zimierza Jaźwińskiego i 14 klu-
czowych działaczy organizacji. 
Na karę śmierci skazani zostali: 
Kazimierz Jaźwiński, Jerzy Kru-
ger, ks. Stanisław Ziętara. Od tego 
czasu Okręg ZWZ-1 Wołyń prze-
stał działać.[5]

W styczniu 1940 r. gen. Toka-
rzewski mianował płk. Tadeusza 
Majewskiego ps. „Szmigiel”, 
„Maj” komendantem Okręgu 
ZWZ-2 Wołyń.[6] Okręg od lute-
go do maja 1940 r. był w stadium 

organizacji. Warunki konspiracji 
na terenach okupowanych przez 
Sowietów były bardzo nieko-
rzystne. Sowieci rozbudowali 
gęstą sieć organów NKWD, roz-
winęli przy pomocy miejscowych 
Ukraińców wnikliwą obserwację 
ludności, a także zatrudnili licz-
nych dobrze płatnych konfiden-
tów. Powołane przez NKWD ko-
mitety domowe (tzw. „dom-upra-
wy”) i dozorcy śledzili prywatne 
mieszkania, ruch na drogach i 
ulicach oraz kontrolowali lokato-
rów. Stwarzało to niezwykle trud-
ne warunki pracy konspiracyjnej. 
Siatka konspiracyjna została sto-
sunkowo szybko rozpoznana[7], i 
już w marcu 1940 r. miały miej-
sce pierwsze aresztowania człon-
ków konspiracji w Równem i 
Dubnie. 31 maja 1940 r. NKWD 
aresztowało w Równem płk. Ta-
deusza Majewskiego, komendan-
ta  Okręgu ZWZ-2 Wołyń, a wraz 
z nim Dionizego Kasprzyckiego 
(Ryszard Burda) i właścicielkę 
mieszkania Janinę Dynakowską.
[8] W połowie 1940 r. nastąpiły 
masowe aresztowania w innych 
powiatach Wołynia, które objęły 
głównie kierowniczą kadrę orga-
nizacji. Ogółem aresztowano 42 
członków ZWZ,[9] których wy-
rokami sądów sowieckich skaza-
no na kary śmierci i wieloletnie 
pozbawienie wolności. Spośród 
aresztowanych na karę śmierci 
osądzono:

  - płk. Tadeusza Majewskiego, 
komendanta Okręgu ZWZ-2 Wo-
łyń, aresztowanego 31 maja 1940 
r. Data wykonania wyroku nie jest 
znana. Jeszcze 5 lutego 1941 r. 
był więziony na Łubiance;

  - Teresę Trautman aresztowaną 
24 marca 1940 r., wyrok wykona-
no w 1941 r. w Dubnie;

  - Bronisława Rumla aresztowa-
nego 23 marca 1940 r., wyrok wy-
konano w 1941 r. w Dubnie;

  - Janinę Dynakowską aresztowa-
ną 31 maja 1940 r., wyrok wyko-
nano przed kwietniem 1941 r. w 
Łucku;

Okupacja sowiecka
Władysław Filar
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  - ks. Stanisława Ziętarę areszto-
wanego 23 kwietnia 1940 r., wy-
rok wykonano w kwietniu 1941 r. 
w Równem;

   - Dionizego Kasprzyckiego 
(Ryszard Burda) aresztowanego 1 
czerwca 1940 r.;

  - Zbigniewa Sierakowskiego 
aresztowanego w listopadzie 
1940 r.;

 - Witolda Łazurka aresztowanego 
24 czerwca 1940 r., wyrok wyko-
nano 8 kwietnia 1941 r. w Rów-
nem;

  - Marcelego Kazimierczaka 
(Kaźmierczak ?) ps. „Marceli” 
aresztowanego 6 listopada 1940 
r.;

  - Zygmunta Łuszczewskiego, 
aresztowanego 5 kwietnia 1940 
r.[10]

Od tego czasu działalność konspi-
racyjna na Wołyniu została całko-
wicie sparaliżowana. Organizacja 
ZWZ przestała praktycznie ist-
nieć i do końca okupacji sowiec-
kiej nie zdołano już jej odbudo-
wać. W meldunku z dnia 1 kwiet-
nia 1941 roku Stefan Rowecki 
„Kalina” tak pisał  o sytuacji na 
Wołyniu: „Praca organizacyjna na 
(...) Wołyniu (...) ogranicza się do 
pewnych kontaktów między poje-
dynczymi ludźmi i wędrujących 
między nimi emisariuszy. (...) Nie 
ma stamtąd żadnej dokładnej wia-
domości.”[11]

Na początku 1940 r. rozpoczęto 
realizację planu deportacji oby-
wateli polskich w głąb Związku 
Sowieckiego uznanych za „ele-
ment niebezpieczny i  antysowiec-
ki”, uważany za potencjalną opo-
zycję wobec planów sowieckich 
połączenia tych ziem z Ukrainą 
sowiecką. Listy osób przeznaczo-
nych do deportacji sporządzane 
były przez władze sowieckie przy 
aktywnym uczestnictwie miej-
scowych Ukraińców. W czasie 
wywożenia ludności polskiej spo-
tkać można było przewrotne wy-
powiedzi przedstawicieli władz 
sowieckich, mające usprawie-
dliwić ich postępowanie, że „my 
przecież do was nic nie mamy, bo 
was nie znamy, robimy to na ży-
czenie i prośbę tutejszej ludności 
ukraińskiej, która zna was i wie 
dobrze kto z was jest winien”.   

Pierwsza deportacja odbyła się 10 

lutego 1940 r. i objęła średnich i 
niższych funkcjonariuszy pań-
stwowych i samorządowych oraz 
osadników wraz z rodzinami.
[12] Według danych na 13 lutego 
1940 roku z obwodu wołyńskie-
go i rówieńskiego deportowano 
w sumie 3214 rodzin, tj. 16780 
osób; pozostawiono ze względu 
na choroby 210 osób, nieobecni 
– 422 osoby, uciekło – 11 osób.
[13] W drugiej deportacji prze-
prowadzonej 13 kwietnia 1940 
r. wywieziono zamożniejszych 
włościan, oficjalistów dworskich, 
ludność pasa nadgranicznego, ro-
dziny wojskowych i policjantów, 
rodziny uwięzionych poprzednio 
funkcjonariuszy państwowych i 
samorządowych, działaczy spo-
łecznych oraz rodziny ziemian. 
Wśród wywiezionych przeważa-
ły kobiety i dzieci.[14]        W 
ramach trzeciej deportacji, jaka 
miała miejsce na przełomie 
czerwca i lipca 1940 r. wywiezio-
no głównie uchodźców z zachod-
nich i centralnych województw 
Polski.[15] Tuż przed wybuchem 
wojny niemiecko-sowieckiej, w 
czerwcu 1941 r. przeprowadzono 
czwartą deportację, która objęła 
inteligencję zawodową, wykwa-
lifikowanych robotników i koleja-
rzy oraz rodziny aresztowanych w 
drugim roku okupacji sowieckiej.
[16] Dokładną liczbę deportowa-
nej w głąb Związku Sowieckiego 
ludności z Wołynia trudno jest 
ustalić. Z dokumentacji waszyng-
tońskiej opublikowanej w 1943 r. 
wynika, że z Wołynia deportowa-
no około 150.000 osób.[17]

  Nastroje prosowieckie ludności 
ukraińskiej trwały krótko, bo-
wiem represje ze strony władzy 
sowieckiej objęły nie tylko Pola-
ków ale także Ukraińców. Nacjo-
naliści ukraińscy, którzy z zado-
woleniem przyjęli klęskę państwa 
polskiego, spotkali się z brutal-
nym prześladowaniem. Władze 
sowieckie tępiły wszelkie prze-
jawy dążeń narodowo - niepod-
ległościowych Ukraińców. Za-
broniono działalności ukraińskich 
partii i organizacji, które legalnie 
działały na Wołyniu w okresie 
międzywojennym. Dążono  do 
politycznego i społecznego ujed-
nolicenia tzw. „Ukrainy Zachod-
niej” z „Ukraińską Republiką So-
wiecką”. Wszystko to wpłynęło 
na stopniowe wygasanie sympatii 
Ukraińców do władzy sowieckiej. 
Narastały tendencje antysowiec-
kie o wyraźnym zabarwieniu na-

cjonalistycznym, które zaczęły 
obejmować coraz szersze rzesze 
ludności ukraińskiej. Coraz wię-
cej zwolenników zaczęła uzyski-
wać Organizacja Ukraińskich Na-
cjonalistów (OUN).

 Przedstawiciele ukraińskiego ru-
chu nacjonalistycznego, a przede 
wszystkim działacze OUN, opu-
ścili tereny Małopolski Wschod-
niej i Wołynia, by schronić się 
na terenach okupowanych przez 
Niemców. Na terenie III Rzeszy 
działacze OUN znaleźli schro-
nienie i opiekę. W Niemczech 
pod kierownictwem Abwehry 
szkolono kadry OUN do przy-
szłych zadań dywersyjnych i 
wywiadowczych. Korzystając z 
pomocy Abwehry kierownictwo 
OUN - Bandery tworzyło wła-
sne, konspiracyjne organizacje, 
przygotowywane do przejęcia 
administracji na Ukrainie po 
wkroczeniu tam Niemców. Prze-
szkolone kadry, wywodzące się z 
obu ugrupowań, pod kierownic-
twem niemieckiego wywiadu już 
od grudnia 1940 r. prowadziły na 
terytorium sowieckiej Ukrainy 
aktywną działalność terrorystycz-
ną i rozpoznawczo - dywersyjną, 
wykorzystując w tym celu pomoc 
działaczy OUN znajdujących się 
w głębokim podziemiu na tych te-
renach. Podejmując tę działalność 
kierownictwo OUN liczyło na to, 
że pod protektoratem Niemiec hi-

tlerowskich można będzie utwo-
rzyć „soborną samostijną” Ukra-
inę. Politycy ukraińscy tworzący 
propolski odłam centroprawico-
wego Ukraińskiego Zjednoczenia 
Narodowo - Demokratycznego 
(„UNDO - Ukrajinśkie Nacjo-
nalne Demokratyczne Objednan-
nia”) oraz Petlurowcy pozostali 
w cieniu i nie mieli wpływu na 
przebieg wydarzeń.

W czerwcu 1941 r., już po wy-
buchu wojny niemiecko - so-
wieckiej, organa NKWD zdążyły 
jeszcze dokonać masowych eg-
zekucji więźniów w więzieniach 
w Kowlu, Włodzimierzu Wołyń-
skim, Łucku, Dubnie i Równem. 
W więzieniach na Wołyniu prze-
trzymywano więźniów politycz-
nych, obywateli polskich – Po-
laków i Ukraińców.[18] Znaczna 
liczba tych więźniów została 
zamordowana w więzieniach. Z 
dokumentów NKWD wynika, że 
w więzieniu w Łucku zabito 2073 
więźniów, a tylko 44 zwolniono; 
w więzieniu w Dubnie zabito 
230 więźniów, 190 zwolniono, a 
250 ewakuowano; w więzieniu 
w Kowlu zabito 195 więźniów, 
zwolniono 445; w więzieniu we 
Włodzimierzu Wołyńskim zabito 
36 więźniów, a 295 zwolniono.
[19] Są to dane niepełne. Z re-
lacji świadków-więźniów  tych 
wydarzeń, którzy uratowali się 
z masakry wynika, że ofiar było 
znacznie więcej. Historyk Orest 
Subtelnyj podaje, że w wyniku 
masowych egzekucji dokonanych 
przez NKWD na Wołyniu zginęło 
około 5 tysięcy więźniów.[20]
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„Oszmiańskie historie” 
- podporucznik rezerwy 

Stanisław Keczmer 
– żołnierz roku 1920, nauczyciel, ofiara zbrodni katyńskiej
Tomasza Kiejdo
Powiat oszmiański za czasów 
Rzeczypospolitej Obojga Naro-
dów był największym z powia-
tów w województwie wileńskim. 
To właśnie na jego terenie – w 
Krewie – zawarto układ, który dał 
początek unii polsko-litewskiej. 
Stąd wywodzi się królewska dy-
nastia Jagiellonów. Tu urodziło 
się wielu wybitnych artystów, ka-
płanów i obrońców Ojczyzny.
W cyklu wspomnień przedsta-
wię osoby i rodziny związa-
ne z przedwojenną historyczną 
„Oszmiańszczyzną”. Niekiedy 
będą to wątki nieznane, innym ra-
zem odświeżone, ale wzbogacone 
o nowe materiały z archiwów lub 
zbiorów prywatnych. Znacznej 
części nigdy nie publikowano. 
Kolejne artykuły pojawiać się 
będą w dwumiesięcznych odstę-
pach.
Uczestnik wojny polsko-bol-
szewickiej Stanisław Keczmer 
związał swe życie z powiatem 
oszmiańskim w roku 1922. Do 
wybuchu II wojny światowej 
pracował w oświacie. Pracę na-
uczycielską łączył z aktywno-
ścią społeczną oraz podnosze-
niem kwalifikacji wojskowych. 
Jako podporucznik rezerwy 
wziął udział w wojnie z Niemca-
mi. Jesienią 1939 roku powrócił 
do Wilna. Aresztowany przez 
Sowietów znalazł się w Koziel-
sku. 
Urodził się 18 października 1901 
roku w Dobrej Woli, obecny po-
wiat mławski. Był synem Roma-
na i Marianny z Balcerzaków. 
Edukację rozpoczął w szkole lu-
dowej, do której uczęszczał przez 
pięć lat. Następnie pobierał nauki 
prywatnie. W roku 1916 złożył 
egzamin do klasy trzeciej ośmio-
klasowego gimnazjum męskiego 
w Mławie. Uczęszczał do niego 
przez cztery lata. Klasę szóstą 
ukończył, otrzymując promocję 
do klasy siódmej w czerwcu 1920 
roku. Wówczas wstąpił ochotni-
czo w szeregi Wojska Polskiego 
i wziął udział w wojnie polsko- 
bolszewickiej. Służył w 7 Pułku 
Ułanów w stopniu szeregowca od 
7 lipca 1920 roku. Wraz z kadrą 
zapasową pułku znalazł się w 
Gnieźnie, gdzie w kilka tygodni 
sformowano szwadron zapaso-
wy dla uzupełnienia jednostki. 
Następnie przez Łódź i Kalisz 
dotarł do Warszawy. Połączenie 
z formacją macierzystą nastąpiło 
dopiero w okolicach Nowogród-

ka. Tam przydzielono go do 3 
szwadronu. Służył w nim do 24 
listopada 1920 roku. W tym cza-
sie jednostka pełniła służbę dozo-
rową wzdłuż Dźwiny. W Dziśnie 
dostał zwolnienie z wojska. 
Po powrocie z armii do 1 stycznia 
1922 roku pracował jako urzęd-
nik starostwa w Działdowie. Od 6 
stycznia 1922 roku rozpoczął pra-
cę w zawodzie nauczycielskim na 
terenie powiatu oszmiańskiego. 
Ukończył seminarium nauczy-
cielskie, w którym zdał egzamin 
dojrzałości. 

Służba na Oszmiańszczyźnie

Na terenie powiatu oszmiań-
skiego zmieniał placówki. W 
latach 20. pracował w Polanach. 
W pierwszej połowie 1929 roku 
przebywał w Oszmianie, w dru-
giej pełnił funkcję nauczyciela 
szkoły powszechnej w Graużysz-
kach. 

Pod koniec lat 20. odznaczony 
Medalem Dziesięciolecia Odzy-
skania Niepodległości.

W roku 1929 rozpoczął starania 
o przyjęcie na kurs podchorą-
żych. Opiniowany pozytywnie 
zarówno przez władze starostwa 
oszmiańskiego oraz powiatowe-
go komendanta przysposobie-
nia wojskowego i wychowania 

fizycznego uzyskał przychylną 
odpowiedź Ministerstwa Spraw 
Wojskowych. Od 1 lipca do 24 
sierpnia 1929 roku odbył skró-
cony kurs Szkoły Podchorążych 
Rezerwy Piechoty w Grudziądzu. 
Starszeństwo otrzymał 1 wrze-
śnia 1929 roku. Przydzielony zo-
stał do 6 Pułku Piechoty Legio-
nów, który stacjonował w Wilnie. 

11 stycznia 1930 roku wziął ślub 
z pochodzącą z Oszmiany Ge-
nowefą Teresą Gębicką, córką 
Konstantego i Sabiny ze Żda-
nowiczów. Sakrament małżeń-
stwa przyjęli w kościele św. Jana 
Chrzciciela w Wilnie. Rok póź-
niej na świat przyszła ich jedyna 
córka Krystyna.

Z Graużyszek przeniesiono go do 
Borun, stamtąd zaś 1 listopada 
1931 roku do szkoły powszech-
nej w Powiażach. W Oszmianie 
ponownie znalazł się po roku 
1932. Funkcjonowała tam wów-
czas placówka z nowym budyn-
kiem, oddanym do użytku w 
roku 1930. Na jej otwarciu gościł 
m.in. prezydent Ignacy Mościc-
ki. Grono nauczycielskie w roku 
1931/32 liczyło 15 pedagogów, a 
650 uczniów uczęszczało na zaję-
cia. Kierownictwo sprawował Jan 
Koneczny.

Ważny aspekt życia Stanisła-
wa Keczmera stanowiła dzia-

łalność społeczna. Należał do 
związku strzeleckiego. Był także 
członkiem ZNP. W jego oddzia-
le powiatowym wszedł w skład 
zarządu, a od 1933 roku pełnił 
stanowisko sekretarza. W ramach 
tej organizacji działały też liczne 
sekcje. Stanisław kierował sekcją 
prasową oraz oświaty pozaszkol-
nej.

Co roku odbywał ćwiczenia woj-
skowe w 6 Pułku Piechoty Legio-
nów. Oceniany dobrze za zmysł 
organizacyjny i administracyj-
ny, samodzielność i dokładność. 
Przełożeni zalecali jednocześnie 
potrzebę nabierania praktyki w 
dowodzeniu. Stanisława Kecz-

mera opiniował m.in. ppłk dypl. 
Zygmunt Berling, w latach 1933 
i 1935 zastępca dowódcy pułku.

W roku szkolnym 1936/37 doszło 
do podziału oszmiańskiej szkoły 
powszechnej na dwie placów-
ki. Stanisław Keczmer trafił do 
szkoły powszechnej nr 2, którą 
kierował Józef Pienias. Danuta 
Kiełbowicz, córka innego na-
uczyciela szkoły powszechnej 
w Oszmianie Stanisława Sawar-
skiego, wspominała, że Keczme-
ra często widywano wówczas w 
mundurze wojskowym. 

Udział w wojnie obronnej, wię-
zień Kozielska, zamordowany 
w lesie katyńskim

Zbliżała się wojna, nastąpiła mo-
bilizacja. Już 26 sierpnia pułk 
Stanisława Keczmera osiągnął 
gotowość mobilizacyjną. Dzień 
później na pułkowym boisku 
sportowym dokonano przeglądu 
jednostki, po której dowódca płk 
Stanisław Engel zgłosił meldunek 
gen. Wincentemu Kowalskiemu, 
dowódcy 1 Dywizji Piechoty Le-
gionów (6 Pułk Piechoty wcho-
dził w jej skład). Ksiądz kapelan 
Bolesław Gramz (w niektórych 
źródłach widnieje pod imieniem 
Józef) odprawił mszę świętą. 1

Po niej, w pełnym rynsztunku, 
nastąpił przemarsz ulicami Wil-
na. 

1 Dywizja Piechoty Legionów 
działała w składzie Grupy Ope-
racyjnej „Wyszków” i 1 wrze-
śnia skoncentrowała się w lasach 
na zachód od Broku. 4 września 
zapadła decyzja o przejściu GO 
„Wyszków” w rejon Różana. 
Po odwrocie za Bug pułk wziął 
udział w zwycięskiej bitwie pod 
Kałuszynem. Niestety stracił wte-

/ Odpis zaświadczenia wystawiony w roku 1921 Stanisławowi Keczmerowi przez dyrektora ośmioklasowego gimnazjum męskiego w Mła-
wie Mieczysława Pogonowskiego, zbiory Centralne Archiwum Wojskowe

/ Opinia Starosty Powiatowego w Oszmianie Eustachego Chrzanowskiego na temat Stani-
sława Keczmera przesłana do Ministerstwa Spraw Wojskowych, zbiory Centralne Archi-

wum Wojskowe
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dy około 30% żołnierzy. Dalszy 
szlak wiódł w kierunku: Wodyń, 
Parczew, Włodawa, Radzyń Pod-
laski, Chełm oraz Tarnawatka. Po 
zakończeniu działań dowództwo 
nakazało żołnierzom starszym 
oraz mającym na utrzymaniu ro-
dziny wracać do swoich miejsc 
zamieszkania.

Stanisław Keczmer udał się do 
Wilna. Niestety wpadł w ręce ra-
dzieckie. Wywieziono go do Ko-
zielska, położonego około 250 ki-
lometrów na południowy wschód 
od Smoleńska. Jeńcy przebywali 
w budynkach poklasztornych 
dawnej Pustelni Optyńskiej. 

Likwidacja obozu kozielskiego 
(tzw. rozładowanie) rozpoczęła 
się 3 kwietnia 1940 roku. Znaj-
dowało się w nim wówczas oko-
ło 4,5 tysiąca polskich oficerów. 
Wśród więźniów Kozielska 535 
osób stanowili nauczyciele.

Genowefa Keczmer ostatnią 
wiadomość otrzymała od męża 
w marcu 1940 roku. Wysyłane 
później przez nią paczki i listy 
wracały. Bezskutecznie szukała 
również małżonka przez Czerwo-
ny Krzyż.

Transporty z kolejnymi partiami 
oficerów odchodziły z Kozielska 
aż do połowy maja. Kierowa-
no je do podsmoleńskiej stacji 
Gniezdowo. Dalej przewożono 
więźniów samochodami do po-
bliskiego lasu katyńskiego i tam 
strzałem w tył głowy tracono. 
Stanisław Keczmer zamordo-
wany został przez Sowietów w 
kwietniu 1940 roku. Numer li-
sty wywozowej -22/2-441-22. 
Pochowano go na cmentarzu w 
Katyniu.

Po wojnie rodzina Stanisława 
opuściła Oszmiańszczyznę i we 
wrześniu 1945 roku zamieszkała 
w Bydgoszczy przy ulicy Flisac-
kiej. W roku 1947 Genowefa roz-
poczęła procedurę uznania męża 
za zmarłego. Postanowienie takie 
wydał 23 marca 1948 roku Sąd 
Grodzki w Bydgoszczy.

Dopiero w roku 1990 ZSRR ofi-
cjalnie przyznało, że zbrodni 
na polskich oficerach dokona-

ło NKWD. 28 lipca 2000 roku 
otwarto Polski Cmentarz Wojen-
ny w Katyniu. Spoczywa na nim 
4421 oficerów i podchorążych 
Wojska Polskiego, jeńców wo-
jennych z obozu w Kozielsku. 

W 2007 roku Stanisław Kecz-
mer pośmiertnie awansował na 
stopień porucznika Wojska Pol-
skiego. Zasłużonego obrońcę oj-
czyzny, społecznika i nauczyciela 
uhonorowała również społecz-
ność Lipowca Kościelnego, gdzie 
27 października 1901 roku w pa-
rafii św. Mikołaja przyjął sakra-
ment chrztu. Odsłonięty pomnik 
stanął w pobliżu obecnej szkoły 
podstawowej im. bł. bp. Leona 
Wetmańskiego 14 kwietnia 2010 
roku.
--
1.) Ks. Bolesław Gramz w latach 
1931-1932 sprawował funkcję 
wikarego w parafii oszmiańskiej. 
W trakcie walk wrześniowych 
dostał się do niewoli niemieckiej, 
z której zbiegł. Do Wilna powró-
cił po wybuchu wojny niemiec-
ko-sowieckiej, a 2 sierpnia 1941 
roku przybył do Idołty, w której 
objął stanowisko proboszcza. Za-
angażował się w działalność pod-
ziemną, pomagał m.in. Żydom. 
Zastrzelony został przez policję 
białoruską 8 czerwca 1944 roku. 
Literatura:
Krahel Tadeusz, Martyrologia du-
chowieństwa archidiecezji wileń-
skiej 1939 – 1945, Wydawnictwo 
BUK, Białystok 2017
Markert Wojciech, 6 Pułk Piecho-
ty Legionów Józefa Piłsudskiego, 
Pruszków 2001
Tucholski Jędrzej, Mord w Katyniu, 
Pax, Warszawa 1991
Sprawy Nauczycielskie z lat 1932 
– 1938
Dziennik Urzędowy Kuratorium 
Okręgu Szkolnego Wileńskiego z 
lat 1926 – 1939
https://www.radiomaryja.pl/bez-
-kategorii/polscy-jency-w-obozie-
w-kozielsku-rozstrzelana-polska/
https://nekropolie.e-katyn.pl/bio-
gramy_update.php?step=2&i-
d=215170&lang=pl
https://www.federacja-katyn.org.pl/
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Po ostatniej wojnie los rzucił 
mnie na Ziemie Zachodnie. Po 
wielu perypetiach osiedliśmy w 
Wierzbniku koło Grodkowa na 
Opolszczyźnie. Jednak zanim 
tu trafiliśmy, mieszkaliśmy na 
Kresach w dużej podolskiej wsi 
Łosiacz, powiat Borszczów. Z 
dala od wielkomiejskiego gwa-
ru, wśród pól, łąk i lasów, gdzie 
fantazyjny dworek myśliwski po-
siadał hrabia Gołuchowski. Oko-

liczne lasy obfitowały bowiem w 
zwierzynę łowną. 

Od końca XVIII wieku dobra te 
znalazły się w rękach Gołuchow-
skich, znanego rodu polityków i 
dyplomatów, którzy jednak nie 
odbudowali zamku w pobliskiej 
Skale Podolskiej, wznosząc swo-
ją rezydencję w innym miejscu. 
W Skale Podolskiej zachowały 
się fragmenty murów obronnych, 

ruiny pałacu oraz czterokondy-
gnacyjna baszta zwana Procho-
wą. Do 1939 r. przed basztą stał 
neogotycki pomnik namiestnika 
Galicji, Agenora Romualda Go-
łuchowskiego, z kartuszem her-
bowym i marmurowymi tablica-
mi. Moja rodzinna miejscowość 
była wsią bardzo dużą liczącą 
ponad 450 numerów. W pamięci 
utkwiły mi nazwy ulic i poszcze-
gólnych części wsi, zwanych 
przez rodowitych mieszkańców 
tak, by odróżnić i wskazać oso-
by w której części wsi zamiesz-
kiwały jako, że prawdopodobnie 
dużo mieszkańców nazywało się 
wtedy Waliduda, np. Waliduda 
z Rynku. Poszczególne rodziny 
zamieszkiwały tutaj od dawien 
dawna, z dziada pradziada. My 
mieszkaliśmy na Mazurówce 
(północna część wsi od strony 
Czortkowa), na tzw. Rynku stał 
budynek Gminy, nieco dalej usy-
tuowany był cmentarz parafialny. 
Przy drodze na Dębówkę wznosił 
się budynek szkoły powszechnej. 
Przy ulicy Cerkiewnej, wiadomo 
stała prawosławna cerkiew służą-
ca mieszkańcom tego wyznania i 
nie tylko, bo nikt nie zabraniał 
modlić się w niej także katoli-
kom w zależności od tego komu 
i gdzie było bliżej, do kościoła 
czy do cerkwi. Katolicy uczestni-
czyli w prawosławnych uroczy-
stościach religijnych, a Ukraińcy 
tłumnie w naszych odpustach i 
świętach Bożego Narodzenia, 
czy też Wielkanocnych. Nieco 
dalej w centrum wsi, po tej samej / Weronika Antoniewicz

Moje Kresy. 
Weronika 
Antoniewicz. Cz.1  
Eugeniusz Szewczuk

polskie-cmentarze-wojenne/katyn/
Archiwalia: 
CAW – Stanisław Keczmer – Ko-

lekcja Akt Personalnych i Odzna-
czeniowych 

Delegatura IPN Bydgoszcz – Ar-
chiwum - Akta w sprawie o uzna-

nie za zmarłego dot. Keczmer Sta-
nisław

AP Mława – akta metrykalne i 
stanu cywilnego 

/ Zespół taneczny szkoły powszechnej w Oszmianie w roku 1938 wraz z nauczycielami. Stanisław Keczmer drugi od lewej, w ostatnim 
rzędzie. Fot. zbiory Ludwika Orłowskiego

/ Tablica upamiętniająca Stanisława Keczmera w Lipowcu Kościelnym, fot. zbiory Tomasza 
Kiejdo

https://www.radiomaryja.pl/bez-kategorii/polscy-jency-w-obozie-w-kozielsku-rozstrzelana-polska/
https://www.radiomaryja.pl/bez-kategorii/polscy-jency-w-obozie-w-kozielsku-rozstrzelana-polska/
https://www.radiomaryja.pl/bez-kategorii/polscy-jency-w-obozie-w-kozielsku-rozstrzelana-polska/
https://nekropolie.e-katyn.pl/biogramy_update.php?step=2&id=215170&lang=pl
https://nekropolie.e-katyn.pl/biogramy_update.php?step=2&id=215170&lang=pl
https://nekropolie.e-katyn.pl/biogramy_update.php?step=2&id=215170&lang=pl
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stronie głównego traktu stał Dom 
Polski, czyli budynek Domu 
Ludowego. W nim wspaniale 
wyposażona biblioteka Towa-
rzystwa Szkoły Ludowej (TSL). 
Na półkach można było odnaleźć 
powieści i poematy tak znanych 
pisarzy i poetów jak: Mickie-
wicz, Słowacki, Sienkiewicz, 
Kraszewski. Plac przed Domem 
Ludowym zdobiła piękna figura 
Matki Boskiej Królowej Polski, 
która też ma swoją odrębną hi-
storię. W niewielkiej odległości 
od głównego traktu biegnącego z 
Czortkowa do Skały Podolskiej, 
wzdłuż jego lewej strony płynęła 
rzeczka o nazwie Cyganka, two-
rząc w końcowej części wsi dość 
szeroki zalew, zwany Zalewem 
nad Cyganką. Prawie przez cały 
boży rok kobiety ze wsi prały 
nad jego brzegiem bieliznę. W 
tej części wsi zwanej Lipichówka 
stał nasz największy skarb, ko-
ściół pod wezwaniem świętego 
Antoniego. Kościół wybudowa-
no z fundacji hrabiny Marii Go-
łuchowskiej. Budowę rozpoczęto 
w 1889 roku, a oddano do użytku 
wiernym w 1906 roku. Parafię 
ery gowano w 1909, natomiast 
świątynię konsekrował metro-
polita lwowski abp Bolesław 
Twardowski w 1932 roku. Pro-
boszczem parafii w latach 1912 
– 1945 i dalej aż do śmierci 16 
grudnia 1953 roku był ksiądz Ka-
zimierz Holicki. Zabawna histo-
ria wynikła z powitania arcybi-
skupa, którą opowiadał niedawno 
Szczepan Waliduda mieszkający 
w Wierzbniku, jeden z najstar-
szych  żyjących jeszcze byłych 
mieszkańców Łosiacza. Komitet 
powitalny oczekiwał gościa z 
najbliższej strony Lwowa, czyli 
od Czortkowa, tymczasem bi-
skup pojawił się na uroczystości 
od strony Skały Podolskiej. 

Za kościołem droga ostro skrę-
cała w lewo w kierunku rze-
ki Cyganka i dalej przez wieś 
Burdiakowce prosto zmierzała 
w kierunku Skały Podolskiej. 
Mój dom rodzinny stał po pra-
wej stronie drogi biegnącej w 
kierunku Czortkowa, był to za-
razem dom rodzinny mego ojca. 

Najbliższymi naszymi sąsiadami 
była z jednej strony polska rodzi-
na Laszkiewiczów ( po wojnie 
zamieszkali w Obórkach gmina 
Olszanka), z drugiej zaś strony, 
ukraińska rodzina Mytry Hrycy-
ka. Stanowi to przykład, że przed 
wojną nie było na Kresach kon-
fliktów narodowościowych. Pol-
scy kawalerowie wybierali sobie 
na żony najładniejsze ukraińskie 
dziewczęta i odwrotnie. Wieś bo-
wiem w połowie zamieszkiwała 
ludność polska i ukraińska. Przy-
jezdni niekiedy nie mogli poła-
pać się w tych polsko ukraińskich 
koligacjach rodzinnych. Co naj-
gorsze to dopiero miało nadejść 
za sprawą działań wojennych i 
buńczucznych żądań ukraińskich 
nacjonalistów, ustanowienia sa-
mostijnej Ukrainy. 

Gospodarstwa chłopskie były 
we wsi raczej biedne, chałupy 
często sklepione z gliny, pokryte 
słomianą strzechą. Owszem były 
też gospodarstwa które liczyły 
ponad 15 morgów i nie były to 
pojedyncze przypadki bowiem 
tak jak i teraz, tak przed woj-
ną był ciąg ludzi do pieniądza i 
powiększania swojego majątku. 
Gospodarze zamiast unowocze-
śniać swoje gospodarstwa, wpro-
wadzać nowe maszyny rolnicze, 
skupiali się przede wszystkim na 
powiększaniu areału. Rozumiem 
tych ludzi, bo każdy ojciec chciał 
zapewnić swoim dzieciom lepszą 
przyszłość, by nie tak jak on mu-
siały ciężko pracować na polu. 
Niestety mało gospodarzy stać 
było na wykształcenie swoich 
dzieci, ale to już oddzielny pro-
blem. Nagminnie zdarzało się w 
tamtych czasach, że mężczyzna 
po śmierci żony, powtórnie wy-
syłał swatów do kolejnej zamoż-
nej panny czy wdowy mającej 
morgi, to miało przecież zapew-
nić byt jemu i licznym jego po-
tomkom. Na naszej Mazurówce 
swoje posiadłości mieli też Ży-
dzi, zamożniejszy Pinkas i trochę 
łachudrowaty Berko z żoną i sy-
nem. Nie znam wojennych losów 
rodziny Pinkasa, w każdym bądź 
razie dla całej rodziny Berki była 
ona tragiczna. Za tą częścią wsi 

na wolnym kawałku pola po-
budował się jeszcze gospodarz 
Markiewicz i rodzina mojej cioci 
Anastazji, młodszej siostry mojej 
mamy. 

W czerwcu 1941 roku do Łosia-
cza wkroczyli Niemcy. Rozpo-
częła się na szeroką skalę akcja 
unicestwienia narodu żydow-
skiego. Działania hitlerowców 
doprowadziły do wywiezienia z 
polskich miast i wsi większości 
Żydów. Ginęli w obozach kon-
centracyjnych lub byli rozstrze-
liwani na miejscu. Wzrastająca 
nienawiść Ukraińców wobec 
Polaków i Żydów sprawiła, że w 
końcowym okresie wojny utraci-
liśmy wiarę w nasze bezpieczeń-
stwo mimo, że mieszkaliśmy na 
ojcowiźnie w Polsce. Niemcom 
w 1944 roku wobec sromotnych 
porażek na wschodnim froncie, 
zależało już tylko aby przeżyć 
tę wojnę, obronić własną skórę 
niż uganiać się za ukrywający-
mi się tu i ówdzie osobnikami 
pochodzenia żydowskiego. Nie 
odpowiadało to faszyzującym 
Ukraińcom, którzy chcieli na 
„swojej ziemi” wytępić wszyst-
kie rodziny żydowskie. Moja ro-

dzina także obawiała się najgor-
szego ze strony naszego sąsiada 
Mytry Hrycyka. Obecnie nie 
jestem w stanie powiedzieć co 
stało się z seniorem rodu Żydem 
Berko, utkwiła mi jednak w pa-
mięci postać syna Berki – Erona 
i jego matki. Początkowo młody 
Żyd wraz z matką ukrywali się 
w sąsieku w stodole ciotki Ana-
stazji. Było to z dala od innych 
ukraińskich zabudowań więc 
czasowo byli bezpieczni, nie na 
długo. Szybko zostali wypatrze-
ni i fakt ukrywania się Żydów w 
stodole został zgłoszony Niem-
com. Przybyły na miejsce patrol 
niemiecki od razu na miejscu za-
strzelił żydówkę. 

Matka by ratować syna i umoż-
liwić mu ucieczkę wiedziała co 
robi, powoli opuszczała kryjów-
kę. Tymczasem Eron Berko inną 
dziurą uciekł ze stodoły i przez 
nasze pole uciekł do pobliskiego 
lasu. Przez długi okres czasu nikt 
go we wsi nie widział. Pewnej 
nocy cichutko zapukał do okna 
naszego domu prosząc o chleb. 
Tato doskonale już wiedział, że 
młody Berko znalazł schronienie 
w stogu słomy obok naszej sto-
doły. O fakcie ukrywania się u 
nas Żyda nie wiedział nikt z do-
mowników oprócz rodziców. 

Kiedy późno w nocy przychodził 
pod nasz dom, pukał do okna, 
mama zawsze wynosiła mu coś 
do zjedzenia, czy to kawałek 
chleba lub mleko. Wygłodniały, 
obdarty i cuchnący Berko zawsze 
mógł liczyć na pomoc moich ro-
dziców. Ubranie postrzępione, 
butów już nie miał, owrzodzone 
stopy owijał szmatami. Tato za 
każdym razem ostrzegał Erona 
by uważał, wystrzegał się złych 
ludzi, obok nas mieszka Mytro 
Hrycyk – to nie jest dobry czło-
wiek. Pewnego poranka tuż po 
oporządzeniu bydła, przybiega 
do nas Hrycyk i już od drzwi 
krzyczy do taty : „Marcin, a u 
tebe je Żyd”. Tato wypiera się, 
pyta gdzie się ukrywa. „Chodź 
zobaczysz ja tymczasem lecę po 
Niemców”. Hitlerowcy w ogóle 
nie byli zainteresowani pojawie-

niem się Żyda we wsi, bardziej 
zależało im na kopaniu okopów 
i umocnień we wsi, wobec zbli-
żającego się wielkimi krokami 
frontu. Wobec natarczywości 
Ukraińca niestety przyjść musie-
li. Mama obawiając się najgor-
szego ze strony Niemców, prze-
słuchań i gróźb, zaprowadziła 
mnie do pani Marty, polskiej go-
spodyni która wyszła za mąż za 
Ukraińca. Sami zaś rodzice także 
ukryli się u któregoś z polskich 
gospodarzy we wsi. Za ukrywa-
nie Żydów groziła przecież kara 
śmierci lub w najlepszym przy-
padku wywózka do obozu kon-
centracyjnego. 

Młody Żyd widząc z ukrycia 
znanego sobie Ukraińca idącego 
razem z uzbrojonym Niemcem, 
zaczął uciekać przez ogród koło 
naszej suszarni tytoniu. Potem na 
oślep przez ogród ukraińskiego 
sąsiada gnał w stronę lasu. Na 
tym ogrodzie dosięgła go hitle-
rowska kula. Padł i tam pozostał. 
Dla nas wszystko skończyło się 
szczęśliwie, Niemcy nie robi-
li z tego powodu dochodzenia, 
wszystko ucichło. Trzeba było 
jednak ciało zabitego pochować. 
Tato nie nadawał się do takiej 
roli. Ukraiński sąsiad odgrażał 
się ojcu „Ty Polak płaczesz za 
Żydem, Marcin pochowaj swe-
go Żyda. Daj dwa metry zboża, 
a ja co go pochowam”. Tak też 
się stało, tato musiał jeszcze dać 
Ukraińcowi konia i wóz do trans-
portu zmarłego. Dzieci potem 
zbierały łuski po wystrzelonych 
nabojach. Mama krzyczała i nie 
pozwalała mówiąc „dziecko na 
tych łuskach jest śmierć, krew 
zastrzelonego Żyda”.  

Cdn.

Wspomnień wysłuchał: Euge-
niusz Szewczuk   

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

/ Widok obecny domu rodzinnego Weroniki w Łosiaczu

/ Weronika przed rodzinnym domem w Łosiaczu razem z obecną właścicielką Lubą
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To nie był „odwet”. 
Była zbrodnia, była i kara!
Bogusław Szarwiło
W piśmie „Do zbroji” (pol. „Do 
broni”), które wydawała UPA, z 
sierpnia 1943 roku, Bohdan Wu-
senko pisał: „Naród ukraiński 
wstąpił na drogę zdecydowanej 
rozprawy zbrojnej z cudzoziem-
cami i nie zejdzie z niej dopó-
ki ostatniego cudzoziemca nie 
przepędzi do jego kraju albo do 
mogiły”. Jednocześnie miejscowi  
Ukraińcy zapewniali, że „dobrzy 
Polacy” tacy jak ich sąsiedzi, nie 
zostaną (by użyć języka tamtych 
czasów) „wyrżnięci”. Były to nie-
stety tylko prymitywne podstępy. 
Jeden z nich przytacza  Karol 
Chwała, który opisuje zagładę wsi 
Sokołówka gm. Olesk. Jeszcze w 
lipcu 1943 r. upowcy zwołali ze-
branie Polaków, mieszkańców So-
kołówki i Jasienówki (gm. Olesk), 
w sąsiedniej ukraińskiej wsi Krać i 
zapewnili, że Polacy mogą spokoj-
nie pracować, nie bać się o swoje 
życie, bo nad ich bezpieczeń-
stwem czuwają Ukraińcy. Wieści 
o mordowaniu Polaków określili 
niemiecką propagandą. To  Niem-
cy przebierają się za partyzantów 
ukraińskich i mordują Polaków, 
chcąc w ten sposób skłócić Po-
laków z Ukraińcami. Prawda 
ujawniła się 28 sierpnia 1943 r.: 
rano wioska została otoczona, a jej 
mieszkańcy kompletnie wymor-
dowani. Akcją dowodził Mikołaj 
Dembyćki ze wsi Krać, a wspoma-
gali go chłopi ukraińscy z innych 
okolicznych wsi, w okrutnych 
mękach zginęło blisko 200 osób. [ 
Za: Władysław i Ewa Siemaszko, 
Ludobójstwo …]

15 sierpnia 1943 r. kierownictwo 
UPA usankcjonowało grabieże, 
wydając dekret o przekazaniu 
Ukraińcom całej ziemi polskich 
kolonistów. Spowodowało to, 
że miejscowa ludność chętnie i 
tłumnie uczestniczyła w zbrod-
niach, które traktowano jako 
akt sprawiedliwości dziejowej i 
historyczny odwet za wieki upo-
korzeń, krzywd i poddaństwa. 
Dowództwo Armii Krajowej do-
skonale wiedziało o zbrodniach 
popełnianych na ludności polskiej 
przez Ukraińców co jest widocz-
ne w wysyłanych na Zachód ra-
portach. Raport gen. Tadeusza 
Komorowskiego ps. „Bór” z 19 
sierpnia 1943r., do rządu w Lon-
dynie, bez ogródek nazywa tę 
zbrodnią ,,rzezią’’. Ten drama-
tyczny raport jest świadectwem 
potwornych zbrodni jakich do-
konywano na ludności polskiej 
Wołynia.   Rodzi się pytanie dla-
czego Polacy nadal czekali, żyjąc 
w tej niepewności? Czytając wspo-
mnienia, jawi się obraz: w sierpniu 
1943 roku żywiono nadzieję, że 
zanim ucieczka stanie się koniecz-
na, uda się skończyć żniwa. Poza 
naturalną skłonnością ludzi do 
niewiary w to, co niewyobrażal-

ne, to pozostaje jeszcze zwykłe 
u rolników pragnienie zebrania 
plonów, by uniknąć widma gło-
du. Tymczasem sierpniowa akcja 
ta została starannie przygotowana 
przez kierownictwo UPA. Cztery 
dni przed jej rozpoczęciem orga-
nizowano spotkania w ukraińskich 
wsiach i uświadamiano miesz-
kańców o konieczności ekstermi-
nacji Polaków. Posługiwano się 
hasłem: „Wyrżnąć Lachów aż do 
7 pokolenia, nie wyłączając tych, 
którzy nie mówią już po polsku” 
Taktyka nacjonalistów ukraińskich 
stosowana podczas eksterminacji 
każdej z polskich wsi była zawsze 
taka sama. Polegała ona na tym, że 
oddziały UPA otaczały daną miej-
scowość tak, aby nikt nie mógł z 
niej ujść, następnie inne podod-
działy wchodziły do wsi, zganiały 
Polaków na jedno miejsce (np. do 
stodoły, budynku szkolnego) i tam 
dokonywały masowego mordu. Po 
dokonanej masakrze do wsi na fur-
mankach wjeżdżały grupy rabun-
kowe, złożone głównie z kobiet, 
i zabierały wszystko co pozostało 
po zamordowanych Polakach, od 
odzieży do elementów budowla-
nych. Po kilku dniach, gdy wszyst-
ko się uspokoiło i niektórzy ocaleli 
Polacy wracali do wsi, oddziały 
UPA ponownie atakowały wieś, 
mordowały Polaków i paliły bu-
dynki. W sierpniu 1943 roku rze-
zie objęły powiaty: włodzimierski, 
kowelski, horochowski i rówień-
ski. Pod koniec miesiąca mordy 
ponownie przybrały na sile i ob-
jęły powiat lubomelski. 29 sierp-
nia Polacy ginęli w co najmniej 54 
miejscowościach tych powiatów, 
a 30 i 31 sierpnia w co najmniej 
31 miejscowościach. Sierpniowe 
ludobójstwo pochłonęło ponad 8 
tysięcy ofiar. To w sierpniu 1943 
r. jak piszą historycy, na Woły-
niu powstały trzy zagony UPA : 
„Kołowyna”, „Ozero” i „im. Bo-
huna”.  Na  III Nadzwyczajnym  
Zgromadzeniu OUN antypolskie 
działania uzyskały aprobatę no-
wego szefa Centralnego Prowy-
du  OUN-B Romana Szuchewy-
cza. Również w sierpniu znacznie 
zwiększyła się liczba oddziałów  
u „Rudego” (Jurij Stelmaszczuk ) 

odpowiedzialny za akcje w pow. 
kowelskim i między innymi w lu-
bomelskim.

Jednym z nich był: „Buh”, któ-
rym dowodził Iwan Kłymczak ps. 
„Łysyj” (od lata 1943 r.); sztab 

kurenia przebywał we wsi Poła-
py (gm. Zagorany, pow. Luboml) 
i swoim działaniem obejmował 
ten powiat. Składał się z dwóch 
sotni bez kryptonimów, którymi 
dowodzili:         W. Petluk ps. 
„Zaliżniak” ( do pażdziernika) 
później Kostia Kwiatkowski ps. 
„Bohdan” i Ołeksandr Nykry-
tycz  ps. „Woron”. Kureń którym 
dowodził „Łysyj” otrzymał roz-
kaz likwidacji ludności polskiej w 
pow. lubomelskim. Przy wspar-
ciu „czerni” z lokalnych wiosek 
ukraińskich, w dniach 29-30 
sierpnia 1943 roku UPA napa-
dła na co najmniej 34 miejsco-
wości tego powiatu mordując 
ok. 2,5 tys. Polaków.  Dokonano 
napadu jednocześnie na  wsie i 
kolonie w gminie Bereżce: – Ko-
lonia Czmykos, gdzie zginęło po-
nad 150 osób, we wsi Jankowce, 
zamordowano ponad 80 osób, we 
wsi Kąty, zginęło ok. 210 Pola-
ków i 3 Ukraińców, we wsi Sawo-
sze, zginęło ok. 10 Polaków , we 
wsi Sztuń, brak danych, we wsi 
Terebejki, zamordowano ok. 10 
Polaków. Podobnie w gminie Ho-
łowno  nie ma danych. W gminie 
Huszcza: – Folwark Kaznopol, 
zginęło 6  osób, we wsi Ostrów-

ki, zamordowano w niezwykle 
okrutny sposób 470 Polaków ,  w 
Woli Ostrowieckiej,  w podobny 
sposób zamordowano 570 Pola-
ków, w kolonii Zamostecze, zgi-
nęło ok. 40 Polaków i Holendrów 
(Olendrów), w kolonii  Piotrów-
ka, brak danych; we wsi  Prze-
kurka, zginęło 9 Polaków, we wsi 
Równo, zamordowano ok. 40 Po-
laków. W gminie Luboml została 
zamordowana bliżej nie określona 
grupa Polaków w następujących 
miejscowościach: Radziechów, 
Borki, Leśniaki, Kol. Łany, Ma-
szów, Zapole. Poniżej prezeentuję  
fragmenty relacji kilku świadków 
tych zbrodni. Henryk  Kloc- „ 
miałem 13 lat mieszkałem we wsi 
Wola Ostrowiecka:29 sierpnia 
,[…] Około godz.8-mej wyzna-
czeni bojówkarze chodzili po wsi i 
wzywali mężczyzn od lat osiemna-
stu do sześćdziesięciu, by udali się 
na plac przed szkołą; sprawdzali 
każdy dom i zabudowania, by 
nikt się nie ukrył. Kiedy wszyscy 
mężczyźni znaleźli się na boisku 
szkolnym, zostali otoczeni przez 
uzbrojonych Ukraińców.  […]  
Co pewien czas uzbrojeni Ukra-
ińcy odprowadzali grupę sześciu 
mężczyzn w nieznane nam miej-
sce. Teraz już wiemy, że była to 
dwuklepiskowa stodoła gospoda-
rza Strażyca; że tam inna grupa 
Ukraińców wykopała przy stodole 
dwa rowy o głębokości 2 m i sze-
rokości 2,5 m i długości 8 m. Do 
tej stodoły wprowadzano przy-
prowadzonych mężczyzn, tam ich 
mordowano bez użycia broni pal-
nej, a zwłoki wrzucano do tych ro-
wów.[…]  pozostały kobiety, dzie-
ci i osoby w starszym wieku. Teraz 
już, bez żadnych skrupułów, bru-
talnie wtłoczono nas wszystkich 
do budynku szkolnego, skąd kilku-
nastoosobowe grupy pędzono pod 
eskortą w nieznane nam wówczas 
miejsce. Mimo, że dochodziły do 

nas stamtąd żadne odgłosy mieli-
śmy już świadomość, że Ukraińcy 
chcą nas wszystkich wymordo-
wać. Wiedzieliśmy, że zostaniemy 
zamordowani i że to za chwilę 
nastąpi.[…] Do izb lekcyjnych, w 
których byliśmy zgromadzeni, za-
częto wrzucać granaty i strzelać 
z pistoletów maszynowych. Już 
pierwsze strzały i wybuchy grana-
tów zabiły część osób - innych po-
raniły. Znaleźliśmy się jak gdyby 
w kręgu piekielnych czeluści: jęk 
rannych, płacz dzieci, rozdziera-
jący krzyk matek, huk strzałów, 
wreszcie dym. Zbrodniarze spod 
znaku tryzuba podpalili budynek 
szkolny. […]  Nie pamiętam, jak 
znalazłem się w drugiej izbie lek-
cyjnej. Na podłodze strzępy ludz-
kich ciał i dużo, bardzo dużo krwi. 
[....]  Podniosłem głowę. Nikogo 
nie było w pobliżu. Tylko ja – żywy 
pośród zmarłych. Dźwignąłem się 
z trudem stanąłem na oparzonych 
stopach. Zdjąłem przesiąkniętą 
krwią koszulę, podarłem ją na 
onuce i zawinąłem nimi obolałe 
stopy. Ze zgrozą obejrzałem le-
żące tam zmasakrowane trupy.”  
Mordu w Woli Ostrowieckiej  
dokonał kureń dowodzony 
przez Iwana Kłymczaka „Łyse-
go” dokonał masakry ludności 
polskiej zabijając 628 Polaków 
i 7 Żydów, w tym 220 dzieci do 
lat 14. W mordzie uczestniczyła 
również ludność ukraińska z są-
siednich wsi. W dzień później ci 
sami bandyci wymordowali  Po-
laków w sąsiednich Ostrówkach. 

Czesław Kuwałek ( Ostrówki): 
W dniu 29 IX 1943 r., w niedzielę 
po południu, doszła wiadomość, 
że zostaną wymordowane polskie 
wioski. Reakcje ludności były róż-
ne: jedni nie wierzyli w to, że ktoś 
tak ot sobie może przyjść i bez 
żadnej przyczyny wymordować 

/ Rodzina Jasionczaków z Woli Ostrowieckiej. Wszyscy zostali zamordowani przez UPA. Źródło: IPN
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polskie wsie, inni proponowa-
li, aby wyjechać z rodzinami do 
Jagodzina, a jeszcze inni chcieli 
wioski bronić. Ta trzecia grupa 
dominowa ła. Niestety, w tej gru-
pie nie było ani jednego człowie-
ka, który by znał się na rzemiośle 
wojennym i miał jaki taki auto-
rytet. Brak było też rozeznania 
co do siły i uzbrojenia napastni-
ków. W nocy z 29/30 IX 43 r. koło 
mego domu uformowała się ko-
lumna wo zów, załadowanych ro-
dzinami chcącymi opuścić wio-
skę, ale niestety, zostali zawróce-
ni w celu obrony wsi i to spowo-
dowało, że niepotrzebnie zginęło 
aż tylu ludzi, bo około 480 osób. 
Wczesnym rankiem dnia 30 IX 43 
r. wieś została ostrzelana na ca-
łej długości od strony południo-
wej z broni maszynowej. Droga 
do Jagodzina została odcięta i 
gdyby nie wzniesienie, zza któ-
rego strzelali upowcy, wieś na 
pewno by się spaliła. (...) Kiedy 
od strony Zapola wkraczał tłum 
Ukraińców obojga płci z widła-
mi i siekierami, wycofałem się w 
głąb wioski z myślą że nie dam 
się zarąbać. (Pan Czesław urato-
wał się chowając wśród pokrzyw 
i łopianu pod płotem, do czasu aż 
do wioski weszli Niemcy.)
Tomasz Trusiuk ( Ostrówki):  
„Miałem wówczas niespełna 14 
lat. W przeddzień mordu, jak to 
na Wołyniu bywało, pasłem kro-
wy, bo taki obowiązek mieli u nas 
kilkunastoletni chłopcy. Wieczo-
rem po przyprowadzeniu bydła 
zastałem całą rodzinę poruszoną 
wieścią, że Ukraińcy 
szykują nazajutrz rzeź. O niebez-
pieczeństwie mówił wcześniej 
ksiądz w niedzielnym kazaniu, 
ale najbardziej przestraszyła nas 
wiadomość pochodząca od Po-
lki, mieszkanki sąsiedniej Woli 
Ostrowieckiej, która była w po-
bliskiej ukraińskiej wsi Sokół i 
widziała tam zbierających się – 
jak to u nas mówiono – bulbow-
ców. Usłyszała, że szykują się, by 
wybić wszystkich Polaków w 
okolicy. Chodziło m.in. o Ostrów-
ki i Wolę Ostrowiecką, Jankow-
ce, Rymacze, Jagodzin, Kąty i 
inne wsie. Nie wszyscy. Ludzie 
starsi zlekceważyli je, mówiąc, 
że to niemożliwe. Twierdzili, że 
przeżyli ze swoimi sąsiadami 
Ukraińcami tyle lat, dobrze ich 
znają i nic nam od nich nie grozi. 
Ale wśród przeważającej części 
mieszkańców zapanował strach. 
Ludzie postanowili tej nocy nie 
spać w domach, ale schronić się 
na polach, przeważnie w zbożu, 
które było jeszcze częściowo nie-
skoszone. Jednak nad ranem, wi-
dząc, że nic się nie dzieje, po-
wrócili do domów i poszli spać. 
Między godz. 4.00 a 5.00 usły-
szeliśmy strzały karabinowe i z 
broni maszynowej. Ludzie w po-
płochu wybiegali na dwór, ale 
uciekać za bardzo nie było gdzie, 
bo wieś została obstawiona przez 
bandytów z UPA. Zawracali 
mieszkańców chcących opuścić 
wieś i zganiali wszystkich pod 
szkołę na rzekome zebranie. ( 
Pan Tomasz uratował się chowa-
jąc na strychu szkoły, której na-
pastnicy nie zdążyli podpalić, 

ostrzelani przez Niemców.) 
Aleksander Pradun wieś 
Ostrówki:  „ W poniedziałek 30 
sierpnia 1943 r. o świcie zaczęła 
się strzelanina od strony leśnych 
ostępów. Ludzie w panice biegli 
w stronę Jagodzina, bliżej ku sta-
cji kolejowej. Strzelający długi-
mi seriami z broni maszynowej 
wzięli w krzyżowy ogień ucieka-
jących równina ludzi. Chciano 
ich zatrzymać. O ucieczce nie 
było mowy. W tym samym czasie 
za wsią ukazali się na koniach 
jeźdźcy, którzy grzecznie zawra-
cali uciekających. Uciekałem ra-
zem z mamą. Znaleźliśmy się w 
bruzdach ziemniaczanych około 
400 metrów od budynków. Leżąc 
mówiliśmy, że gdy przestaną 
strzelać, to będziemy uciekać do 
Jagodzina. O tej porze żadnych 
zbóż nie było. Leżąc w tych bruz-
dach byliśmy widoczni dla bul-
bowców na koniach. Podjeżdżali 
i spędzali ludzi na zebranie do 
wsi. […] …… „bulbowcy” pod-
chodzili i grzecznie zapraszali 
na zebranie do szkoły. Potem od-
chodzili, jakby nic nie miało się 
stać. Wróciliśmy z mamą na na-
sze podwórko. [….]  Było to oko-
ło godziny 9 i teraz już bardziej 
wyraźnie widać było, że stawali 
się natrętni. Jeśli dopadli kilkoro 
ludzi, to już nie pozostawiali, a 
zaczęli odprowadzać do szkoły, 
co zwróciło uwagę pozostałych, 
którzy zza opłotków patrzyli 
gdzieś z ukrycia. Wówczas za-
częli się chować, gdzie kto mógł. 
[…]Wokół szkoły zaczął się zaci-
skać pierścień z banderowców. 
Zaczęli siłą zapędzać mężczyzn i 
młodzieńców do szkoły, a kobie-
ty, dzieci, staruszkowie pozostali 
na placu szkolnym. W tym mo-
mencie wyszła ze szkoły Pani 
Bladowa, mieszkająca w szkole, 
ze swym synkiem Czarkiem. Sta-
nęła przed ludźmi i powiedziała 
te słowa: „ Ludzie, już wiemy, po 
co nas zwołali, więc klękajmy i 
módlmy się. […] Po drugiej stro-
nie ulicy, za szkołą stała grupa 
chłopów, też bulbowców. Byli 
uzbrojeni w siekiery, pijani, 
śmiali się głośno. Musieli to być 
główni oprawcy. Starsi mówili, 
że to oni będą nas bić………za-
pędzono nas do kościoła, za-
mknięto za nami drzwi i nagle 
rozległy się wokół kościoła wy-
buchy jakby z granatu. […]  Na-
raz otworzyły się frontowe drzwi, 
ukazało się w nich paru bulbow-
ców z wymierzoną w nas bronią i 
zapowiedzieli, że mamy wycho-
dzić z kościoła i „ ne próbujte 
wtykaty”, bo jesteście obstawie-
ni. Każdy kto zechce uciekać, zo-
stanie rozstrzelany. Zaczęliśmy 
wychodzić i zobaczyliśmy, że uli-
ca z kościoła do szkoły jest ob-
stawiona jak poprzednio. Bul-
bowcy stali jeden przy drugim z 
bronią w ręku do strzału. Byli 
bardzo podenerwowani. Niektó-
rzy pytali między sobą, gdzie oni 
nas popędzą i dlaczego tak po-
spiesznie. […] Droga była obsta-
wiona bulbowcami. Stali co kil-
kanaście metrów, jeden obok 
drugiego. Krzykiem i biciem po-
pędzali nas do szybszego mar-
szu. Gdy byliśmy na grobli, usły-

szeliśmy strzelaninę od strony 
Borowy. […]  Ludzie zaczęli mó-
wić, że to chyba Niemcy. Ludzie 
się nie kryli, natomiast bulbowcy 
szli chyłkiem, niektórzy przypa-
dli do ziemi i groźnie nawoływali 
do szybkiego marszu. Ludzie zo-
baczyli, że oni się boją tych 
strzałów więc mówią między 
sobą, żeby uciekać w stronę wsi. 
[…]ak się później okazało byli to 
Niemcy. Jechali niby na odsiecz 
zagrożonym przez bulbowców 
mieszkańcom wsi: Ostrówki, 
Wola Ostrowiecka i Jankowce, 
bo Kąty były już wymordowane. 
Zamiast jechać z Lubomia do 
Ostrówek (12 km), pojechali 
okrężną drogą, na Jagodzin, Wil-
czy Przewóz. Równo, Borowę, 
Ostrówki. Była to musztarda po 
obiedzie. Zobaczyli, że jeszcze są 
bulbowcy i nas pędzą, więc za-
częli strzelać. […] ….weszliśmy 
na niedużą polankę koło lasu, 
otoczoną z trzech stron olszyną. 
[…] Po krótkiej chwili padła ko-
menda, żeby ludzie zrzucili z sie-
bie grubsza odzież. Krzyczeli, by 
wychodzić z gromady po dziesięć 
osób na środek polany.[…]  Od-
prowadzali na środek polany, ka-
zali kłaść się w koło, twarzami 
do ziemi. Zaczęli strzelać ofia-
rom w tył głowy, a my żywi mu-
sieliśmy na te tragedię patrzeć. 
Patrzeć jak giną niewinni ludzie 
i ich najbliżsi: babcie, matki, 
siostry, bracia, córki, synowie, 
bo byli wszyscy ze sobą spokrew-
nieni. […] I tak grupę po grupie 
wyciągano i zabijano. Tworzył 
się duży krąg, gdyż kazano kłaść 
jeden obok drugiego w nogach 
pomordowanych. Widać było po-
śpiech, bo głośniej krzycząc 
szybko wyciągali ludzi na pobo-
jowisko, nie żałując przy tym ra-
zów. […]  Nadeszła moja kolej. 
Oczekiwałem z napięciem, pra-
wie martwy z przerażenia. Usły-
szałem koło mnie strzał, szum w 
uszach i znów piasek posypał się 
po mojej głowie i rękach. Krótkie 
charczenie ale to już z prawej 
strony. Z biciem serca oczekiwa-
łem na następny strzał, strzał we 
mnie, ale i ten usłyszałem nieco 
dalej i jeszcze jeden o kilka ciał 
dalej. Po tej krótkiej scenie mor-

du zapadła krótka cisza i nagle 
znów słyszę jak układają się w 
naszych nogach następne ofiary, 
płaczące i rozpaczające. Kiedy 
znów usłyszałem wystrzały z tyłu 
zacząłem w duchu modlić się i 
prosić Boga o przeżycie tych po-
tworności. Krótko to trwało, bo 
rozstrzeliwali ze zdwojoną szyb-
kością. Spieszyli się bardzo. Le-
żałem żywy miedzy trupami, sły-
szałem lamenty, błagania, pisk 
zabijanych dzieci, myślałem, że 
nie wytrzymam, że zerwę się i 
będę uciekał, ale po chwili znów 
przychodziła myśl, że jeśli to zro-
bię, zabiją na miejscu. (...)  Unio-
słem się nieco wyżej i powiedzia-
łem półgłosem: „Kto żywy niech 
ucieka”. Poderwałem się i od-
biegłem około 50 metrów od po-
bojowiska w łubin. Położyłem się 
z brzegu tak, aby nie być widocz-
nym i zacząłem rozglądać się po 
polanie i po trupach, czy ktoś nie 
poderwie się do ucieczki. Widzę, 
że ktoś wstaje i biegnie w moją 
stronę, do tego łubinu. Poznaję. 
Jest to mój brat cioteczny Paweł 
Jasieńczak.  Podniosłem się nie-
co i zacząłem machać ręką, aby 
biegł do mnie. Przebiegł, położył 
się obok mnie. Widzimy, że zno-
wu jakaś kobieta z dzieckiem 
podbiega do zarośli. My nato-
miast zaczęliśmy się ostrożnie 
czołgać tym łubinem w stronę 
krzaków. Gdy biliśmy parę kro-
ków od nich, szybko tam wsko-
czyliśmy. W tych krzakach spo-
tkaliśmy tę kobietę, która wcze-
śniej zbiegła z dwojgiem dzieci. 
Dołączyliśmy do niej . Płakała i 
mówiła, jak sobie poradzi z 
dwójką malutkich dzieci. Chło-
pak był nieco starszy od dziew-
czynki. Powiedziałem do niej, że 
jakoś musimy dostać się do Ja-
godzina. Dodałem, że z pobojo-
wiska wyszła ranna w głowę Ja-
nina Kuwałek, obecnie Marto-
sińska. Mówiła, że ciotka Wikta 
też była ranna i prosiła o pomoc 
Jankę, ale Janka jej rzekła: Cóż 
ja ci pomogę, ja sama ledwo co 
żyję”. Pomogła jej wstać, ale nie 
dały rady. Tak moja ciotka bez 
pomocy, z dala od ludzi, umarła. 
Wzięliśmy dzieci. Ja jedno, Pa-
weł drugie na plecy i zaczęliśmy 

powoli i ostrożnie iść w stronę 
Jagodzina.” (...)Ludzie z Jago-
dzina wypytywali nas, jakim cu-
dem ocaleliśmy i co widzieliśmy, 
ale jakoś nie było chęci do roz-
mowy.

 W Ostrówkach zostało zamor-
dowanych w sposób niezwykle 
okrutny 475 osób, w tym 145 
mężczyzn, 125 kobiet i 204 
dzieci. „Łysy” napisał w spra-
wozdaniu do kierownictwa 
OUN: „…. przeprowadziłem ak-
cje we wsiach Wola Ostrowiecka 
i Ostrówki głowniańskiego rejo-
nu. Zlikwidowałem wszystkich 
Polaków od małego do starego. 
Wszystkie budynki spaliłem, mie-
nie i chudobę zabrałem dla po-
trzeb kurenia”.

 Stefania Sawicka z d.  Macego-
niuk ze wsi Kąty: „ Niedziela 30 
sierpnia w nocy straszny stukot 
w okno -”Oczyniaj skarej!”. Tato 
był na strychu, a mama otworzy-
ła. Weszło ich może z dziesięciu 
- „Swyty lampu!”. Mama ze stra-
chu nie mogła zapałek znaleźć. 
Krzyczy „Skarej! Wychody!”. 
Wygnali nas do sieni i pytają 
się - „A gdie twyj czołowik?”. A 
mama zauważyła siekierę. Sio-
stra Kasia, która miała 16 lat za-
częła prosić - „Dzieduniu nie bij-
cie nas, co my komu zrobili, nie 
bijcie!”. Ja to usłyszałam i mnie 
w uszach zadzwoniło, i upadłam 
bez pamięci. Mama obuchem w 
czoło dostała. Czaszka pękła, ale 
do mózgu nie doszło. A siostrę 
ostrzem na pół czaszka była roz-
rąbana. Ale pierwsza tura nie pa-
liła tylko zabijała. Nie wiem jaki 
to cud, że nas nie zaciągnęli do 
studni. Bo wszystkie studnie były 
zarzucone trupami. Zanim dru-
ga tura przyszła palić to mama 
się obudziła i podniosła Kasię, 
a ona nieżywa. Podnosi mnie, a 
ja się ruszam. Ale nic nie pamię-
tam. Krwi zeszła okropna kałuża. 
Wzięła mnie na plecy i wszystki-
mi siłami po drabinie zatargała 
mnie na strych, a tato w kątecz-
ku siedział i usłyszał, że ktoś się 
wskrobał na strych, i myślał, że 
jego szukają. A mnie zerwały 
wymioty, a uchem krew poszła. 

/ Rodzina Pradunów z Ostrówek – w pierwszym rzędzie od prawej: Maria (zginęła pod Sokalem), Aleksander, siostra Marii (zginęła 
pod Sokołem), w drugim rzędzie od prawej: Jan (mąż Marii), Stanisław (zginął pod Sokołem), mąż siostry Marii. Fot. arch. Leona 

Popka
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Czaszka wgięta i nic nie pamię-
tam. Jak tato usłyszał, że ze mnie 
rwą wymioty, a nie wiedział kto, 
krzyknął - „ Kto jest na strychu, 
to niech ucieka, bo się pali dom.” 
Jak człowiek ze strachu to tylko 
broni siebie. Nie popatrzył kto 
jest żeby pomóc i uciekł, a mama 
znów mnie na plecy, i nie było już 
drabiny. Upadliśmy ze strychu 
na dół. Już się palił dom. Mama 
wywlokła mnie w kartofle na 
ogród i miała wynieść Kasię, ale 
już cały dom był w płomieniach. 
Kasia spalona. Tato wyskoczył w 
buraki i leżał i widział, jak sąsia-
da ciągnęli do studni, a wszyst-
kie studnie były pełne trupów. 
Mama ze mną na plecach coraz 
dalej w pole. Było ładne proso. 
Już tak spadła z sił, że nie dała 
rady mnie nieść. I leżąc w tym 
prosie słyszy mama głośny gwar 
- „Jak znajdesz to dobyjaj!”. A ja 
nic nie pamiętam, nieprzytomna 
byłam i wcisnęła głowę w ziemię 
żeby nie widzieć jak będą dobi-
jać. Tyle krwi zeszło i widocznie 
ze zmęczenia usnęła…” W nocy 
30 sierpnia miejscowość Kąty 
została otoczona przez oddzia-
ły UPA i ludność ukraińską, 
przybyłą z pobliskich wsi. Za-
skoczonych Polaków mordo-
wano za pomocą siekier, wideł i 
drągów, do uciekających strze-
lano. Zamordowano 209 lub 
210 Polaków i 3 Ukraińców.

Zdzisław Koguciuk :  „ Zbrod-
niczy atak na Jankowce rozpo-
czął się przed świtem w ponie-
działek, 30 sierpnia 1943 roku. 
Z lasu od strony północnej wkro-
czyło do wsi około 200 Ukraiń-
ców po części uzbrojonych w 
broń palną, a po części w narzę-
dzia gospodarskie, jak siekiery 
i widły. Napastnicy zaczęli sys-
tematycznie plądrować i palić 
gospodarstwa, zabijając każ-
dego napotkanego mieszkańca. 
Zbudzeni ze snu ludzie rzucili się 
do panicznej ucieczki w kierunku 
linii kolejowej ochranianej przez 
Niemców oraz do pobliskich 
większych skupisk Polaków w 
Rymaczach oraz Jagodzinie. Ci, 
którzy mieszkali w dalszej części 
wsi, próbowali zaprzęgać jesz-
cze konie do wozów i uwalniać 
zwierzęta z obór i kurników, inni 
uciekali tak, jak stali. Zaskocze-
ni mieszkańcy północnej części 
wsi nie mieli szans na uciecz-
kę.                 – Tam właśnie 
mieszkała moja ciocia Karolina 
Solipiwko z mężem i piątką dzie-
ci – mówi poruszony Zdzisław 
Koguciuk. Opowiada, jak czwór-
ka dzieci schroniła się do piw-
nicy na kartofle. Najstarszy syn 
przykrył rodzeństwo swoim cia-
łem, i patrząc przez okienko, był 
świadkiem zabójstwa rodziców i 
8-miesięcznego brata, którzy do-
stali się w ręce Ukraińców.– Jak 
zginęli, nie wiadomo, bo ich cia-
ła nie zostały odnalezione, praw-
dopodobnie uległy spaleniu. Mu-
siała to być potworna zbrodnia, 
gdyż młody człowiek, który to wi-
dział, dostał potem pomieszania 
zmysłów i spędził resztę życia w 
szpitalu psychiatrycznym – opo-
wiada rodzinną historię pan Ko-

guciuk. – [….] Ponieważ w cza-
sie napadu wieś nie została okrą-
żona przez upowców, większość 
mieszkańców zdołała się jednak 
uratować. Czas na ucieczkę dała 
im również obrona zorganizo-
wana w centrum wsi przez dy-
rektora szkoły i kilku mężczyzn. 
Seria z automatu na pewien czas 
ostudziła u bandytów chęć ata-
ku. Tymczasem w zajętej przez 
Ukraińców części wsi działy się 
prawdziwie dantejskie sceny. 
Wspomina je Katarzyna Dycz-
ko z domu Grabowska, ucie-
kająca z 3-letnim bratankiem na 
ręku.  “Wybiegając ze stodoły, 
widzieliśmy już palącą się wieś i 
słyszeliśmy straszny, przerażają-
cy krzyk ‘ratunku’” – relacjono-
wała. “W czasie ucieczki koło nas 
świstały kule, lecz my ze strachu 
nie odwracaliśmy głów, dopiero 
zatrzymaliśmy się na stacji w Ja-
godzinie”. Jak się okazało, krzy-
czała sąsiadka Katarzyny Dycz-
ko – Teresa Petruk, którą Ukraiń-
cy zamordowali w okrutny spo-
sób, odrąbawszy jej wcześniej 
siekierą ręce. Jak szacuje cześć 
historyków, OUN-UPA  łącznie 
w sierpniu 1943 r. dokonała na-
padów na 301 miejscowości , w 
wyniku których zamordowano 
co najmniej 8280 Polaków. Wła-
dysław Tołysz ps. „Grey”: „ 
Wczesny ranek 30 sierpnia 1943 
r. przyniósł bardziej tragiczne 
wiadomości o wymordowaniu 
ludności polskiej w Kątach, Woli 
Ostrowieckiej, Ostrówkach, Jan-
kowcach i kol. Borki i Czmyko-
sie. Wiadomości o zaistniałej 
tragedii ludności polskiej do 
władz konspiracyjnych obwodu 
i delegatury rządu w Lubomlu, 
dotarły przez ocalałych Polaków 
członków PZP - AK w Kątach. 
Natychmiast odbyło się spotka-
nie przedstawicieli delegatury 
rządu na pow. Luboml, naradzie 
przewodniczył przewodniczący 
Tadeusz Rodziewicz „Żerdź”. 
Podczas narady obecny Ryszard 
Markiewicz „Marek” otrzymał 
zadanie natychmiastowego wy-
jazdu do Nowego Jagodzina i 
nawiązania kontaktu z Komen-
dantem Obwodu Kazimierzem 
Filipowiczem „Kordem”, któ-
ry postawił miejscowy pluton w 
stan pogotowia i miał oczekiwać 
na dalsze rozkazy. 

W drodze do „Korda” Ryszard 
Markiewicz od 30 sierpnia 1943 
r. „Mohort” zatrzymał się na 
krótko w Terebejkach stwierdził, 
że Michał Pradoń „Kryza” i 
Stanisław Stachniuk „Miecz” 
d-cy oddziału samoobrony tylko 
częścią plutonu dysponują dla 
zabezpieczenia mieszkańców Te-
rebejek od strony wschodniej tj. 
Wiśniowa, Kocur i Sztunia za-
mieszkałych przez Ukraińców. 
Część członków plutonu opano-
wała panika i wyjechała z rodzi-
nami do Lubomla. Pozostali na 
miejscu nie zostaną na noc we 
wsi, gdyż obawiają się napadu 
banderowców już na Terebejki. 
W skuteczność obrony, przy sła-
bym uzbrojeniu i panice nie wie-
rzą. Podobna sytuacja powstała 
również u Stefana Matyszczuka 

„Rybaka” d-cy samoobrony Ku-
pracze i Sawosze. Niemcy ochra-
niający stację kolejową w Jago-
dzinie i tzw. mijankę w Terebej-
kach koło chmielewszczyzny nie 
wykazują żadnej inicjatywy, cze-
kają w obronie na bezpośrednie 
zagrożenie ich punktów obrony.  
Oddział samoobrony pod do-
wództwem Michała Strusia „Po-
ciska”, czynił wszystko, aby sku-
tecznie osłaniać wieś Rymacze 
od strony południowej z kierunku 
ewentualnego ataku banderow-
ców. Ogólna atmosfera śmier-

telnego zagrożenia działała i 
tu, wielu mieszkańców z trwogą 
oczekiwała nadchodzącej nocy. 
Kobiety i dzieci wycofano z kol. 
Strużki w pobliże stacji kolejo-
wej. Wszyscy byli przygotowani 
za Bug do Dorohuska lub Cheł-
ma. Atmosfera rozpaczy i bezna-
dziejności mieszkańców Rymacz 
mogła tylko zmienić energiczne 
działania i wiele zależało od tego, 
czy do takiego działania ludzie 
będą zdolni. Wszyscy patrzyli w 
stronę Nowego Jagodzina, gdzie 
z plutonem pozostał Kazimierz 

Filipowicz „Kord”, około godzi-
ny 12 w południe, Ryszard Mar-
kiewicz „Marek” dotarł do szko-
ły w Nowym Jagodzinie, gdzie 
pozostawał komendant obwodu 
kierując ludźmi miejscowego 
plutonu. Wystawione czujki ob-
serwowały kierunki od strony 
Leśniaków i Ostrówek i kol. Za-
mostecze. Kolonijna zabudowa 
Nowego Jagodzina rozciągała 
się od Jankowiec aż do Kupracz i 
wynosiła ponad cztery kilometry, 
utrudniała skuteczną obronę jak i 
atak. Należało się liczyć z potrze-
bą przyjęcia obrony w Jagodzi-
nie po uprzednim wycofaniu się 
ludności do Rymacz. Dodatkową 
komplikację stanowili Niemcy, 
którzy na wiadomość o zbrodni 
pojechali samochodami trak-
tem Luboml – Huszcza w stro-
nę Ostrówek. Banderowcy, gdy 
spostrzegli Niemców pośpiesznie 
pędzili kolumny kobiet i dzieci 
w kierunku cmentarza parafial-
nego do lasu Kokorawiec, gdzie 
prawie wszystkich rozstrzelali. 
Niektóre ranne osoby uratowały 
się i dotarły do Jagodzina, gdzie 
udzielono im pierwszej pomo-
cy lekarskiej przez Jana Dyczkę 
„Kruka”. Następnie przewiezio-
ne zostały do szpitala w Lubomlu 
i w Chełmie. Niemcy nie zaintere-
sowali się pędzoną kolumną poza 
posłaniem kilku krótkich serii z 
karabinów maszynowych i odje-
chali. W drodze powrotnej oko-
ło południa Niemcy przejechali 
przez Nowy Jagodzin i zostali 
ostrzelani z broni maszynowej, 
gdy jeden z żołnierzy z plutonu w 
zdenerwowaniu wziął żandarme-
rię niemiecką za Ukraińców. Na 
miejscu zdarzenia wyjaśniono 
Niemcom, że to nieliczna grupa 
banderowców kręci się koło wsi 
i przygotowuje kolejny napad na 
Nowy Jagodzin. Niemcy przyjęli 
wyjaśnienia, a ponieważ nie było 
zabitych ani rannych pośpiesznie 
odjechali do Lubomla. Nie wol-
no było ujawnić, że to Polacy 
strzelali z broni maszynowej, i 
że posiadają broń.  W godzinach 
popołudniowych przybył do No-
wego Jagodzina przedstawiciel 
delegata rządu z Lubomla Win-
centy Pękala „Rawicz” i wspól-
nie z „Kordem”, „Mohortem” 
dokonano przeglądu zaistniałych 
wydarzeń oraz określono zakres 
niezbędnych działań w tej jakże 
tragicznej sytuacji. W wyniku 
rozmów postanowiono, że do-
wództwo obrony odcinka Nowy 
Jagodzin na nowo przejmie popr. 
„Mohort” natomiast „Kord” po 
załatwieniu niektórych spraw 
organizacyjnych w Rymaczach, 
podejmie starania wyznaczenia 
z miejscowego konspiracyjnego 
aktywu osób do poszczególnych 
zadań. Na miejsce przybyli ppor. 
Czesław Różynski „Ogończyk”, 
ppor. Anatol Turski „Turoń”, 
pracownicy nadleśnictwa w Ry-
maczach kilku nauczycieli oraz 
kolejarze ze stacji w Jagodzi-
nie. Konieczne było nawiązanie 
stałej łączności z placówkami 
samoobrony w Jagodzinie, Tere-
bejkach i Kupraczach oraz przy-
gotowanie plutonu „Pociska” z 
Rymacz do przerzucenia jednej 

/ Ryszard Markiewwicz ps. „Mohort”
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/ Por. Kazimierz Filipowicz ps. „Kord”
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drużyny do Nowego Jagodzina. 
(...)  Po otrzymaniu rozkazu ko-
mendanta obwodu Luboml por. 
„Kord”, a przekazanego przez 
„Greya” - dowódcy samoobrony 
plut. „Pociskowi” w Rymaczach, 
drużyna pod dowództwem Tade-
usza Kańskiego „Muszli” wypo-
sażona w dwa karabiny maszy-
nowe i Kb, po pokonaniu trudów 
i walki z samolotem niemieckim, 
podczas przejazdu furmanką do-
tarła w godzinę przed zachodem 
słońca do Nowego Jagodzina i 
zajęła kwatery w zabudowaniach 
Marcina Kołtuna i stanowiła 
ubezpieczenie Nowego Jagodzi-
na od strony Jankowiec.  Powo-
łany przez Komendanta Obwodu 
Luboml por. „Korda” Kazimie-
rza Filipowicza członków kon-
spiracji oddział partyzancki OP 
-„Bug”- w sile 90 - żołnierzy w 
Nowym Jagodzinie w dniu 30 
sierpnia 1943 r. - patrolował 

rejony Jankowiec, Przekurki, 
Ostrówek, Woli Ostrowieckiej, 
Połap i Zapola. Dzień po zbrod-
ni przybył na miejsce i „Kord” 
ze swoimi żołnierzami, z prze-
rażeniem oglądał pobojowisko. 
Jak przekazywali świadkowie 
obok oddziałów UPA udział w 
zbrodni wzięła miejscowa lud-
ność ukraińska ze wsi Przekurka, 
Sokół, Połapy, Zapole, Huszcza i 
Równo. Między innymi dlatego 
oddział por. K. Filipowicza ps. 
„Kord”, 6 września 1943 r. spa-
lił ukraińską wieś Wysock (W. 
Filar: „ Eksterminacja ludności 
polskiej na Wołyniu w drugiej 
wojnie światowej”  s. 230.) 

„Rudy” po „sukcesach” ( rzezi 
ludności polskiej) „Łysego” w 
pow. lubomelskim, postanowił 
zakończyć niezałatwione spra-
wy w pow. kowelskim. Polskie 
czujki z „Ośrodka Samoobrony 

Zasmyckiej” donosiły o  groma-
dzeniu się znacznych sił ukraiń-
skich   za lityńskim lasem , co 
mogło oznaczać, że mają zamiar 
zaatakować Zasmyki i sąsiednie 
wsie polskie.  Ustalono, że re-
jonie Tuliczowa 10 km. od Za-
smyk znajdowało się zgrupowa-
nie ponad 2 tys. sił ukraińskich. 
7 i 8 września 1943 r. rozegrała 
się tam bitwa UPA z Niemcami, 
podczas której nie tylko rozgro-
mili upowców, ale zmusili do 
ucieczki w lasy świniarzyńskie. 
Niemcy wyszli w teren by przy-
pilnować zbiory płodów rolnych 
na obowiązkowe dostawy, two-

rząc polowe garnizony. Jednym 
z nich było czeskie miasteczko, 
Kupiczów, który Niemcy nawet 
ufortyfikowali. Utworzyli linie 
okopów i bunkrów ziemnych, a 
wszystko zostało zabezpieczone 
zasiekami z drutu kolczastego. 
Nawet w lesie koło Radowicz 
znalazł się okopany posterunek 
niemiecki. Dzięki temu trzymali 
upowców w szachu i zapewnili 
Polakom w czasie wykopek w 
miarę względny spokój. 

    Pod koniec września na od-
prawie, u komendanta Okręgu 
Wołyń;   płk Kazimierza Bą-
bińskiego ps. „Luboń”, zapa-
dła decyzja w sprawie rzezi w 
lubomelskiem. Wykorzystując 
względny spokój w pow. kowel-
skim, inspektor rejonowy mjr 
Jan Szatowski ps. „Kowal” 
miał wyznaczyć oddział wspar-
cia dla „Korda”, w celu doko-
nania rozliczenia z Ukraińcami 
( UPA i „czerń”) za sierpniową 
masakrę na ludności polskiej 
tamtego terenu. Oddział „Korda” 
miał 90 żołnierzy i samodzielnie 
był za słaby by zmierzyć się z 
lokalnymi siłami UPA. Zostało 
wyraźnie powiedziane: „była 
zbrodnia to musi być za nią 
kara”. W ostatnich dniach wrze-
śnia „Kowal” w domu przy  ulicy 
Łuckiej w Kowlu przekazał łącz-
nikowi  ( a była to prawdopodob-
nie Joanna Zamościńska ps. 
„Bronka”) stosowny rozkaz do 
„Jastrzębia”, dowódcy najwięk-
szego oddziału partyzanckiego 
AK w pow. kowelskim ( 150 
żołnierzy). Jeszcze tego same-
go  dnia dotarł on do Stefanów-
ki, gdzie stacjonował oddział.                     
1 października ( 1943 r.), rano 

wyruszył blisko 120- osobowy 
wyselekcjonowany oddział „Ja-
strzębia” w kierunku Rakowca, 
miejsca postoju oddziału „Kor-
da”. Żołnierze „Jastrzębia”, nie 
tylko,  nie znali zadania jakie 
przed nimi postawiono, ale byli 
tak ubrani, żeby można było 
wziąć ich nawet za oddział upo-
wski, co miało ułatwiać prze-
marsz przez ukraińskie wioski. 
Po dwóch dniach marszu do-
tarli na umówione spotkanie. O 
głównym celu dowiedzieli się na 
kilka godzin przed atakiem. Świ-
tem 5 października (1943 r.) 
połączone  oddziały utworzyły 
czworobok, który uderzył na 
ukraińską wieś Sokół, a póź-
niej Połapy, gdzie znajdował 
się sztab kurenia „Buh”, któ-
rym dowodził „Łysyj”, odpo-
wiedzialny za pogrom Polaków 
w Kątach, Woli Ostrowieckiej, 
Ostrówkach i Jankowcach. 
Ukraińcy nie spodziewali się tej 
wizyty, nawet nie zdążyli zorga-
nizować żadnego oporu, uciekali 
w panice. Dwa nacjonalistyczne 
ośrodki zostały rozbite, liczba 
zabitych po stronie ukraińskiej 
była nieznana, ze strony pol-
skiej obyło się bez strat. Należy 
zaznaczyć, że była to operacja 
wojskowa, w żadnym wypadku 
nie można tego nazwać „odwe-
tem”, który cechuje zasada  „ 
oko za oko, ząb za ząb, itd. itp. 
Nie znam ani jednej relacji by 
Polacy w swoich działaniach, jak 
to niektórzy historycy nazywają 
„odwetowych”, odpowiedzie-
li Ukraińcom takimi metodami 
mordu jakie stosowali „rezuny”. 
Jedynie reżyser filmu „Wołyń” 
nakreślił taką scenę, co mocno 
zbulwersowało wielu świadków 
„Rzezi Wołyńskiej”, mimo, że to 
nie dokument a fabuła.

P/ w materiał powstał z wykorzy-
staniem informacji z n/w źródeł:

1) Bogusław Szarwiło : >> 
„Krwawe dorzynki „ Sierpień 
1943 r. na Wołyniu<< https://
wolyn.org/index.php/publika-
cje/875-krwawe-dorzynki-sier-
pie-1943-r-na-woyniu

2)  Radio Maryja.pl „ TO BYŁ 
MORD NA ŻYWYM CIELE POL-
SKI „ https://www.radiomaryja.
pl/bez-kategorii/to-byl-mord-na-
-zywym-ciele-polski/

3) Dziennik Złożony: >>„Trud-
no opisać…” Relacjonuje Cze-
sław Kuwałek <<  http://dzien-
nik-zlozony.pl/trudno-opisac-re-
lacjonuje-czeslaw-kuwalek/

4) Marcin Czarnecki : „ Zbrod-
nia w Ostrówkach” https://tro-
picielehistorii.pl/zbrodnia-w-
-ostrowkach/#.YU3HxVUzbIU

 5) Bogusław Szarwiło: >>”Bul-
bowcy i Rydy”, koszmary z pa-
mięci Wołynian<<  https://wolyn.
org/index.php/publikacje/1342-
bulbowcy-i-rydy-koszmary-z-
pamieci-wolynian

6) . Władysław Tołysz ps. 
„Grey”: Niepublikowane wspo-
mnienia.

/ Dom Jana Domańskiego, Inspektorat Rejonowy AK w Kowlu

/ Mjr Jan Szatowski ps. „Kowal”    / Por. Władysław Czermiński ps. „Jastrząb”
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Kalendarium 
Ludobójstwa.
Październik 1946
Stanisław Żurek
1 października:   
We wsi Kormanice pow. Prze-
myśl upowcy zamordowali cho-
rego, leżącego w łóżku 70-letnie-
go Polaka. Oraz:  „banderowcy 
zastrzelili w łóżku Gradowicza, 
który odmówił udania się z nimi 
do lasu.” (Andrzej Zapałowski: 
Granica w ogniu. Warszawa 2016, 
s. 182)  
We wsi Piwoda pow. Jarosław w 
pobliżu wsi został zamordowany 
przez UPA Stanisław Czeczuk, 
ur. 23.04. 1923 r., kanonier z 40 
PALu 9 DP.  
   2 października:   
We wsi Kniażyce pow. Przemyśl 
upowcy uprowadzili 3 Polaków, 
którzy zaginęli bez wieści. 
   4 października: 
We wsi Jawornik Polski pow. 
Rzeszów został zamordowany na 
drodze Jan Bury, ur. 1923 r. Inni: 
We wsi Młyny pow. Jarosław z 
rąk UPA zginął żołnierz WP Jan 
Bury ur. 1923, jego grób znajduje 
się na cmentarzu komunalnym na 
Zasaniu. (http://w.kki.com.pl/pio-
inf/przemysl/zabytki/narodowej/
ofiary1.html). 
   5 października:   
We wsi Waręż pow. Lubaczów 
banderowcy zamordowali 5 Pola-
ków oraz spalili: posterunek MO, 
urząd gminy, 70 domów, 60 sto-
dół ze zbożem, 24 spichlerze, 68 
stajni, 28 obór. W walce zginęło 
2 żołnierzy WP  i 4 milicjantów 
oraz rannych zostało 4 żołnierzy i 
9 osób cywilnych.   
   W nocy z 5 na 6 października:   
We wsi Bezmiechowa Dolna 
pow. Lesko banderowcy zamor-
dowali Teodora Opalanko. 
   6 października:   
We wsi Bezmiechowa Górna 
pow. Lesko banderowcy zamor-
dowali Jana Banasiewicza, sołty-
sa. 
   8 października 
We wsi Hermanowice pow. 

Przemyśl oddział UPA, ubrany 
w mundury WP, w czasie prowa-
dzonego przeszukania, zastrzelił 
milicjanta Tadeusza Węgrzyna. 
(Andrzej Zapałowski: Granica w 
ogniu. Warszawa 2016, s. 182). 
We wsi Torki pow. Przemyśl: „8 
października 1946 roku w okolicy 
Torek znaleziono 3 niezidentyfiko-
wane trupy.” (Andrzej Zapałow-
ski: Granica w ogniu. Warszawa 
2016, s.148).
   9 października:  
W mieście Jarosław na cmen-
tarzu komunalnym ma grób żoł-
nierz WP Stanisław Szczuko ur. 
1921, który zginął z rąk UPA 
9.X.1946 r. (.http://w.kki.com.pl/
pioinf/przemysl/zabytki/narodo-
wej/ofiary1.html ).  
   10 października:   
We wsi Kormanice pow. Prze-
myśl porwali Józefa Kożucha, po 
którym ślad zaginął. (Andrzej Za-
pałowski: Granica w ogniu. War-
szawa 2016, s. 182). 
We wsi Pielnia pow. Sanok upo-
wcy obrabowali i spalili wieś oraz 
zamordowali 8 Polaków. 
   11 października:  
We wsi Drozdówka pow. Par-
czew upowcy zamordowali 2 Po-
laków. 
We wsi Jedlanka pow. Parczew 
zamordowali 4 Polaków. 
   13 października:   
We wsi Kuźmina pow. Prze-
myśl zamordowany został przez 
UPA przy domu gajowy Mi-
chał Zarzycki, pochowany w 
Kuźminie (inni podają datę 5 
października 1946), (Wojciech 
Moskaluk, w: http://www.swie-
toszow.wroclaw.lasy.gov.pl/do-
cuments/21700551/27220520/
Lis ta+pomardowanych.pdf /
fc266838-157c-4429-a3bd-
c4fd238f25f4 ). 
W miasteczku Sieniawa pow. 
Jarosław został zamordowany 
przez UPA szer. Henryk Witas, ur. 

w 1927 r. 
14 października: 
We wsi Stubno pow. Przemyśl 
banderowcy zamordowali ożenio-
nego w Stubnie por. WP Bolesła-
wa Kochana, lat 27 pochodzące-
go z Pleszawic, który powrócił z 
Syberii, gdzie był wywieziony. 
(Andrzej Zapałowski: Granica w 
ogniu. Warszawa 2016, s. 130 - 
131). 
   16 października: 
We wsi Łupków pow. Lesko w 
walce z UPA poległ Mieczysław 
Kłosowicz, ur. 1923, milicjant. 
   18 października:  
We wsi Muszkatówka pow. 
Borszczów: „Kolejny krewny 
(siostrzeniec) mojej prababki za-
mordowany przez UPA to: Lonio 
BRYTUN (niestety znam jego imię 
jedynie w formie zdrobniałej) 
zamordowany 18.10.1946 r. w 
Muszkarówce powiat Borszczów” 
(Emilia Dziewiecka.; 17.07.2013; 
w: www.stankiewicze.com/ludo-
bojstwo.pl). 
We wsi Poździacz pow. Prze-
myśl: „18 października 1946 na 
Poździacz napadł ok. 200- oso-
bowy oddział UPA, ubrany w 
„różne” mundury. Zrabowano 3 
wozy, 15 koni, kilka świń, ok. 100 
kożuchów oraz uprowadzono 3 
mężczyzn. Jeden z nich – Mikołaj 
Foca uciekł z upowskiego bun-
kra.” (Andrzej Zapałowski: Gra-
nica w ogniu. Warszawa 2016, 
s.148).  
W przysiółku Rudeczno koło 
Hrebennego pow. Hrubieszów 
banderowcy zamordowali co naj-
mniej 5 Polaków, w tym rodzinę. 
Iwanków.  
We wsi Wańkowa pow. Lesko 
zamordowali 4 Polaków. 
   19 października: 
We wsi Wulka Zapałowska 
pow. Jarosław został zamordo-
wany przez UPA milicjant Kazi-
mierz Kulpa.   

   W nocy z 21 na 22 paździer-
nika:  
We wsi Niebieszczany pow. Sa-
nok upowcy obrabowali i spalili 
gospodarstwa oraz zamordowali 6 
Polaków, w tym kobietę. 
We wsi Prusiek koło Niebiesz-
czan pow. Sanok upowcy z sot-
ni „Chrina” i „Stacha” spalili 50 
polskich domów i zamordowali 
12 Polaków a 7 poranili. 
   22 października:  
W Przemyślu na cmentarzu woj-
skowym ma grób żołnierz WP 
Ryszard Dolistowski ur. 1924 
, który zginął z rąk UPA  22 X 
1946 w Przemyślu. (http://w.kki.
com.pl/pioinf/przemysl/zabytki/
narodowej/ofiary1.html ).  
   23 października:  
We wsi Pawłokoma pow. Brzo-
zów upowcy zastrzelili Ludwi-
ka Potocznego a dzieci lat 11 i 
12 utopiły się w Sanie uciekając 
przed nimi. 
We wsi Ropienka pow. Lesko 
zostali zastrzeleni przez UPA: 
Anastazja Besarb i Piotr Hołu-
bowski. 
   24 października: 
We wsi Dzików Nowy pow. Lu-
baczów banderowcy zamordo-
wali żołnierzy WP: kpr. Józefa 
Mazura s. Józefa ur. 1924 r., szer. 
Janinę Matuszewską c. Bolesława 
ur. 1923 r. (IPN Opole, 21 grud-
nia 2018, sygn. akt S 37.2013.
Zi; Postanowienie o umorzeniu 
śledztwa.). 
   25 października:   
We wsi Ropienka pow. Lesko 
został zastrzelony przez bande-
rowców Grzegorz Bodnar.  
   28 października:  
We wsi Borowa Góra pow. Lu-
baczów w przysiółku Brodzie 
banderowcy zamordowali Michał 
Kruka. (IPN Opole, 21 grudnia 
2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Po-
stanowienie o umorzeniu śledz-
twa.). 

   31 października:   
We wsi Dobra Szlachecka pow. 
Sanok Ukraińcy zamordowali 
Michała Kowalczyka, ur. w 1925 
r., rolnika. 
   W październiku:  
We wsi Czaszyn pow. Lesko 
banderowcy zmordowali 3 Pola-
ków. 
We wsi Duszatyń pow. Sanok 
banderowcy uprowadzili Karo-
linę Duszatyńską, która zaginęła 
bez wieści. 
W kolonii Józefówka pow. 
Trembowla miejscowy bandero-
wiec przebił widłami Władysława 
Szozdę. Ciężko rannego odwiózł 
syn Stefan do szpitala w Bucza-
czu. Wobec „bezradności” ukraiń-
skich lekarzy, syn przewiózł ojca 
do szpitala w Czortkowie, gdzie 
zmarł na stole operacyjnym. Dom 
Szozdy przejął Ukrainiec, który 
dokonał zbrodni. 
We wsi Komańcza pow. Sanok 
upowcy zamordowali Andrzeja 
Nowaka, lat 30. 
We wsi Machnówek pow. To-
maszów Lubelski zamordowali 3 
Polaków, w tym 22-letnią kobietę. 
„Jeszcze jeden napad miał miej-
sce w październiku 1946 roku. W 
czasie tego napadu nacjonalistom 
ukraińskim udało się schwytać 
tylko dwie osoby: Józefa Fujarę 
(lat 26) i Paraskiewię Fujarę (lat 
22), których po uprzednich tortu-
rach zamordowano tego dnia”. 
(Jastrzębski..., s. 102, lubelskie).
We wsi Prełuki pow. Sanok ban-
derowcy uprowadzili Romana So-
koła, który zaginął bez wieści, a 
za kilka dni miejscowi Ukraińcy 
zamordowali jego żonę i 2 dzieci. 
Była to jedyna mieszkająca tutaj 
rodzina polska. 
We wsi Rzepedź pow. Sanok 
upowcy zamordowali drugiego 
już sołtysa Mikołaja Warchoła. 
We wsi Siemuszowa pow. Sanok 
powiesili 5 Polaków. 
Stanisław Żurek 

FUNDACJA   DLA   POLONII
www.witajciewdomu.pl; www.fundacjadlapolonii.pl 

ul. Wałuszewska 48,  
03-005 Warszawa KRS: 0000423252
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Lato 2005 roku było we Lwowie 
wyjątkowo żarliwe, temperaturę 
podwyższyły dodatkowe emocje, 
jak zapowiedziane na dzień 24 
czerwca  oficjalne otwarcie Po-
mnika Chwały - Panteonu Na-
rodowego – Cmentarza Obroń-
ców Lwowa - Orląt Lwowskich. 
Po wielogodzinnych utarczkach 
dyplomatycznych, dotyczących 
kształtu głównej płyty i  histo-
rycznych napisów, uścisków i 
poklepywań prezydentów Bolka, 
Olka i nacjonalisty ukraińskiego 
Wiktora Juszczenki,  z których 
nic nie wynikało, wreszcie osią-
gnięto „kompromis”, z którego w 
dalszym ciągu nic nie wynika.

Brzmiący mi w uszach ukraiń-
ski hymn narodowy otwarcia tej 
polskiej przecież uroczystości 
przemienił się w podkreślenie 
ukraińskości Polskiej Narodowej 
Nekropolii. To prawda, iż nieopo-
dal spoczywają strzelcy siczowi 
i członkowie Armii Galicyjskiej, 
którzy przelali krew dla zdoby-
cia polskiego przecież Lwowa, 
a nie ukraińskiego. Uroczystość 
dotyczyła więc otwarcia Pomni-
ka Chwały Polskich Bohaterów 
zgodnie z „kompromisem” i usta-
leniami. Czym w takim razie był 
protokół i scenariusz otwarcia 
Cmentarza Obrońców Lwowa, 
jaka została uzgodniona kolej-
ność otwarcia obu odgrodzonych 
przecież od siebie enklaw cmen-
tarnych?

Myśmy przybyli na otwarcie 
Panteonu Narodowego, a otwo-
rzono Cmentarz Armii Galicyj-
skiej. Dopiero w następnej kolej-
ności, w zakończeniu, na terenie 
nieukończonej przecież budowy 
Cmentarza Obrońców Lwowa 
odbyła się msza św. koncelebro-

wana przez metropolitę lwow-
skiego Mariana Jaworskiego, ale 
było to już post scriptum całej 
uroczystości.

Nie na taki przebieg otwarcia Pol-
skiej Nekropolii Narodowej czeka-
liśmy 50 lat.

Otwarcie jednego i drugiego cmen-
tarza przemieniło się w manifesta-
cję polityczną pomiędzy narodami 
ukraińskim i polskim. Na terenie 
polskiego Pomnika Chwały stał 
czerwony transparent z napisem 
w języku ukraińskim: „niech żyje 
przyjaźń ukraińsko-polska”. Przy-
pomniało mi to napisy ze znanego 
okresu w czasie różnych „zbiego-
wisk”. Otwarcie obydwu cmenta-
rzy było właśnie takim „zbiego-
wiskiem ku czci”. Oczywiście nie 
jestem nacjonalistą, ale prezentuję 
pogląd, że manifestacje przyjaźni 
między narodami powinny się od-
bywać w świeckich  miejscach pu-
blicznych, jak np. pl. im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Warszawie, 
czy pl. Jana Pawła II we Lwowie, 
ale powaga Nekropolii Narodowej 
nie jest platformą do manifestacji 
politycznych. 

Asystujący przy mszy św. biskup 
polowy Wojska Polskiego Tadeusz 
Płoski wygłosił homilię, którą roz-
począł:  „oto stoimy na ziemi ukra-
ińskiej”. Ja, proszę księdza biskupa 
stałem na ziemi polskiej, czy to się 
księdzu biskupowi podoba, czy nie. 
A Orlęta Lwowskie, w intencji któ-
rych ksiądz biskup się przecież mo-
dlił w czasie  mszy św. o tę ziemię 
się właśnie biły i w niej spoczywają, 
w polskiej ziemi. W czasie homilii 
księdza biskupa nie usłyszałem na-
tomiast o najmłodszych Orlętach 
- Antosiu Petrykiewiczu najmłod-
szym kawalerze Orderu Virtuti 

Militari i Jurku Bitchanie, którzy 
bohatersko w wieku 13  lat oddali 
swoje życie dla polskiego Lwowa 
i spoczywają w polskiej ziemi na 
swoim  polskim cmentarzu.

Z przemówień prezydentów Polski 
i Ukrainy wynikało m.in., iż bez 
Ukrainy nie ma Polski, a prezy-
dent Wiktor Juszczenko podkreślił 
kłamliwie i bezczelnie ukraińskie 
korzenie rodowe Ojca Świętego 
Jana Pawła II. Wspomniał również 
prezydent Juszczenko o wspólnej 
walce przeciwko bolszewizmowi 
wojsk polskich pod dowództwem 
Józefa Piłsudskiego u boku wojsk 
Szymona Petlury. Jest to bezczelne 
kłamstwo historyczne, ponieważ 
armia Petlury nie wspomogła Po-
laków i armia polska samotnie wy-
grała największą bitwę świata pod 
Warszawą zwaną Cudem nad Wisłą 
z błogosławieństwem Najświętszej 
Maryi Panny Królowej Polski. 

Bitwa o polski Lwów była jedną z 
niespotykanych w historii wojen. 
Liczącym kilkanaście tysięcy żoł-
nierzy, oddziałom ukraińskim Po-
lacy mogli przeciwstawić nieliczne 
siły - kilkuset członków Polskiej 
Organizacji Wojskowej.

Do obrony Lwowa zaczęli ścią-
gać ochotnicy, najczęściej młodzi 
chłopcy i dziewczęta, uczniowie, 
studenci i batiarzy, jak nazywano 
lwowskich uliczników. 

Ci młodzi żołnierze byli właśnie 
Lwowskimi Orlętami. Nierzad-
ko byli to chłopcy i dziewczęta w 
wieku 12-14 lat. Na polu chwały 
poległo ich wielu, m.in. o których 
już wspomniałem, najmłodszy z 
nich, niespełna 13-latek, Antoś Pe-
trykiewicz, czy też 13-letni Jurek 
Bitschan. Student Wydziału Archi-
tektury Politechniki Lwowskiej Ru-
dolf Indruch też ranny w walkach 
o Lwów zaprojektował Cmentarz 
Obrońców Lwowa. Wszelkiego 
rodzaju „kompromisy’ są nie tylko 
niepamięcią, ale też stanowią naru-
szenie praw autorskich.

W najwyższym punkcie Cmentarza 
Obrońców Lwowa położonym na 
wzgórzu powstała okazała tablica 
Orląt, nieco poniżej katakumby, a 
jeszcze niżej kolumnada, Pomnik 
Chwały i koncentrycznie scho-
dzące groby. Budowa Cmentarza 
Obrońców Lwowa pomyślanego 
jako niezwykły i okazały pomnik 
obrońców miasta trwała przez całe 
dwudziestolecie, a koszty były 
ogromne. Najbardziej okazałym 
monumentem był pomnik, przy 
którym wartę trzymały lwy dzier-
żące w łapach tarcze - pierwszy z 
napisem „Zawsze wierny” drugi – 
„Tobie Polsko”.

Przez cały czas trwania Ukraiń-
skiej Socjalistycznej Republiki 
Radzieckiej czynem ciągłym nisz-
czono Cmentarz Obrońców Lwo-
wa. Uczyniono z niego wysypisko 
śmieci, wypasano bydło, zniszczo-
no katakumby i zbudowano zakład 
kamieniarski. Systematycznie kra-
dziono płyty z grobów żołnierzy (w 
tym pamiątkową po grobie Niezna-
nego Żołnierza). Zniszczono napi-
sy na tarczach lwów strzegących 
wejścia na Cmentarz, a po pewnym 
czasie skradziono je same. Na mu-
rach Nekropolii pojawiały się raz 
po raz obelżywe napisy. 

W 1998 r. ukraińscy zarządcy Lwo-
wa zgodzili się nieoficjalnie, by 
Polska firma Energopol przystąpi-
ła do robót odbudowy i porządko-
wych Cmentarza, aby je przerwać 
na polecenie administracji ukraiń-
skiej, by w końcu zakończyć je w 
2002 roku. 

Od tej pory notuje się ciągłe spory o 
kształt Cmentarza i treść napisu na 
głównej płycie. Inskrypcja na pły-
cie brzmiała: „Nieznanym bohate-
rom poległym w obronie Lwowa i 
Ziem Południowo-Wschodnich”. 
Taka sama inskrypcja widnieje na 
płycie Grobu Nieznanego Żołnie-
rza w Warszawie. W wyniku „kom-
promisu” zniknęły lwy z tarczami i 
napisami „Zawsze wierny”, „Tobie 
Polsko”.

Zmieniono napis na głównej pły-
cie Cmentarza: „Tu leży żołnierz 
polski poległy za Ojczyznę”.

Natomiast skandalem dyploma-
tycznym jest wymazanie napisów 
w językach angielskim i francu-
skim i zerwanie tarcz z emblema-
tami przy pomnikach piechura 
francuskiego i lotnika amerykań-
skiego (dokonano tego tuż przed 
ceremonią otwarcia, poza proto-
kołem). 

W zakończeniu należałoby jesz-
cze wspomnieć o sprzeciwie 
otwarcia Cmentarza Obrońców 
Lwowa przez parlament ukra-
iński, oraz głosowaniu za osoby 
zmarłe, komentarze, iż bohater-
stwo Orląt Lwowskich można 
porównać do bohaterskiego We-
hrmachtu.

Szeroka opinia publiczna powin-
na być niezwłocznie powiado-
miona, kto brał udział ze strony 
polskiej przy ustalaniu „kom-
promisu” w wersji ostatecznej, 
ze strony polskiej  (min. Andrzej 
Przewoźnik? ) i kto ze strony 
polskiej zatwierdził scenariusz 
protokołu dyplomatycznego, po-
lityczny i duchowny otwarcia 
Cmentarza Obrońców Lwowa i 
jakie istniało zezwolenie społecz-
ne.

Składam serdeczne podziękowa-
nia: panu mgr Jerzemu Korze-
niowi, prezesowi Towarzystwa 
Pamięci Narodowej im. Pierw-
szego Marszałka Polski Józefa 
Piłsudskiego za niezwykle cenne 
informacje historyczne , bez któ-
rych nie byłoby możliwe zreda-
gowanie tej korespondencji; pani 
redaktor Bożenie Rafalskiej, za 
użyczenie tytułu swojej Gazety., 
jak również za cenne rady dzien-
nikarskie. Pismo „Lwowskie 
Spotkania” należy do znakomicie 
redagowanych lwowskich patrio-
tycznych miesięczników. 

  Aleksander Szumański  redak-
cja „Lwowskich Spotkań”

BARWY KRESÓW - KULTURA - TRADYCJA

LWOWSKIE SPOTKANIA 
- LATO 20O5 ROKU
Aleksander Szumański

/ Bitwa pod Zadwórzem 
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Wojciech Kilar to kolejny Kreso-
wiak którego sylwetkę umiesz-
czamy w dziale „Barwy Kresów” 
w cyklu „Muzyka w Barwy Kre-
sów wpisana”. 
Urodził się się 17 lipca 1932 we 
Lwowie. Dom rodzinny Kilrów 
znajdował się przy ul. Sapiehy 
89. Ojciec kompozytora Jan Fran-
ciszek Kilar, był lekarzem, zaś 
matka Neonilla – aktorką teatral-
ną. Jako dziecko Wojciech Kilar 
z wielką niechęcią brał lekcje gry 
na fortepianie u pani Reissówny. 
Po przymusowym wysiedleniu ze 
Lwowa, w latach 1946–1947 kon-
tynuował naukę gry na fortepianie 
w Państwowej Średniej Szkole 
Muzycznej nr 2 w Rzeszowie u 
K. Mirskiego. W tym czasie za-
mieszkiwał w tamtejszej kamie-
nicy przy ulicy Grunwaldzkiej 6. 
W Rzeszowie ukończył liceum.

Jako pianista zadebiutował w 
1947 na konkursie Młodych Ta-
lentów, wykonując własne Dwie 
miniatury dziecięce (II nagroda). 
W latach 1947–1948 uczęszczał 
do Państwowego Liceum Mu-
zycznego w Krakowie w klasie M. 
Bilińskiej-Riegerowej (fortepian) 
oraz Artura Malawskiego (har-
monia – prywatnie), zaś w latach 
1948–1950 do Państwowego Li-
ceum Muzycznego w Katowicach 
u Władysławy Markiewiczówny 
(fortepian). Równocześnie pobie-
rał prywatne lekcje kompozycji u 
Bolesława Woytowicza. Po ukoń-
czeniu szkoły średniej rozpoczął 
studia w Państwowej Wyższej 
Szkole Muzycznej w Katowicach. 
Studiował u Władysławy Mar-

kiewiczówny (fortepian), Artura 
Malawskiego (teoria muzyki) i 
Bolesława Woytowicza (fortepian 
i kompozycja). Dyplom ukoń-
czenia studiów z wyróżnieniem 
uzyskał w 1955. W tym samym 
roku otrzymał II nagrodę za Małą 
uwerturę na Konkursie Utworów 
Symfonicznych na V Festiwalu 
Młodzieży w Warszawie.

W latach 1955–1958 był asysten-
tem Woytowicza w krakowskiej 
Państwowej Wyższej Szkole 
Muzycznej. W 1957 uczestniczył 
w Międzynarodowych Kursach 
Wakacyjnych Nowej Muzyki w 
Darmstadt. W latach 1959–1960 
jako stypendysta rządu francu-
skiego kształcił się pod kierun-
kiem Nadii Boulanger w Paryżu.

W 1960 otrzymał za Odę Béla Bar-
tók in memoriam nagrodę funda-
cji im. L. Boulanger w Bostonie. 
Występował także jako pianista 
wykonując własne utwory. 1979-
1981 pełnił funkcję wicepreze-
sa Zarządu Głównego Związku 
Kompozytorów Polskich. W 1977 
został członkiem-założycielem 
Towarzystwa im. Karola Szyma-
nowskiego w Zakopanem; przez 
dwie kolejne kadencje był wice-
prezesem. Był również członkiem 
Związku Podhalan.

Przez wiele lat kompozytor zwią-
zany był z Jasną Górą, gdzie m.in. 
świętował swoje urodziny. Ob-
chodzono tam tzw. Dzień Kila 
Należał do konfraterni zakonu 
paulinów.

Wojciech Kilar zmarł po kilku-
miesięcznej walce z guzem mó-
zgu. Uroczystości pogrzebowe 

kompozytora odbyły się 4 stycz-
nia 2014 w katedrze pw. Chrystusa 
Króla w Katowicach i przewodni-
czył nim abp Wiktor Skworc, me-
tropolita katowicki. Artysta został 
pochowany na cmentarzu przy ul. 
Henryka Sienkiewicza w Katowi-
cach we wspólnym grobowcu ze 
zmarłą w 2007 żoną Barbarą. 

Kilar zadebiutował w końcu lat 
50. na pierwszych edycjach festi-
walu Warszawska Jesień. Począt-
kowo jego twórczość pozostawała 
pod wpływem polskiego i euro-
pejskiego neoklasycyzmu. Kom-
pozytor sięgał do klasycznych 
form i gatunków (Mała uwertura, 
I i II Symfonia, Sonata na róg i 
fortepian), także do klasycznej 
melodyki, orkiestry i brzmienia. 
Czerpał z twórczości Béli Bartó-
ka, Igora Strawinskiego, Dymitra 
Szostakowicza, Siergieja Proko-
fjewa. W 1960 za odę Béla Bartók 
in memoriam otrzymał nagrodę 
fundacji L. Boulanger w Bosto-
nie.

Od początku lat sześćdziesiątych 
wraz z m.in. Krzysztofem Pen-
dereckim i Henrykiem Góreckim 
współtworzył nową polską szko-
łę awangardową oraz nowy kie-
runek we współczesnej muzyce 
zwany sonoryzmem, nawiązywał 
do serializmu i dodekafonii. Waż-
ne utwory z tego okresu to: opar-
ty na wierszu Rilkego Herbsttag 
(1960), jazzująco-sonorystyczny 
Riff 62 (1962), sonorystyczne 
Générique (1963) i Diphthongos 
(1964), sonorystyczno-dodekafo-
niczny Springfield Sonnet (1965), 
Training 68[11] (1968) oraz mi-
nimalistyczno-sonorystyczne 
Upstairs-Downstairs (1971).

W połowie lat siedemdziesiątych 
Kilar uprościł swój język muzycz-
ny, zaczął coraz wyraźniej nawią-
zywać do tradycji, w jego muzyce 
pojawiły się inspiracje ludowe i 
religijne. Punktem zwrotnym był 
Krzesany (1974). Ważne dzieła z 
tego okresu to: Przygrywka i kolę-

da (1972) na cztery oboje i smycz-
ki, Bogurodzica (1975) na chór 
mieszany i orkiestrę, Kościelec 
1909 (1976) – poemat symfonicz-
ny napisany na 75-lecie Filharmo-
nii Narodowej i nawiązujący do 
tragicznej śmierci Mieczysława 
Karłowicza, Siwa mgła (1979) na 
baryton i orkiestrę, Exodus (1980), 
Angelus (1984) na sopran, chór 
mieszany i orkiestrę symfonicz-
ną, Orawa (1986) na orkiestrę 
kameralną, Preludium chorałowe 
(1988).

Ważniejsze dzieła

- Sonatina na flet i fortepian, 1951
- Kwintet na instrumenty dęte, 
1952
- Sonata na róg i fortepian, 1954
- Mała uwertura na orkiestrę, 
1955
- Symfonia nr 1 na smyczki, 1955
- Oda Béla Bartók in memoriam, 
1956
- Symfonia nr 2 Sinfonia Concer-
tante na fortepian i orkiestrę, 1959
- Koncert na dwa fortepiany i or-
kiestrę perkusyjną, 1958
- Riff 62 na orkiestrę, 1962

- Générique na orkiestrę, 1963
- Diphthongos na chór mieszany i 
orkiestrę, 1964
- Springfield Sonnet na orkiestrę, 
1965
- Solenne per 67 esecutori na so-
pran i 66 instrumentów, 1967
- Training 68, 1968[11]
- Upstairs-Downstairs na 2 chóry 
dziewczęce lub chłopięce i orkie-
strę, 1971
- Przygrywka i kolęda na orkiestrę 
smyczkową i 4 oboje, 1972
- Krzesany na orkiestrę, 1974 
(foto na dole) 
- Bogurodzica na chór mieszany i 
orkiestrę, 1975
- Kościelec 1909 na orkiestrę, 
1976
- Siwa mgła na baryton i orkiestrę, 
1979
- Exodus na chór mieszany i or-
kiestrę, 1981
- Victoria na chór mieszany i or-
kiestrę, 1983
- Angelus na sopran, chór miesza-
ny i orkiestrę, 1984
- Orawa na orkiestrę smyczkową, 
1986
- Preludium chorałowe na orkie-

BARWY KRESÓW - KULTURA - TRADYCJA

Muzyka w Barwy Kresów 
wpisana - Kilar  

Opracował Andrzej Łukawski

/ Wojciech Kilar Foto: Cezary Piwowarski - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.
wikimedia.org/w/index.php?curid=3903270

/ Wojciech Kilar w 1977 r. Żródło onet.pl
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strę smyczkową, 1988
- I Koncert na fortepian i orkie-
strę, 1997
- Missa pro pace (A. D. 2000) na 
głosy solowe, chór mieszany i or-
kiestrę, 2001
- Symfonia nr 3 September Sym-
phony na orkiestrę, 2003 – hołd 
ofiarom 9/11
-  Lament na chór mieszany a ca-
pella, 2003
 Symfonia nr 4 Sinfonia de motu 
na sopran, baryton, chór mieszany 
i orkiestrę, 2005 – z okazji Świa-
towego Roku Fizyki
- Ricordanza na orkiestrę smycz-
kową, 2005
- Magnificat na głosy solowe, 
chór mieszany i orkiestrę, 2006
- 4 Mazurki na fortepian 2006
- Symfonia nr 5 Adwentowa na 
chór mieszany i orkiestrę, 2007
- Te Deum na głosy solowe, chór 
mieszany i orkiestrę, 2008 – z 
okazji 90. rocznicy odzyskania 
niepodległości Polski.
- Veni Creator na chór mieszany i 
orkiestrę smyczkową, 2008
- Hymn Paschalny na chór mie-
szany a capella, 2008
- Uwertura uroczysta na orkiestrę, 
dedykowana miastu Katowice, 
2010
- II Koncert na fortepian i orkie-
strę, 2011
- Lumen na chór mieszany a ca-
pella, 2011
- 4 Sonety do Laury na baryton i 
fortepian 2012
- Modlitwa do Małej Tereski na 
chór mieszany a capella, 2013

Niekwestionowana jest pozycja 

Kilara jako jednego z najwybit-
niejszych kompozytorów muzyki 
filmowej. Napisał muzykę do po-
nad 130 filmów. Jego związki z fil-
mem zaczęły się już w 1958, kie-
dy napisał muzykę do Narciarzy 
N. Brzozowskiej. Współpracował 
z wieloma reżyserami: Bohda-
nem Porębą (Hubal, Lunatycy), 
Andrzejem Wajdą, Kazimierzem 
Kutzem, Krzysztofem Zanussim 
(począwszy od Struktury krysz-
tału stworzył muzykę do niemal 
wszystkich filmów tego reżyse-
ra), Krzysztofem Kieślowskim, 
Stanisławem Różewiczem, Woj-
ciechem Hasem, Tadeuszem Kon-
wickim, Markiem Piwowskim, 
Romanem Polańskim, Francisem 
Fordem Coppolą, Jane Campion. 
O ile sukcesy religijnych utwo-
rów komponowanych w ostatnich 
latach właściwie ograniczają się 
do polskiej publiczności, to mię-
dzynarodowym uznaniem i popu-
larnością cieszy się jego muzyka 
filmowa, a wyjątkowy sukces od-
niósł kompozytor Drakulą.

Filmografia

    Narciarze, 1958
    Lunatycy, 1959
    Nikt nie woła, 1960
    Tarpany, 1961
    Milczące ślady, 1961
    Spotkanie w Bajce, 1962
    Rodzina Milcarków, 1962
    I ty zostaniesz Indianinem, 1962
    Głos z tamtego świata, 1962
    Czerwone berety, 1962
    Milczenie, 1963
    Kryptonim Nektar, 1963

    Daleka jest droga, 1963
    Późne popołudnie, 1964
    Pięciu, 1964
    Orfeusz, 1964
    Obok prawdy, 1964
    Daleka jest droga, 1964
    Giuseppe w Warszawie, 1964
    Echo, 1964
    Ciemnogród, 1964
    Wyspa złoczyńców, 1965
    Trzy kroki po ziemi, 1965
    Jutro Meksyk, 1965
    Katastrofa, 1965
    Salto, 1965
    Marysia i Napoleon, 1966
    Powrót na ziemię, 1966
    Piekło i niebo, 1966
    Ktokolwiek wie..., 1966
    Chudy i inni, 1966
    Cała naprzód, 1966
    Bumerang, 1966
    Bicz Boży, 1966
    Sami swoi, 1967
    Westerplatte, 1967
    Upiór, 1967
    Stajnia na Salvatorze, 1967
    Morderca zostawia ślad, 1967
    Maria Skłodowska-Curie, 1967
    Wilcze echa, 1968
    Tabliczka marzenia, 1968
    Ostatni po Bogu, 1968
    Molo, 1968
    Człowiek z M-3, 1968
    Lalka, 1968
    Samotność we dwoje, 1968
    Dancing w kwaterze Hitlera, 
1968
    Przygody pana Michała, 1969
    Sól ziemi czarnej, 1969
    Struktura kryształu, 1969
    Czerwone i złote, 1969
    Sąsiedzi, 1969
    Tylko umarły odpowie, 1969
    Zbrodniarz, który ukradł zbrod-
nię, 1969
    Życie rodzinne, 1970
    Romantyczni, 1970
    Rejs, 1970
    Przystań, 1970
    Pierścień księżnej Anny, 1970
    Martwa fala, 1970
    Lokis. Rękopis profesora Wit-
tembacha, 1970
    Góry o zmierzchu, 1970
    Bolesław Śmiały, 1971
    Brylanty pani Zuzy, 1971
    Die Rolle, 1971
    Gwiazda wytrwałości, 1971
    Perła w koronie, 1971
    Hipoteza, 1972
    Iluminacja, 1972
    Opętanie, 1972
    Szklana kula, 1972
    Zazdrość i medycyna, 1973
    Hubal, 1973

    Drzwi w murze, 1973
    Wielka miłość Balzaka, 1973
    Ziemia obiecana, 1974
    Morderstwo w Catamount, 
1974
    Linia, 1974
    Bilans kwartalny, 1974
    Znikąd donikąd, 1975
    Trzecia granica, 1975
    Miłosierdzie płatne z góry, 1975
    Jarosław Dąbrowski, 1975
    Barwy ochronne, 1976
    Smuga cienia, 1976
    Trędowata, 1976
    Ptaki, ptakom..., 1976
    Z punktu widzenia nocnego 
portiera, 1977
    Dom kobiet, 1977
    Lekcja anatomii, 1977
    Rodzina Połanieckich, 1978
    Spirala, 1978
    Drogi pośród nocy, 1979
    Ród Gąsieniców, 1979
    Paciorki jednego różańca, 1979
    Krzesany, 1979
    David, 1979
    Król i ptak (Le Roi et l’Oiseau), 
1980
    Pomnik, 1980
    Kontrakt, 1980
    Constans, 1980
    Pokuszenie, 1981
    Przypadek, 1981
    Z dalekiego kraju, 1981
    Niedostępna, 1982
    Imperatyw, 1982
    Na straży swej stać będę, 1983
    Marynia, 1983
    Credo..., 1983
    Sinobrody, 1983
    Rok spokojnego słońca, 1984
    Kronika wypadków miłosnych, 
1985
    Paradygmat, czyli potęga zła, 
1985
    Wkrótce nadejdą bracia, 1985
    Wygasłe czasy, 1987
    Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest..., 
1988
    Stan posiadania, 1989
    Korczak, 1990
    Le retour, 1990
    Napoleon, 1990
    Życie za życie. Maksymilian 
Kolbe, 1990
    Długa rozmowa z ptakiem, 
1990
    Dracula, 1992
    Mucha, 1992
    Dotknięcie ręki, 1992
    König der letzten Tage, 1993
    Śmierć i dziewczyna, 1994
    Faustyna, 1994
    Śmierć jak kromka chleba, 1994
    Legenda Tatr, 1994
    Maja Komorowska, 1994
    Duch z szoferem, 1995

    

Dar serca, 1995
    Cwał, 1995
    Portret damy, 1996
    Sześć pieśni z Wyspiańskim, 
1996
    Opowieści weekendowe: Niepi-
sane prawa, 1996
    Opowieści weekendowe: Słaba 
wiara, 1996
    Opowieści weekendowe: Dam-
ski interes, 1996
    Opowieści weekendowe: Urok 
wszeteczny, 1996
    Opowieści weekendowe: Dusza 
śpiewa, 1997
    Opowieści weekendowe: Ostat-
ni krąg, 1997
    Opowieści weekendowe: Linia 
opóźniająca, 1997
    Śląsk Kazimierza Kutza, 1997
    Brat naszego Boga, 1997
    Tydzień z życia mężczyzny, 
1999
    Dziewiąte wrota, 1999
    Skowronek, 1999
    Pan Tadeusz, 1999
    Jest taki teatr, 1999
    Opowieści weekendowe: Skar-
by ukryte, 2000
    Życie jako śmiertelna choroba 
przenoszona drogą płciową, 2000
    Salwa, 2000
    Kreacje, 2000
    Pamiętam, 2000
    Pianista (The Pianist), 2002
    Zemsta, 2002
    Suplement, 2002
    Golgota jasnogórska Dudy-
-Gracza, 2002
    Philosopher’s paradise, 2004
    Persona non grata, 2005
    Królowie nocy, 2007
    Kraków Jana Pawła II, 2005
    Czarne słońce, 2007
    Serce na dłoni, 2008
    Poste restante, 2008
    Głosy wewnętrzne, 2008
    Rewizyta, 2009
    Profesor od serca. Zbigniew 
Religa, 2010
    Dies luctus, 2011
    Obce ciało, 2014
 Postanowieniem prezydenta Le-
cha Kaczyńskiego z 19 listopada 
2008: „Za wybitne osiągnięcia w 
twórczości artystycznej, za pro-
pagowanie polskiej kultury w 
kraju i za granicą” został uhono-
rowany Krzyżem Wielkim Orderu 
Odrodzenia Polski, którym został 
udekorowany tego samego dnia w 
Katowicach w ramach obchodów 
90. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. 

Opracował A. Łukawski
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/ Gwiazda w łódzkiej Alei Gwiazd.  Foto: HuBar - Praca własna, CC BY-SA 2.5./ Kadr z filmu „Wilcze echa” z muzyką Wojciecha Kilara

/ Kadr z filmu Hubal z muzyką Wojciecha Kilara
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Jesteś pasjonatem Kresów? 
Koniecznie skontaktuj się z  

Kresowym Serwisem 
Informacyjnym

kresyinfo@btx.pl
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Nie może Ciebie tutaj zabraknąć

Nasze serwisy 
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www.wolyn.org
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- targi, reklama, poligrafia
 - komputery i  sieci internetowe, 

- hosting, konta internetowe 
-domeny i skrzynki pocztowe 

- nagłośnienie
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Ten numer gazety 
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Agencji Reklamowej 
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My gazety tak mamy - uwielbiamy reklamy

Marsz Pamięci w 78. rocznicę ludobójstwa - 11 lipca 2021

Poszukujemy wolontariuszy do 
prowadzenia serwisów. 
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