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Ojcowie Niepodległości

Nie pozostał żaden ślad . . . 

Dzień Wszystkich Świętych przypadający na 1 listopada jest jednym z najważniejszych świąt katolickich 
i naszej narodowej tradycji. To wyjątkowy okres zadumy i refleksji. Tego dnia miliony Polaków odwiedzają 
groby najbliższych, zapalając znicze i wspominają swoich krewnych i znajomych. W tym czasie musimy pa-
miętać również o tych, którzy grobów nadal nie mają, po których nie pozostał żaden ślad. Dlatego od lat palimy 
za nich symboliczne znicze  pamięci. Cdn. na stronie 9.

ORLĘTA LWOW-
SKIE - Obrona Lwowa
W pierwszej połowie październi-
ka 1918 roku zwołano do Lwo-
wa delegatów z ziem należących 
przed wojną do Austro - Węgier, 
na których mieszkali Ukraińcy – 
Galicji Wschodniej,.......strona 10

Szlakiem krzyży 
wołyńskich. 
Stepań -Nowy cmentarz. Groma-
da Stepań, gmina Stepań, powiat 
Kostopol, woj. wołyńskie, parafia 
Stepań, oraz Obórki Trusiewi-
czowskie w gminie kołki gromada 
Rudniki, gmina Kołki.....strona 29

W krwawym zakolu 
Krycińskiego
Autor we „Wstępie” na s. 5 - 6 
pisze: ,,Pod koniec średniowiecza
Ruś sięgała na zachodzie po rzekę
Jasiołkę. ......strona 33

Wspomnienia Marii 
Dorociak z Podola
Podole to piękna kraina mlekiem
i miodem płynąca. Tam pod zabo-
rem austriackim żył .......strona 42

Związek Wyzwole-
nia Ziem Wschodnich 
-Z.W.Z.W. Biała pla-
ma w historiografii 27 
WDP AK
27 Wołyńska Dywizja Piechoty 
Armii Krajowej, wcześniej bio-
rąca udział, przez kilka miesięcy,
w walkach frontowych na Woły-
niu, w lipcu......strona 44

Partyzanckie notatki 
żołnierza 27 WDP AK 
1944 r. Cz I
Te kilkadziesiąt stron to opis prze-
żyć zasadniczo jednej drużyny w
plutonie telefonicznym kompanii
łączności, w której.......strona 47

Światowej sławy „Fur-
man” -Polski tenor ro-
dem ze Lwowa
Pamiętam “Hej wio, wista wio...”,
myślę, że wiele osób z mego poko-
lenia zapamiętało zarówno tą pio-
senkę jak i wykonawcę. Piosenkę 
zatytułowaną „Furman” śpiewał 
Stanisław Jopek od pierwszych 
dni pracy”.......strona 58

29 na 30 listopada 1830, Powstanie Listopadowe  
W nocy z 29 na 30 listopada 1830 
r. w Warszawie rozpoczęło się 
Powstanie Listopadowe - zryw 
niepodległościowy skierowany 
przeciwko rosyjskiemu zaborcy. 
Przez 10 miesięcy 140 tys. ludzi 
prowadziło walkę z największą 
potęgą militarną Europy, odno-
sząc w niej poważne, lecz przej-
ściowe sukcesy. Rozpoczęte w 
listopadową noc powstanie na-
rodowe było największym wy-
siłkiem zbrojnym w polskich 
walkach wyzwoleńczych XIX 

wieku. Wybuch Powstania Listo-
padowego poprzedziło utworze-
nie w 1828 roku tajnego sprzy-
siężenia w Szkole Podchorążych 
Piechoty w Warszawie, na czele 
którego stanął ppor. Piotr Wysoc-
ki. Powstanie organizacji było 
konsekwencją pogarszającej się 
sytuacji politycznej w Królestwie 
Polskim. Sprzysiężenie, liczące 
ok. 200 członków i mające kon-
takty ze środowiskiem studenc-
kim, rozpoczęło przygotowywa-
nia do wystąpienia zbrojnego.

Od wielu lat w dniach okalających  
Dzień Wszystkich Świętych oraz 
Zaduszny, przy wsparciu szere-
gu organizacji pozarządowych, 
fundacji i środowisk kresowych,  
szkolnych i akademickich, organi-
zowane są na terenie cmentarzy  w 
całej Polsce akcje dobroczynne dla 
Kresów i wciąż jeszcze mieszkają-
cych tam Kresowian. Potrzeby są 
przeogromne tak jak przeogromne 
są Kresy z potężnym dziedzic-
twem dawnych ziem Rzeczypo-
spolitej.  

OKAZ SWOJE SERCE KRE-
SOM i wrzuć do puszki ciężko 
zarobiony grosz bo tylko razem 
możemy ocalić KResy od zapo-
mnienia. 

Zgromadzone środki są wykorzy-
stywane na renowację polskich 
grobów oraz innych obiektów 
stanowiących polskie dziedzictwo 
kulturowe na Kresach.

Na zdjęciu wolontariusze kwestu-
jący na cm. przy ul. Wałbrzyskiej 
w Warszawie na LWOWSKIE 
CMENTARZE a takich miejsc z 
wolontariuszami w Polsce jest cała 
masa. Można wrzucić pieniążek 
do puszki ale można wpłacić na 
konto: Fundacja Dziedzictwo Kre-
sowe ul. Nowogrodzka 31, 00-511 
Warszawa Bank w PEKAO SA 
83-1240-1037-1111-0010-4648-
1167.
Internauci mogą to zrobić tu, kli-
kając na „wpłacam darowiznę”  

Ogólnopolska zbiórka na rzecz 
ochrony polskiego dziedzictwa 
kulturowego za granicą.

https://kwestujemy.pl/#123
https://kwestujemy.pl/#123
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Rodacy Bohaterom na Kresach. 
Redakcja za Stowarzyszeniem Odra-Niemen

-„Nasz ojciec to Bandera! 
Będziemy walczyć za 
Ukrainę”. 
To skandaliczna i masowo śpiewana 
pieśń gloryfikująca na Ukrainie 
Banderę i banderyzm 
Redakcja

Zrzutka na Pomnik w Domostawie 
Społeczny Komitet Budowy Pomnika w Domostawie 

Wzorem lat ubiegłych ruszyła 
Akcja „Rodacy-Bohaterom” która 
m.in. zachęca serdecznie placówki 
oświatowe, firmy oraz wolontariu-
szy do wzięcia udziału w zbiór-
ce darów dla Polaków z Kresów 
Wschodnich w ramach ogólnopol-
skiej akcji. 

Zbieramy DŁUGOTERMINOWE 
produkty spożywcze, chemię go-
spodarczą oraz środki finansowe. 

Przykłady produktów, które przy-
dadzą się do paczek: 

Ryż, makaron, kasza, olej, cukier, 
konserwy mięsne lub rybne, wa-
rzywa w puszce, owoce w puszce, 
herbaty, kawy, kakao, czekolada, 
słodycze, środki czystości, proszki 
do prania itp. 

Akcji przyświeca apel kombatan-
ta, obrońcy Grodna, Kazimierza 
Tumińskiego z października 2018 
roku: „Nie zapominajcie o nas” 

Stowarzyszenie Odra-Niemen 
Oddział Mazowiecki  zaprasza 
do kontaktu mailowego biuro.ma-
zowsze@odraniemen.org 

Zbiórka odbywa się w ramach 

ogólnopolskiej akcji prowadzonej 
przez Stowarzyszenie Odra-Nie-
men od 2010 roku. Rokrocznie 
zebrane dary (średnio około 70 
ton) w specjalnie przygotowanych 
Paczkach Pamięci trafiają do Ro-
daków na Kresach Wschodnich 
- Polaków, którzy poprzez powo-
jenne losy znaleźli się poza grani-
cami kraju, lecz do dziś w swych 

lokalnych społecznościach kulty-
wują polskie tradycje. Corocznie 
w okresie świąt Bożego Narodze-
nia i Wielkiej Nocy wolontariusze 
z całego kraju docierają z pomo-
cą i dobrym słowem do Polaków 
mieszkających na Białorusi, Li-
twie, Łotwie, Mołdawii, Rumunii 
i Ukrainie. 

 Zwracam się z uprzejmą prośbą 
o wsparcie prac związanych ze 
wzniesieniem pomnika „Rzeź Wo-
łyńska” Mistrza Andrzeja Pityń-
skiego w gminie Jarocin.  Atutem 
tej lokalizacji jest usytuowanie 
terenu pod pomnik  w bezpośred-
nim sąsiedztwie trasy szybkiego 
ruchu S 19 (Barwinek – Rzeszów 
– Lublin – Kuźnica Białostocka). 
Pomnik będzie górował nad oko-
licą. Z MOP Bukowa II (Miejsca 
Obsługi Podróżnych) można bę-
dzie można przejść  pod pomnik. 
Niecałe 300 m dzielić będzie miej-
sce pod pomnik od obecnej drogi 
krajowej Nr 19.                                                                                                                                        

 Pomnik, dla którego od lat nie 
było miejsca w Polsce będzie 
centralnym punktem Memoria-
łu Ofiar Ludobójstwa na Kresach 
Wschodnich, którego dopuścili się 
ukraińscy nacjonaliści w czasie II 
wojny światowej. Po uroczystości 
odsłonięcia i poświęcenia pomni-
ka „Rzezi Wołyńskiej” w dniu 11 
lipca 2022 roku, w II etapie pla-
nowana jest budowa Mauzoleum, 
w którym znajdą się sale ekspozy-
cyjne upamiętniające martyrolo-
gię mieszkańców wsi na Kresach 
Wschodnich.

Zbigniew Walczak – wójt gminy 
Jarocin i zarazem prezes Społecz-
nego Komitetu Budowy Pomnika 
„Rzeź Wołyńska” w Domostawie 
w gminie Jarocin.

Link do rzutki na pomnik „Rzeź 
Wołyńska” Mistrza Andrzeja Pi-
tyńskiego w gminie Jarocin znaj-
duje się TU i wystarczy tylko klik-
nąć.  

Od kilku dni, kresowe i patriotycz-
ne grupy na  polskich portalach 
społecznościowych z zaniepo-
kojeniem obserwują i komentują 
„radosną twórczość” gloryfikują-
cą na Ukrainie Banderę i przyjętą 
od jego nazwiska banderowską 
ideologię. Akcja została zaini-
cjowana przez młodzież Lwowa 
i zatacza coraz szersze kręgi. To 
istny rechot historii bo przecież, 
niewiele ponad sto lat temu, mło-
dzież Lwowa broniła miasta przed 
uzbrojonymi przez Austriaków 
ukraińskimi -być może przed pra-
dziadkami dzisiejszej młodzieży 
Lwowa- zbrojnymi formacjami. W 
latach czterdziestych ub.w., Wo-
łyń, Małopolska Wschodnia, Lu-
belszczyzna i Podkarpacie płynęły 
-i to obficie- polską krwią zamor-
dowanych przez dzisiaj gloryfiko-
wanych katów i rzeźników spod 
znaku tryzuba stanowiących całe 
hordy tzw. banderowskiej ukraiń-
skiej armii powstańczej.

Oto kilka komentarzy pod zdjęcia-
mi z polskich społecznościowych 
tych portali:

Nie tylko dzieciaki i piłkarze. 
Ukraińscy politycy publicznie wy-
chwalają ludobójcę Banderę, a z 
jego przydupasów - którzy polskie 
dzieci nabijali na widły, a kobie-
tom rozpruwali brzuchy - czynią 
bohaterów!

Tak się bawią na Ukrainie! Cele-
bryci, sportowcy, dzieci... Ukra-
ińskie media mówią o „patrio-
tycznym flash mobie”... na cześć 
ludobójcy Bandery! Rok 2022 ro-
kiem UPA. Gdzie jest MSZ?

Na Ukrainie zorganizowano po-
tężną akcję gloryfikującą Stepana 
Banderę, ukraińskiego bandytę 
odpowiedzialnego za przeprowa-
dzenie ludobójstwa na Polakach na 
Wołyniu i w Małopolsce Wschod-
niej w czasach II wojny światowej. 
Ukraińskie media rozpisują się 
o „patriotycznym flash mobie”, 
chwalą inicjatorów i nominują sie-
bie wzajemnie do odśpiewywania 
pieśni na cześć zbrodniarza.

Sposób rozprzestrzeniania się ak-
cji polega na nagrywaniu odśpie-
wania piosenki na cześć Bandery, 
opublikowanie nagrania w sieci i 
wytypowanie/nominowanie ko-
lejnych osób do publicznego po-
chwalenia ludobójcy. I to na usta 
ciśnie się pytanie Kiedy MSZ 
wezwie na dywanik Ambasadora 
Ukrainy w RP? Najprawdopodob-
niej jest to pytanie retoryczne bo 
jak wiele razy pisałem, następują-
cym po sobie władzom w Polsce 
-nie mylić z polskimi władzami bo 
to nie to samo- bliższa ciału jest 
jest rusińska wyszywanka niż pol-
ska koszula.

A przecież, kilkanaście dni temu 
Rada Obwodowa Lwowa podjęła 
decyzję o ogłoszeniu roku 2022 
rokiem UPA w regionie i nawet 
zwróciła się do parlamentu aby 
2022 rok był rokiem UPA w całej 
Ukrainie. I tu trochę pospekuluję 
bo wyraźnie widać że zainicjowa-
na przez lwowską młodzież akcja 
jest zbieżna z decyzją Rady Lwo-
wa i ma na celu pomóc w przeko-
nanie innych regionów o celowość 
ogłoszenia 2022 roku rokiem UPA.

�Rze� Wo�y�ska� Mistrza Andrzeja Pity�skiego w gminie Jarocin. 
�Rze� Wo�y�ska� Mistrza Andrzeja Pity�skiego w gminie Jarocin. 
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Alku 
Wszystko, co było Twoim 
marzeniem, co jest i będzie 

w przyszłości,
niech nie uleci z cichym 

westchnieniem, lecz niech 
się spełni w całości!

Aleksandrowi Szumańskiemu, Dostojnemu Jubilato-
wi, Redaktorowi Kresowego Serwisu Informacyjnego, 
Lwowiakowi -jak sam o sobie pisze- czasowo miesz-
kającemu w Krakowie, w 90 rocznicę urodzin  życzy 
zespół redakcyjny wraz z czytelnikami. 

Kolejny banner 
informacyjny 
sfinansowany przez 
Fundację „Wołyń 
Pamiętamy” 
Andrzej Łukawski

22 października w Historii 
Kresów
Redakcja za kresy24.pl
1633 – wojna polsko-turecka: 
wojska hetmana polnego koron-
nego Stanisława Koniecpolskiego 
zatrzymały szturm Turków na Ka-
mieniec Podolski.

Starcie to – zwane także Bitwą pod 
Paniowcami – było częścią wojny 
polsko – tureckiej, w której Tur-
cy chcieli wykorzystać osłabienie 
Rzeczypospolitej, prowadzącej w 
tym czasie wojnę z Rosją. Tym ra-
zem czoła najeźdźcy musiał stawić 
hetman Stanisław Koniecpolski. I 
zrobił to skutecznie, rozbijając 4 
lipca 1633 r. pod Sasowym Ro-
giem wspierające Turków oddzia-
ły tatarskie. Przy okazji odebrał im 
uprowadzonych wcześniej przez 
Tatarów polskich jeńców i sam 
z kolei wziął do niewoli wielu 
znacznych dowódców tatarskich.

Decydujące starcie nastąpiło jed-
nak pod Kamieńcem Podolskim. 
Salwy polskiej artylerii zaskoczy-
ły przeciwników i załamały ich 
szturm na warowny obóz polski. 
Po pewnym czasie Turcy i Tata-
rzy ponownie uderzyli na lewe 
skrzydło polskie, a wspierający 
ich Wołosi na prawe. Udało im się 
nawet wedrzeć na polskie pozycje, 
jednak w wyniku zaciekłej obro-
ny zostali wyparci przez polskie 
wojska i ponieśli duże straty. Nie 
mogąc przełamać polskiej obrony 
dowodzący turecką armią Abazy-
-Pasza postanowił wycofać się w 
kierunku Dniestru. Tym samym 
kolejny najazd turecki na Polskę 
został odparty.

1772 – w Krystynopolu zmarł 
Franciszek Salezy Potocki – kraj-
czy wielki koronny, wojewoda 
kijowski i wołyński. Najbogatszy 
magnat swego czasu, właściciel 
ogromnych dóbr na Ukrainie nad-
dnieprzańskiej, stąd zwany “króli-
kiem Rusi”. Urodzony w 1700 r. w 
Krystynopolu.

1914 – Józef Piłsudski wystąpił 
z inicjatywą powołania w Kró-
lestwie Polskim konspiracyjnej 

organizacji niepodległościowej: 
Polskiej Organizacji Wojskowej 
(POW).

1919 – w Prużanie urodziła się Ra-
isa Żuk-Hryszkiewicz – białoru-
ska działaczka niepodległościowa, 
żona Wincenta Hryszkiewicza. 
Ukończyła Uniwersytet Stefa-
na Batorego w Wilnie. Zmarła w 
2009 r.

1924 – zmarł Witold Jodko-Nar-
kiewicz – polski działacz socja-
listyczny, publicysta. W 1908 r. 
współorganizował z Władysławem 
Sikorskim Związek Walki Czynnej 
we Lwowie. W 1912 r. zakładał, a 
potem był sekretarzem Komisji 
Tymczasowej Skonfederowanych 
Stronnictw Niepodległościowych 

– organizacji politycznej skupia-
jącej partie działające w Galicji, 
opowiadające się za odzyskaniem 
przez Polskę niepodległości dro-
gą czynnej walki. Był jednym z 
czterech polskich delegatów, obok 
Romana Dmowskiego, Ignacego 
Jana Paderewskiego i Władysława 
Grabskiego, którzy złożyli podpis 
pod Traktatem Wersalskim. Uro-
dzony w 1864 r.

1939 – na okupowanych terenach 
wschodniej Polski władze sowiec-
kie zorganizowały sfałszowane 
wybory do zgromadzeń ludowych 
Zachodniej Białorusi i Zachodniej 
Ukrainy.

1945 – napad UPA na Kuźminę i 
Birczę.

Kolejny banner informujący o 
ukraińskim ludobójstwie tym ra-
zem został postawiony w Chojni-
cach przy ul. Tucholskiej.

Przydrożne bannery w przestrzeni 
publicznej mają na celu wypełnia-
nie luki edukacyjnej i medialnej o 
ukraińskim sprawstwie ludobój-
stwa na Polakach w latach 1939-
1947.  Dzięki takim działaniom 
kierowanej przez Katarzynę Soko-
łowską Fundacji „Wołyń Pamię-
tamy”, skrzętnie „zamiatane pod 
dywan” ukraińskie ludobójstwa 
zaczyna przebijać się do społe-
czeństwa. Zainicjowany przez Pa-
nią Kasię oddolny kresowy ruch 
patriotyczny niewątpliwie wpisuje 
się w narrację historyczną doty-
czącą Kresów II RP tj. Polski kre-
sowej.  

„Ukraińskie ludobójstwo na Po-
lakach przeprowadzone w latach 
1939-1947 wciąż jest przedmio-
tem licznych przekłamań zarówno 
w wykonaniu włodarzy Ukrainy 
jak i reprezentantów polskiej klasy 
politycznej. Przekłamania polega-
ją zazwyczaj na redukowaniu lu-
dobójstwa do rangi polsko-ukraiń-
skiego konfliktu lub wojny, zaś na 
Ukrainie ludobójstwo na polskich 
cywilach traktowane jest jako akt 

heroizmu” pisze portal „wPrwo.
pl” i nie sposób się z tym nie zgo-
dzić.  

W bieżącym roku, w 78. rocznicę 
apogeum ludobójstwa jakim nie-
wątpliwie była Krwawa Niedziela 
na Wołyniu spotkał się z olbrzy-
mim zainteresowaniem oddol-
nych ruchów ukierunkowanych na 
upamiętnienie ofiar ukraińskiego 
ludobójstwa i kresowych stowa-
rzyszeń o czym szeroko informo-
waliśmy w sierpniowym wydaniu 
KSI. Tegorocznemu upamiętnie-
niu towarzyszyły plakaty 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 miej-
sca w przestrzeni publicznej co 
potwierdza tylko zasadność hasła 
z naszej gazety że: PAMIĘTAĆ 
O KRESACH, O MAŁEJ OJ-
CZYŹNIE 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?” Dostojnemu jubilatowi

Redakcja  i czytelnicy 
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22 października zmarł poza medialnym szumem, w otoczeniu ro-
dziny, tak jak pragnął, Ryszard Filipski .  Informację o jego śmier-
ci, zgodnie z życzeniem, podano po pogrzebie, który odbył się 26 

października.

Słynny polski aktor i reżyser. Przyszedł na świat w 1934 roku we 
Lwowie w rodzinie tramwajarza. 

Debiutował epizodami w takich produkcjach jak „Kanał” w reżyse-
rii Andrzeja Wajdy czy w pierwszej ekranizacji „Zemsty” Aleksan-
dra Fredry. W 1956 roku zagrał jedną z głównych ról w dramacie 
„Koniec nocy”. 

Na ekranie partnerowali mu przyszłe legendy polskiego kina Zbi-
gniew Cybulski i Roman Polański. 2 lata później Filipski zdał eg-
zamin eksternistyczny w Krakowskim PWST. Rok później pojawił 
się w kręconej przez  Polańskiego etiudzie „Gdy spadają anioły”. 
Aktor z powodzeniem odnajdywał się w rolach twardych mężczyzn 
występując w licznych polskich kryminałach. 

Poza karierą filmową odnosił sukcesy w założonym przez siebie 
prywatnym teatrze „Eref-66”. Jego wystawiony na scenie mono-
dram „Ja i mój brat” otrzymał przychylne recenzje krytyków ale 
jednocześnie spotkał się z oskarżeniami o Antysemityzm, któremu 
sam Filipski zaprzeczał.  Dwoma najpopularniejszymi ekranowymi 
wcieleniami Filipskiego są kreacje Wachmistrza Soroki w nomino-
wanej do Oscara superprodukcji „Potop” w reżyserii Jerzego Hof-
fmana i majora Henryka Dobrzańskiego w wojennym widowisku 
„Hubal” wyreżyserowanym przez Bohdana Porębe. 

Rola pierwszego partyzanta II wojny światowej dała Filipskiemu 
nagrodę na MFF w Panamie oraz Złotą kamerę dla najlepszego ak-
tora przyznawaną przez czasopismo „Film”. 

W 1974 roku Filipski stanął po obu stronach kamery w szpiegow-
skim thrillerze „Orzeł i reszka” w którym wcielił się w postać męż-
czyzny, którego chcę zwerbować amerykański wywiad. Dołączył 
również do grona aktorów wcielających się w postać Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w historycznym obrazie „Zamach stanu”, który 
też wyreżyserował. Film odniósł jednak klapę finansową i po jego 
premierze w 1980 roku Filipski na dłuższy czas zniknął z aktorskie-
go świata i popadł w nędzę. 

Do kina powrócił dopiero w 2003 roku u Jerzego Hoffmana w ekra-
nizacji powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego  „Stara baśń. Kie-
dy słońce było bogiem” i  w nakręconych przez Patryka Vege seria-
lach „PitBull” i „Kryminalni”. ( za: https://www.filmweb.pl/person/
Ryszard+Filipski-8890/biography)

Odszedł potomek 
Kresowian
Redakcja

28 października 2014 r. zmarł kpr. pchor. Adam Baczyński „Maur”.

Adam Baczyński urodził się 29 marca 1924 r. w Warszawie, następnie przebywał w Katowicach, a od 
1934 r we Lwowie. Tam do września 1939 r. kończy 3 klasy IV-go gimnazjum i dalsze dwie podczas 
pierwszej okupacji sowieckiej, latem pracuje fizycznie na budowach.
W okresie okupacji niemieckiej tj. w latach 1941- 1944 pracuje między innymi w Instytucie Szczepionki 
Przeciwtyfusowej prof. Weigla i kontynuuje naukę w trybie tajnym (tzw.komplety) zakończoną konspira-
cyjną maturą w czerwcu 1944 r.
Od marca 1943 przystępuje do konspiracji w AK, gdzie przechodzi konspiracyjny Kurs Szkolenia Pod-
chorążych Piechoty, który kończy w maju 1944 r. ze stopniem kpr. podchorąży. W tym czasie bierze udział 
w zbrojnych akcjach osłonowych wsi polskich w okolicach Lwowa przed Gestapo i nacjonalistycznymi 
bandami ukraińskimi.
Prowadzi obserwacje ruchu wojsk niemieckich, a także inwigiluje agentów, rozlepia odezwy antynie-
mieckie. W lipcu 1944 bierze udział w zbrojnej akcji „Burza” przy wypieraniu oddziałów niemieckich ze 
Lwowa - w zgrupowaniu Lwów - Miasto Dzielnica Południowa - w ramach odtworzonych oddziałów 40 
pułku piechoty 5 Dywizji Piechoty im. „Dzieci Lwowskich” - jako zastępca dowódcy drużyny sztabu AK 
Dzielnicy Południowej pod komendą kpt. Karol Borkowego.
W dniu 29 lipca 1945 r. już po zajęciu Lwowa przez wojska sowieckie zostaje aresztowany przez patrol 
NKWD, ale ratuje się ucieczką. Przed poborem do armii Berlinga chroni się wstępując do formacji mine-
rów - organizowanej przy Armii Czerwonej - w której po miesięcznym przeszkoleniu rozminowywuje z 
drużyną, przez pół roku pn-zachodnie tereny miasta Lwowa do 31 marca 1945.
Równocześnie w październiku 1944 rozpoczyna studia architektoniczne na Politechnice Lwowskiej skła-
dając wcześniej maturę eksternistyczną. W kwietniu 1946 r zostaje repatriowany do Krakowa gdzie kon-
tynuuje i kończy studia architektoniczne na Politechnice Krakowskiej.
W 1950 r. rozpoczyna pracę zawodową. W latach 1957-1980 bierze udział w działaniach Komitetu Budo-
wy Pomnika AK na cmentarzu Rakowickim w Krakowie, a także budowy Pomnika Martyrologi w Pła-
szowie, Niepołomicach, Kszczonowie oraz kilku tablic upamiętniających Armię Krajową. Od 1991 r. jest 
członkiem Zarządu Środowiska Żołnierzy Armii Krajowej Obszaru Lwowskiego, w którym pełnił szereg 
odpowiedzialnych funkcji jak Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej i Historycznej.
Razem z panem Aleksandrem Nikodemowiczem był współautorem stałej wystawy: „Obszar Lwowski 
ZWZ-AK” w Muzeum AK w Krakowie. Wykonał wiele prac graficznych o tematyce działalności Armii 
Krajowej.
Reprezentował Środowisko Żołnierzy Armii Krajowej Obszaru Lwowskiego im. „Orląt Lwowskich” we 
wszystkich najważniejszych uroczystościach patriotycznych.
Aktywnie współpracował z Muzeum AK w organizowaniu wystawy „Akcja Burza we Lwowie”, przeka-
zując na wystawę szereg bardzo cennych pamiątek.
Człowiek z wielkim żołnierskim sercem dla etosu Armii Krajowej.
Małgorzata Janiec : http://old.muzeum-ak.pl/biogramy/formatka.php?idwyb=173

Odszedł na wieczną wartę  na Kresach
Małgorzata Janiec 

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE
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W Zielonej Górze powstanie 
pomnik Ofiar Zbrodni Wołyń-
skiej. We wtorek, 5 październi-
ka, podpisano w magistracie list 
intencyjny. Miasto przygotuje 
miejsce pod obelisk na placu 
Słowiańskim, koszty pomnika 
poniesie Instytut Pamięci Na-
rodowej oraz środowiska kre-
sowe. 

W urzędzie miasta odbyła się 
uroczystość podpisania listu in-
tencyjnego w sprawie upamięt-
nienia Ofiar Zbrodni Wołyńskiej. 
W spotkaniu udział wzięli: pre-
zydent miasta Janusz Kubicki, 
dyrektor Oddziału IPN w Po-
znaniu - dr hab. Rafał Reczek, 
prezes Stowarzyszenia Huta Pie-
niacka Małgorzata Gośniowska-
-Kola, dyrektor departamentu 
ds. oświaty i spraw społecznych 
Wioleta Haręźlak. (...) Podpisa-
nie listu intencyjnego jest dla nas 
bardzo ważne – podkreśla Mał-
gorzata Gośniowska-Kola. – Do 
Lubuskiego przyjechali po woj-
nie mieszkańcy Kresów. My jako 
ich potomkowie winniśmy im 
pamięć, zwłaszcza o tych drama-
tycznych wydarzeniach na Woły-
niu. Nie było w regionie takiego 

pomnika, który chcemy posta-
wić i rozpocząć różne działania 
związane z tym, by uświadomić 
młodym Lubuszanom, co się 
w tych dramatycznych czasach 
działo. (...)  Prezydent Janusz 
Kubicki nie kryje zadowolenia z 
powodu powstania pomnika. Bo 
jak powtarza słowa marszałka 
Piłsudskiego – naród, który nie 
szanuje swojej przeszłości, nie 
zasługuje na przyszłość! Miasto 
wskazało kilka lokalizacji, gdzie 
mógłby stanąć obelisk. Wybrano 
plac Słowiański.        - Miasto 
w przyszłym roku przeprowadzi 
rewitalizację tego placu – mówi 
Janusz Kubicki. – Liczymy się z 
tym, że to miejsce historyczne, 
w związku z inwestycją trzeba 
będzie więc przeprowadzić do-
datkowe prace archeologiczne 
itd. Dlatego dajemy sobie więcej 
czasu… Zdaniem Małgorzaty Go-
śniowskiej-Koli plac Słowiański 
to miejsce symboliczne. Znajdują 
się na nim sądy, wydział prawa 
Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
A wiele spraw wymaga jeszcze 
wyjaśnień, to trudne zadanie, bo 
nierzadko do głosu dochodzi tu 
polityka. (...)  Najpierw zostanie 
ogłoszony konkurs na koncepcję i 

wykonanie pomnika Ofiar Zbrod-
ni Wołyńskiej. Ogłosi go miasto. 
- Liczymy, że wezmą w nim 
udział nie tylko lokalni artyści 
rzeźbiarze. Chcielibyśmy go za-
kończyć w marcu przyszłego 
roku. Odsłonięcie pomnika na-
stąpiłoby 11 lipca 2023 roku – 
mówi dyrektor poznańskiego 

IPN. – To symboliczna data – bo 
oznacza kulminację Zbrodni 
Wołyńskiej. Dyrektor dodaje, że 
INP chce pokryć w całości koszt 
powstania pomnika lub w znacz-
nej kwocie, bo dołożyć się chcą 
środowiska kresowe. 

 Info za; https://gazetalubu-

ska.pl/zielona-gora-na-placu-
slowianskim-stanie-pomnik-
ofiar-zbrodni-wolynskiej-miasto-
przygotuje-miejsce-ipn-zaplaci-
za-obelisk/ar/c11-15837173?fbc-
l i d = I w A R 3 y o 6 o A g X c -
Tq41sm3lbFUAbmoFlDTyrt-
Mu3vXjW-LuuEMZj9VIBiTZdajw

W Zielonej Górze Na placu Słowiańskim stanie 
pomnik Ofiar Zbrodni Wołyńskiej
Redakcja  za Leszek Kalinowski

Instytut Pamięci Narodowej we 
Wrocławiu

IV ogólnopolska edycja pro-
jektu edukacyjnego „Kresy – 
polskie ziemie wschodnie w XX 
wieku”.

Instytut Pamięci Narodowej 
zaprasza młodzież szkolną oraz 
opiekunów merytorycznych ̵ na-
uczycieli do udziału w ogólno-
polskim projekcie edukacyjnym 
„Kresy – polskie ziemie wschod-
nie w XX wieku”.

Celem projektu jest popula-
ryzowanie wiedzy o historii pol-
skich Kresów Wschodnich I i II 
Rzeczypospolitej wśród młodzie-
ży. Jednym z najważniejszych 
aspektów projektu jest uwrażli-

wianie uczestników na los Po-
laków mieszkających za naszą 
obecną wschodnią granicą, kształ-
towanie świadomości, że nadal są 
oni częścią naszej Ojczyzny.

Uczestnikom projektu propo-
nujemy udział w sesjach nauko-
wo-edukacyjnych i spotkaniach 
warsztatowych, w czasie których 
będą odbywać się wykłady lub 
pokazy filmów.

Najważniejszą częścią projek-

tu jest konkurs wiedzy. Zadaniem 
uczestników będzie przygotowa-
nie pracy pisemnej lub multime-
dialnej na wybrany przez siebie 
temat – na podstawie dostępnej 

literatury, zgromadzonych doku-
mentów, wspomnień i materiału 
ikonograficznego. Dla laureatów 
etapu centralnego przewidziana 
jest nagroda – wyjazd edukacyjny 
na Kresy we wrześniu 2022 r.

Zgłoszenia szkół do udziału w 
projekcie przyjmujemy do 30 li-
stopada 2021 r.

Koordynator w Oddziale In-
stytutu Pamięci Narodowej - Ko-
misji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu we Wrocła-
wiu: Jerzy Rudnicki 71 326 97 62 
/ jerzy.rudnicki@ipn.gov.pl

Projekt edukacyjny Kresy
Redakcja

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/ 
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https://www.facebook.com/ipnwroclaw/?__cft__%5b0%5d=AZX_qFPj4tzySlGQkzEOT1lI6opAy2DvfuGg79e7NwpCv-ePKxrX90FhwAzAoG4P1hv3LVaKn7oO9LV9CpYOjPqMUPk-_o5AjI1ue9A_2ilnzQg7pOsKw04FKU2QPwIzda5yyzqLenzptU1oEPmKr31_kiSnqAYInlHYT8jcBK7Nmkipuzh1GXCjU00_pTkOU2T4tW-vkK3l1Rqg8nH6mIsG&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/ipnwroclaw/?__cft__%5b0%5d=AZX_qFPj4tzySlGQkzEOT1lI6opAy2DvfuGg79e7NwpCv-ePKxrX90FhwAzAoG4P1hv3LVaKn7oO9LV9CpYOjPqMUPk-_o5AjI1ue9A_2ilnzQg7pOsKw04FKU2QPwIzda5yyzqLenzptU1oEPmKr31_kiSnqAYInlHYT8jcBK7Nmkipuzh1GXCjU00_pTkOU2T4tW-vkK3l1Rqg8nH6mIsG&__tn__=-UC%2CP-y-R
http://fundacjawolynpamietamy.pl/ 
http://fundacjawolynpamietamy.pl/ 
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20 października (środa) o 
godz.12.00 i 18.00 . Dom Spotkań 
z Historią zaprosił po długiej prze-
rwie na 158 prezentację Toma-
sza Kuby Kozłowskiego z cyklu 
„Opowieści z Kresów” poświęco-
ną tym razem postaciom Ormian 
zasłużonym dla polskiej nauki i 
kultury. Opowieść o aptekarzu, 

którego badania legły u podstaw 
rozwoju galicyjskich uzdrowisk; 
bezkompromisowym historyku 
i kronikarzu w dominikańskim 
habicie; złotoustym arcybiskupie 
– filantropie i społeczniku; eks-
centrycznym rzeźbiarzu i twórcy 
pomników a także utalentowanym 
malarzu lwowskiej secesji, który 

zginął jako dzielny ułan ilustrowa-
na będzie oryginalną ikonografią 
z epoki. Info za: www.facebook.
com/SwiatKresow

www.facebook.com/DomSpot-
kanzHistoria

www.dsh.waw.pl 

Ormianie znani i zapomniani
Redakcja
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Represje, wymierzone w kierow-
nictwo Związku Polaków na Bia-
łorusi i działaczy ZPB nie znie-
chęciły najbardziej aktywnych i 
patriotycznie nastawionych przed-
stawicieli organizacji do dbania o 
polskie nekropolie wojenne oraz 
cywilne, opiekę nad którymi Pola-
cy uważają za powinność, na któ-
rej wykonywanie nie mogą wpły-
wać żadne okoliczności.

Do redakcji dotarły zdjęcia po-
sprzątanych i uporządkowanych 
specjalnie przed Dniem Wszyst-
kich Świętych i Zaduszkami pol-
skich kwater wojennych, grobów 
żołnierskich oraz cywilnych, roz-
sianych po obwodzie grodzień-
skim.

Akcja sprzątania polskich grobów 
odbyła się z inicjatywy Oddziału 
ZPB w Lidzie, którego wysłannicy 
ze sprzętem do zbierania liści na-
wiedzili polskie nekropolie także 
w sąsiednich z lidzkim rejonach, 
m.in. w Wasiliszkach, które leżą w 
rejonie szczuczyńskim.

Na zdjęciach, ze względów bez-
pieczeństwa, nie zawsze widać 
twarze cichych bohaterów, którzy 

dbają o groby przodków, walczą-
cych w okresie II wojny światowej 
oraz wcześniejszych konfliktach 
zbrojnych o przetrwanie polsko-
ści na Kresach Wschodnich Rze-
czypospolitej. Ludzie rozumieją, 
że teraz, kiedy  rząd Białorusi 
prowadzi nagonkę na Polaków, 
czczących żołnierzy polskiego 
podziemia niepodległościowego 
z okresu II wojny światowej oraz 
Armii Krajowej, nawet sprzątanie 
grobów żołnierskich może być 
zinterpretowane jako zbrodnia.

Zapraszamy do oglądania zdjęć, 
stanowiących świadectwo tego, 
że Polacy na Grodzeńszczyźnie, 
pozostają wierni swojemu patrio-
tycznemu obowiązkowi dbania o 
groby zmarłych przodków wbrew 
wiszącej nad nimi groźbie usły-
szenia absurdalnych zarzutów – 
chociażby oskarżeń o podżeganiu 
do nienawiści na tle narodowo-
ściowym, religijnym językowym i 
innym – jakie usłyszeli przebywa-
jący ponad 7 miesięcy w areszcie 
śledczym prezes ZPB Andżelika 
Borys i jej kolega z Zarządu Głów-
nego ZPB Andrzej Poczobut.

Lida. Cmentarz Lotników

Działacze ZPB z obwodu 
grodzieńskiego 

porządkowali nekropolie 
polskie do Dnia Wszystkich 

Świętych i Zaduszek 
Redakcja, Znad Niemna.pl
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W przeddzień Święta Zmarłych, 
grupa Patriotów-Miłośników Kre-
sów uporządkowała Skwer Wo-
łyński w Warszawie oraz zapaliła 
znicze.

Skwer Wołyński to miejsce wyjąt-
kowe dla kresowych Warszawia-
ków dlatego, że znajduje się tam 
instalacja monumentów poświę-
conych Żołnierzom 27 Wołyńskiej 
Dywizji Piechoty Armii Krajowej  
po jednej stronie ul. Gdańskiej a 
po drugiej pomnik pamięci ofiar 

ukraińskiego ludobójstwa. 

To już drugi rok kiedy w przed-
dzień Świąt obyczajowych i 
narodowych, ta sama grupa po-
rządkuje ten sam -niestety ukryty 
w krzakach- zespół pomnikowy 
wyrażając pamięć i oddając hołd 
BOHATERSKIM OBROŃCOM 
WOŁYNIA oraz OFIAROM 
UKRAIŃSKIEGO LUDOBÓJ-
STWA.

To ważne w czasie gdy -niestety-  
już ostatni kresowianie odchodzą 

do Domu Pana pojawiała się grupa 
Miłośników Kresów przejmująca 
pałeczkę w pokoleniowej sztafecie  
należnej pamięci zarówno ofiarom 
ludobójstwa jak też żołnierzom 27 
Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK.  

Redakcja ma nadzieję, że naśla-
dowców tej inicjatywy będzie 
przybywać i liczymy na młodzież 
licealną i akademicką. 

Tylko razem ocalimy Kresy od za-
pomnienia.     

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

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

Znicze na Skwerze Wołyńskim 
przed dniem „Wszystkich Świętych”
Redakcja 
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Członkowie Towarzystwa Absol-
wentów „Zawsze wierni Piątce” 
wraz z uczniami i nauczycielami 
Gimnazjum Inżynieryjnego im. 
Joachima Lelewela w Wilnie za-
inicjowali akcję patronatu nad 
grobami profesorów legendarnego 
powojennego polskiego Gimna-
zjum nr 5 w Wilnie.

Pomysł roztoczenia opieki nad 
miejscem spoczynku pedagogów 
oraz absolwentów słynnej szkoły 
na antokolskich Piaskach oraz od-
dania im hołdu pamięci narodził 

się podczas tradycyjnego czerw-
cowego spotkania absolwentów 
tego gimnazjum. Tego lata było 
one poświęcone pamięci tych, któ-
rzy odeszli.

We środę, 27 października 2021 r. o 
godz. 18.00 w Litewskim Muzeum 
Narodowym – Nowym Arsenale 
(ul. Arsenalo 1, Wilno) rozpoczęły 
się XI Bałtyckie Triennale Medali. 
Jedenasta edycja projektu odbywa 
się pod hasłem „500 lat sztuki me-
dalierskiej na Litwie i w Polsce”. 
Wystawa będzie czynna do 27 lute-
go 2022 r. Instytut Polski w Wilnie 
jest partnerem wystawy.
W 1520 r. król Zygmunt Stary z 
okazji urodzin następcy tronu – syna 
Zygmunta Augusta – po raz pierw-
szy zamówił okazjonalny medal. Tę 
nową tradycję przywiozła z Włoch 
królowa Bona Sforza. Od tego cza-
su wielu zagranicznych i miejsco-
wych artystów stworzyło piękne 
dzieła sztuki, często nazywane „ma-
łymi pomnikami”, które wzbogaci-
ły nasze zasoby kulturowe. Po upły-
wie 500 lat od wybicia pierwszego 
medalu sztuka medalierska wciąż 
jest żywotna. Liczni twórcy nadal 
wybierają medal jako formę wy-
razu artystycznego, odchodząc od 
pierwotnego przeznaczenia medalu, 
związanego z pamięcią i jej utrwa-
leniem. Obecnie sztuka medalierska 
charakteryzuje się różnorodnością 
kształtów, wykorzystaniem nowych 
materiałów i nieograniczonym 
spektrum tematów.

Bałtyckie Triennale Medali jest 
międzynarodową imprezą meda-
lierską odbywającą się od 1986 
r. we współpracy z Litewskim 
Związkiem Artystów Plastyków 
oraz innymi partnerami z Litwy i 
zagranicy. To największa wystawa 
w krajach basenu Morza Bałtyc-

kiego, w której uczestniczy sie-
demdziesięciu twórców z Litwy, 
Polski, Łotwy, Estonii i Szwecji. 
W tym roku podczas świętowania 
symbolicznego jubileuszu 500-lecia 
sztuki medalierskiej na Litwie i w 
Polsce do współpracy zaproszono 
również muzea. Na wystawie zosta-
ną pokazane nie tylko dzieła sztuki 
współczesnych artystów, ale także 
historyczne medale z epoki rene-
sansu, pokazujące początki sztuki 

medalierskiej w naszych krajach. 
Będzie to zatem wystawa łącząca 
przeszłość z przyszłością. Medale 
historyczne na wystawę wypoży-
cza Litewskie Muzeum Narodowe. 
Wystawę uzupełniają medale wy-
bite przez litewskie spółki Lietuvos 
monetų kalykla oraz Monetų namai. 
Medale te są bardziej znane szero-
kiemu gronu odbiorców niż poje-
dyncze lub wybite w małych nakła-
dach dzieła artystyczne.

Z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej w Szkole Polskiej w Kowlu 
odbył się konkurs rysunkowy.
Konkurs zorganizowano w trzech 
kategoriach: «Szkoła w moich 
oczach», «Jesień w lasach, w par-
kach i w górach» oraz «Polska w 
moich oczach – miasta, krajobra-
zy i ludzie».

Rysunki oddali uczniowie z 
wszystkich grup – dzieci, mło-
dzież i dorośli. Prace oceniało 
jury w składzie: Marianna Sero-
ka, Gabriela Woźniak-Kowalik, 
Henryka Moczała, Piotr Kowalik 
i Wiesław Pisarski.
Wręczenie nagród nastąpiło 18 
października. Laureatami zostali: 
Krystyna Żukowska, Sofia Syro-
tiuk, Liza Hursal, Denis Dworski, 
Makar Jakimczuk, Diana Na-
wrocka, Waleria Bogdan, Lesia 
Sawoniuk, Natalia Daniluk, Ma-
sza Mantyk i Irena Okseniuk.

Konkurs odbył się w ramach 
projektu «Biało-czerwone ABC. 
Wspieranie rozwoju edukacji 
polskojęzycznej na Ukrainie» 
realizowanego przez Fundację 

Wolność i Demokracja, a finan-
sowanego ze środków Kancelarii 
Premiera w ramach zadania pu-
blicznego dotyczącego pomocy 
Polonii i Polakom za granicą.

Litewska Rada Obrony Państwa 
zadecydowała dzisiaj, że nowy 
poligon wojskowy ma powstać 
w Rudnikach (rejon solecznicki). 
Miejscowość tę zamieszkują w 
większości Polacy.
Minister obrony Arvydas Anušau-
skas potwierdził, że rozpatrywano 
kilka miejsc, ale ostatecznie zapa-
dła decyzja o rozmieszczeniu no-
wego terenu wojskowego w Rud-
nikach na Wileńszczyźnie.
da Obrony Państwa postanowiła 
nie budować nowego poligonu, 
tylko stawiać na rozwój istnieją-
cego obiektu wojskowego w Rud-
nikach.
Na początku br. resort kierowa-
ny przez konserwatystę Anušau-
skasa odwołał budowę nowego 
poligonu na zachodzie kraju za-
planowanego przez poprzednią 
koalicję rządzącą. Nowy poligon 

miał obejmować tereny rejonów 
telszańskiego, okmiańskiego i 
możejskiego.

Największe poligony wojskowe 
na Litwie mieszczą się obecnie 
w Podbrodziu (rejon święciański) 
i miejscowości Gaižiūnai (rejon 
janowski).
Prace nad powołaniem nowego 
poligonu w Rudnikach mają ru-
szyć w 2024 roku. Rząd chce, by 
Sejm uznał ten projekt za przed-
sięwzięcie o wyjątkowo ważnym 
znaczeniu dla całego państwa.
Dopiero kilka tygodni wcześniej 
mieszkańcy Rudnik odetchnęli z 
ulgą, kiedy ich sąsiedztwo, mia-
steczko namiotowe dla migran-
tów, opuścili ostatni cudzoziem-
cy, którzy nielegalnie dostali się 
na Litwę z Białorus

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

Poligon wojskowy ma 
powstać w Rudnikach 
w większości zamieszka-
nych przez Polaków
L24

Z prasy polonijnej 
500 lat sztuki medalierskiej na Litwie 
i w Polsce  
ZNAD WILII 

Konkurs rysunkowy w Kowlu  
MONITOR WOŁYŃSKI
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Pierwszy zwiad do miejsc 
pochówku wybitnych 
Polaków 
KURIER WILEŃSKI
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Nie pozostał żaden ślad . . .
Redakcja
...dokończenie ze strony 1

Zbrodniczej napaści na Polskę w 
czasie II wojny światowej doko-
nali dwaj nasi sąsiedzi – Niemcy 
i Rosja Sowiecka. Niemcy zaata-
kowały Polskę 1 września. Rosja 
kilka dni później 17 września 
1939 r. W świetle tego można by 
powiedzieć, że  podczas II wojny 
światowej o losie Polaków decy-
dowano w siedzibach NKWD, 
ŚMIERSZ, SS oraz Gestapo. 

Czy jest to jednak cała praw-
da o tragedii naszego narodu? 
Mimo dość znośnych stosunków 
z Niemcami, jednak nadal  chęt-
niej mówi się o epoce pieców z 
Auschwitz i Birkenau niż o Koły-
mie i gułagach , zapominając  o 
trzecim uczestniku  ludobójstwa 
Polaków na Kresach Wschodnich 
RP- Ukraińcach. O  ile zagłada 
Polaków przez Niemców zosta-
ła uznana w Norymberdze za 
ludobójstwo, o tyle zbrodnie 
dokonane na Polakach przez 
Sowietów i Ukraińców nie są 
do dziś uważana przez świat za 
zbrodnię wojenną. 

A warto zauważyć, że współpra-
ca  obu agresorów była niemal 
perfekcyjna. W tych zbrodniach 
nie było przypadku. Realizowano 
je w konsekwencji podpisanego 
przez Niemcy i Rosję paktu. Pak-
tu zawartego przez przywódców 
dwóch robotniczych, totalitarnych 
partii: Hitlera (NSDAP) i Stalina 
(KPZR). Założeniem był nie tylko 
podział Polski, ale i ekstermina-
cja naszego narodu. W tą zbrod-
nie doskonale wpisał się również 
kolaborant niemiecki, Ukraińcy 
(OUN-UPA). O ile ci pierwsi wy-
korzystywali do realizacji swoich 
celów, obozy zagłady o tyle OUN 
zasłynęła z okrucieństwa przy 
mordowaniu swoich ofiar. So-
wieckie  deportacje, które objęły 
głównie Polaków zamieszkują-
cych wschodnie kresy Rzeczpo-
spolitej, były akcją zaplanowaną 
i przygotowaną z pełnym rozmy-
słem. Jej celem było oczyszcze-
nie wschodnich województw II 
Rzeczypospolitej z „elementów 
ideologicznie niepewnych”. Byli 
to właściciele majątków ziem-
skich, fabrykanci, kupcy, ale też 
osadnicy wojskowi, zamożniejsi 
rolnicy, których władza sowiec-
ka określała mianem kułaków, 
oraz rzemieślnicy, duchowni, 
nauczyciele, leśnicy itp. W tych 
latach deportowana ludność pol-

ska trafiała głównie w rejon Ar-
changielska, Irkucka, Kraju Kra-
snojarskiego. Sybiracy oceniają, 
że ogółem, podczas czterech wy-
wózek, trafiło na zesłanie ponad 
1.300 tysięcy Polaków. Sami ze-
słańcy określali wagony pocią-
gów deportacyjnych jako „białe 
krematoria”, ponieważ w prze-
ciwieństwie do krematoriów 
klasycznych, ludzie zamarzali 
w nich żywcem. Ciała  ofiar wy-
rzucano na całej trasie, nie było i 
nie ma po nich śladu, może gdzieś 

kości jeszcze się walają. Według 
danych NKWD, do połowy 1941 
roku zmarło 15 tysięcy zesłańców 
spośród deportowanych w lutym i 
czerwcu 1940 roku.  Kilkanaście 
tysięcy osób zmarło wskutek epi-
demii, chorób, głodu i wycieńcze-
nia spowodowanego pracą ponad 
siły. Z syberyjskich wspomnień 
wiadomo, że ofiary w dzień były 
grzebane w śniegu, w nocy dzikie 
zwierzęta odkopywały je w wia-
domym celu. Tu też nie pozostał 
żaden ślad. A po tzw. „wyzwole-
niu”  np. latem 1945 roku zaginął 
słuch o prawie sześciuset miesz-
kańcach Suwalszczyzny. Nie ma 
wątpliwości, że wszyscy zostali 
zgładzeni, ale do dziś nie ma po 
nich śladu. Obława augustowska 
– bo o niej mowa – była najwięk-
szą sowiecką zbrodnią popełnio-
ną na Polakach po zakończeniu w 
Europie II wojny światowej. A to 
przecież nie jedyny przypadek z 

tej okupacji. Wracając do zbrodni 
OUN-UPA: „Na dzień dzisiejszy, 
pomimo tych dwudziestu paru 
lat wolnej Polski i wolnej Ukra-
iny, praktycznie mamy za sobą 
niespełna jeden procent odnale-
zionych mogił na Wołyniu. Jeśli 
chodzi o woj. tarnopolskie, lwow-
skie, stanisławowskie, tam mamy 
jeszcze mniej odnalezionych, 
ekshumowanych i pochowanych” 
- powiedział  dr Leon Popek.  
(https://dzieje.pl/aktualnosci/dr-
-leon-popek-z-ipn-na-ukrainie-
sa-tysiace-zapomnianych-dolow-
smierci)  

Wymordowano Polaków z pra-
wie dwóch tysięcy miejscowości, 
a potem także z wielu miejsco-
wości na południowym wscho-
dzie. „Na Wołyniu zginęło 60 tys. 
Polaków, 18 tys. w woj. lwowskim, 

23 tys. woj. tarnopolskim, ok. 
15 tys. w woj. stanisławowskim. 
Jeżeli dodamy jeszcze miejsca 
(mordów) na Lubelszczyźnie, Rze-
szowszczyźnie, to w sumie zginęło 
od 130 do 150 tys. Polaków  (...)  

Większość pomordowanych 
podczas rzezi wołyńskiej Po-
laków, na terenie dzisiejszej 
Ukrainy, nie ma grobów. „Dzi-
siaj leżą w zapomnianych dołach 
śmierci, bez katolickiego pochów-
ku, bez krzyża na mogile. Tysią-
ce dołów śmierci (…) dosłownie 
tysiące dołów śmierci, w których 
spoczywają nasi najbliżsi, Pola-
cy”-  stwierdził L. Popek. Podkre-
ślił, że do dzisiaj ofiary mordów 
upamiętniono krzyżami w około 
180 miejscowościach, przy czym 
część tych krzyży nie stoi przy 

mogiłach, ale np. na skraju wsi, 
w której mieszkali pomordowani 
Polacy. „W dalszym ciągu ponad 
90 proc. ofiar nie ma znaku krzyża 
na mogile”. (...)  Dr Leon Popek 
podkreślił, że odchodzą już ostat-
ni świadkowie tamtych wyda-
rzeń, których nikt wcześniej „nie 
pytał, nie woził, żeby pokazywali 
te miejsca, bo nie było takiej moż-
liwości”. W ocenie Popka należy 
się liczyć z tym, że część dołów, 
w których zakopano ofiary rzezi 
wołyńskiej nie zostanie odnale-
ziona. „Wiele mogił prawdo-
podobnie się już nie odnajdzie, 
dlatego że czas i źli ludzie zatar-
li wiele śladów” – powiedział. 
Współczesne państwo ukraińskie  
prowadzi właśnie taką politykę by 
za kilka lat nie pozostał po tych 
zbrodniach żaden ślad. 
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ORLĘTA LWOWSKIE - Obrona Lwowa.
Aleksander Szumański
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W pierwszej połowie paździer-
nika 1918 roku zwołano do 
Lwowa delegatów z ziem nale-
żących przed wojną do Austro 
- Węgier, na których mieszkali 
Ukraińcy – Galicji Wschodniej, 
Bukowiny i Rusi Zakarpac-
kiej. 19 października 1918 roku 
utworzyli oni Ukraińską Radę 
Narodową, która ogłosiła utwo-
rzenie państwa ukraińskiego z 
ziem wschodniej Galicji aż po 
rzekę San.
20 października podczas posie-
dzenia Rady Miejskiej Lwowa 
przyjęto rezolucję o przyłączeniu 
miasta do Polski. Aktowi sprzeci-
wili się radni ukraińscy, uznając 
go za bezprawny.

30 października komendant 
lwowskiego okręgu Polskiej Or-
ganizacji Wojskowej  (POW) – 
por. Ludwik de Laveaux podczas 
odprawy komendantów grup po-
informował, że następnego dnia 
planuje zbrojne zajęcia Lwowa 
w imieniu Rzeczypospolitej Pol-
skiej, uprzedzając podobną akcję 
ze strony Ukraińców. 
Przewidywał zajęcie Dworca 
Głównego wraz z magazynami 
wojskowymi, obsadzenie rogatki 
Łyczakowskiej oraz zajęcie Ra-
tusza, Poczty Głównej i komen-
dy wojsk austriackich w gmachu 
namiestnictwa. Tego samego dnia 
ogłoszono także mobilizację, któ-
ra spotkała się z szerokim odze-
wem, zwłaszcza wśród młodzie-
ży. 
Powstały wówczas Orlęta Lwow-
skie, rekrutujące się z chłopców i 
dziewcząt, którzy nie ukończyli 
18 roku życia, reprezentujących 
wszystkie warstwy społeczne. 
Mieli po kilkanaście lat, a nawet 
mniej. Zamiast zabawy w cie-
płym, przytulnym pokoju wybrali 
nocne warty, służbę w okopach 
w śniegu i błocie. Bez rodziców, 
samotnie czuwali z karabinem 
w ręku na placówkach. Orlę-
ta Lwowskie - ukochane dzieci 
swego miasta. Na ich grobach na 
cmentarzu Obrońców Lwowa, 
popularnie na Cmentarzu Orląt, 
zawsze leżą kwiaty i palą się zni-
cze. Do nieba płynie modlitwa za 
bohaterów, którzy zginęli za Pol-
skę.
Lwów był prastarym polskim i 
katolickim miastem, urzekająco 
pięknym, bogatym w zabytki, 
dzieła sztuki i ducha. Miastem 
Semper Fidelis - zawsze wier-
nym, które najdzielniej broniło 
Polski. Lwów nigdy się nie pod-
dawał. O jego mury rozbijały się 
najazdy Tatarów, Turków... Żyli 
tu obok siebie w zgodzie Polacy 
i Ukraińcy, szanując się nawza-
jem. Tak było do 1 listopada 1918 
roku.
Tego dnia rano lwowiacy obu-
dzili się jakby  w innym mieście: 
Ukraińcy zajęli Lwów. Zasko-
czeni Polacy natychmiast podjęli 
obronę. Niestety, nie mogli liczyć 
na szybką pomoc z innych części 
kraju, bo wtedy jeszcze nie było 

niepodległej Polski. Musieli więc 
sami się zorganizować. Nikt nie 
miał wątpliwości: trzeba odzy-
skać Lwów dla Polski! 
To nic, że mieszkańcy mieli 
niewiele broni, a jeszcze mniej 
doświadczenia, jak się z nią ob-
chodzić. Najważniejsze, że były 
gorące serca pałające miłością do 
Ojczyzny. Ponieważ dorośli prze-
bywali na innych frontach - wciąż 
trwała I Wojna Światowa - w za-
szczytnym obowiązku walki o 
wolność i niepodległość postano-
wili zastąpić ich najmłodsi miesz-
kańcy Lwowa.

LWOWSKIE DZIECI - ORLĘTA 
LWOWSKIE

Do szeregów obrońców pospie-
szyły lwowskie dzieci, nazwane 
Orlętami Lwowskimi. Dumne i 
wolne jak te królewskie ptaki. To 
oni rzucili hasło: Nie damy Lwo-
wa! Ten pomysł mógł wydawać 
się szalony: dzieci miały zmie-
rzyć się z zaprawionymi w bojach 
żołnierzami ukraińskimi, świetnie 
uzbrojonymi, z doświadczonymi 
dowódcami. Czy to się mogło 
udać? Tak, bo Orlęta Lwowskie  
oddały swoje życie Panu Bogu, 
jedynie w Nim pokładając ufność 
i nadzieję. Zanim młodzież pol-
ska wzięła do ręki broń, udała się 
do jednego z kościołów. Chłopcy 
i dziewczęta gorąco modlili się, 
by Pan Jezus przyjął ich ofiarę z 
samych siebie w zamian za uwol-
nienie Lwowa. Czy Niebo może 
odmówić takiej prośbie? Nie. Za 
taką ofiarę Pan Bóg zsyła wielkie 
łaski, daje moc, która jest ponad 
karabiny i armaty. Tak było i tym 
razem.

Uczniowie, studenci, tłumnie 
pospieszyli w szeregi obrońców. 
Poszli uczniowie w mundurkach 
szkolnych, studenci, ale także 
słynne lwowskie batiary - dzieci 
ulicy od najmłodszych lat zara-
biające na chleb. Wesołe to, pła-
tające psikusy i zawsze radosne 
towarzystwo. Wszędzie ich było 

pełno. 
Po kryjomu wymykali się z do-
mów, nie pytając rodziców o zgo-
dę. Jeszcze niedawno sami bawili 
się ołowianymi żołnierzykami, 
z wypiekami na twarzy czytali o 
polskich bohaterach - rycerzach, 
hetmanach, wodzach. A teraz 
sami stanęli w obronie ukochane-
go miasta.
Najmłodszy obrońca Lwowa miał 
9 lat, siedmiu - po 10, trzydziestu 
trzech - po 12, siedemdziesięciu 
czterech - po 13, stu dwudziestu 
siedmiu - po 14, sześciuset czter-
dziestu jeden - po 15-16, i pięćset 
trzydziestu sześciu - po 17 lat. 
Jurek Bitschan - 14 lat. Symbol 
wszystkich Orląt Lwowskich - i 
tych znanych z nazwiska, i tych 
bezimiennych. Wychodząc z 
domu, napisał: 
„Kochany Tatusiu, idę dzisiaj za-
meldować się do wojska. Chcę 
okazać, że znajdę na tyle siły, by 
móc służyć i wytrzymać. Obo-
wiązkiem moim jest iść, gdy mam 
dość sił, a wojska brakuje ciągle 
do oswobodzenia Lwowa. Z nauk 
zrobiłem już tyle, ile trzeba było. 
Jerzy”.

Na jego biurku pozostała otwarta 
książka pt. „Śpiewy historyczne” 
autorstwa Juliana Ursyna Niem-
cewicza na stronie z fragmentem:

    „(...) Słuchajcie, rycerze młodzi
    Żałosnej lutni jęczenia
    Niech w was chęć do sławy ro-

dzi
    Dawnego męstwa wspomnienia
    Słuchajcie, jak sławny wieniec
    Walcząc w ojczyźnie obronie
    Zyskał odważny młodzieniec
    I w szlachetnym poległ zgo-
nie(...)”

Walczył w pierwszym szeregu. 
Został trafiony dwoma kulami 
na Cmentarzu Łyczakowskim, 
tuż przed nadejściem odsieczy 
dla Lwowa. W tym samym cza-
sie mama Jurka walczyła na in-
nym odcinku jako komendantka 
Ochotniczej Legii Kobiet. 

Tadzio Jabłoński - 14 lat. On też 
uciekł z domu, by dołączyć do 
Obrońców Lwowa. Bił się jak bo-
hater. Szedł zawsze w pierwszym 
szeregu, nawet bez rozkazu, gdyż 
jak mówił kolegom, „chciałby 
być jak najbliżej mamy”, która 
została w części miasta zajętej 
przez Ukraińców. Już nigdy jej 
nie zobaczył na ziemi. Zginął od 
kuli 18 listopada.

ANTOŚ PETRYKIEWICZ - 
NAJMŁODSZY W HISTORII 
KAWALER ORDERU VIRTUTI 
MILITARI 

Antoś Petrykiewicz - 13 lat. Był 
uczniem drugiej klasy gimna-
zjum. Walczył na Górze Stracenia 
- na placówce szczególnie mocno 
atakowanej przez wroga. A po-
tem poszedł ze swoim dowódcą 
bronić Persenkówki. Tam został 
ciężko ranny. Zmarł po trzech ty-
godniach cierpień w szpitalu. 
Antoś Petrykiewicz jest najmłod-
szym kawalerem Orderu  Virtuti 
Militari. 
W rejonie szkoły im. Henryka 
Sienkiewicza 5 listopada zginął 
piętnastoletni Wilhelm Haluza, 
o którego odwadze dowódca od-
cinka wyrażał się z najwyższym 
uznaniem. 
Czternastoletni Tadeusz Wiesner  
walczył na Kulparkowie. Aresz-
towany w domu rodziców, po 
przejściowej utracie tej dzielnicy 
przez Polaków, został rozstrzela-
ny przez żołnierzy ukraińskich. 
W natarciu na Szkołę Kadecką 
poległ jak wspomniałem czterna-
stoletni Tadeusz Jabłoński. To tyl-
ko nieliczne przykłady heroizmu 
najmłodszych Obrońców Lwowa. 
miasta Zawsze Wiernego – Sem-
per Fidelis.  
Obok chłopców - dziewczęta. 
Helenka Grabska - uczennica, 

/ Na zdjęciu: lewy górny róg - Stanisław Nilski-Łapiński (1915 r.), prawy górny róg - Lu-
dwik de Laveaux (1918 r.), lewy dolny róg - Zdzisław Tatar-Trześniowski (ok. 1917 r.), pra-
wy dolny róg - Andrzej Battaglia (ok. 1918 r.) - Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
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poległa razem ze swoim bratem 
Jankiem. Janeczka Prus-Niewia-
domska zginęła, ratując rannego 
żołnierza.
Orlęta Lwowskie nie tylko wal-
czyły ramię w ramię z dorosłymi. 
Były doskonałymi łącznikami 
- przenosiły meldunki, rozkazy, 
sprawdzały pozycje wroga. Dzię-
ki ich odwadze i męstwu odzy-
skano najpierw część miasta, a 23 
listopada 1918 roku, po nadejściu 
odsieczy, cały Lwów. 
Lwów, jako jedyne miasto w 
Polsce został odznaczony przez 
Pierwszego Marszałka Polski Jó-
zefa Piłsudskiego Orderem Virtuti 
Militari - za niespotykane męstwo 
i dzielność. Poległym w walce 
Orlętom Lwowskim  Polacy wy-
stawili przepiękny cmentarz, z 
rzędami jednakowych mogił, z 
kolumnadą, przez którą biegnie 
napis: „Polegli, abyśmy żyli wol-
ni”. Bezimienne  Orlę Lwowskie 
spoczywa natomiast w Grobie 
Nieznanego Żołnierza w War-
szawie, wzniesionym w hołdzie 
wszystkim Obrońcom Ojczyzny.

PRZEMÓWIENIE PIERWSZE-
GO MARSZAŁKA POLSKI  JÓ-
ZEFA PIŁSUDSKIEGO

22 listopada 1920 roku Pierwszy  
Marszałek Polski Jozef Piłsudski 
przybył do Lwowa, by dekorować 
miasto orderem Virtuti Militari. 
Uroczystość odbyła się na lwow-

skim 
Placu Mariackim, u stóp pomnika 
Adama Mickiewicza. Dekorując 
herb Lwowa Marszałek powie-
dział:

„Za zasługi położone dla polsko-
ści tego grodu i jego przynależ-
ności do Polski , mianuje miasto 
Lwów kawalerem Krzyża Virtuti 
Militari”.
Lwów! - któreż polskie serce nie 
drgnie na to miano. Za dawnych  
czasów  Lwów  był  takim  mia-
stem,  jakich  dawna Rzeczpo-
spolita Polska miała wiele: miał 
swoje dni sławy i klęski,  lecz nie-
zapomniana jego w historii rola 
zaczyna się w  noc  najczarniej-
szej  niewoli. Po  r.1863  Lwów  
był  miastem  najmniej  ugodo-
wym. Wówczas  to  wszędzie  pa-
nowała  ugoda,  wszędzie  hasłem 
była  tzw.  rozwaga,  tak  często  
równoznaczna  z  tchórzostwem,  
wszędzie  panował  tzw.  rozsą-
dek,  który  jakże  często  był  tyl-
ko  bojaźnią.  Lwów  był  zawsze  
najbardziej  bez trwogi.  Tu  serca  
Polski  biły  najśmielej.  Kto  pra-
gnął  odetchnąć uczuciem wol-
ności  i nawiązać nić  tradycyjną 
myśli, czy  walki  o  niepodległość  
Polski,  musiał  oprzeć  pracę  o
Lwów,  gdzie  biły  serca  goręcej,  
rwące  się  do  wolności. Na  tar-
czy  waszej  herbowej  wypisane  
są słowa „Semper Fidelis” - „Za-
wsze Wierny!”  -  i  dlatego  iluż  

tu  wiernych  szukało  ucieczki.  
Ilu wiernych złożyło tu głowy, by 
swym duchem otoczyć opieką to, 
co tu w sercach najgoręcej żyło 
- wiarę, że jeszcze nie zginęła.  
Niech  mi  będzie  wolno,  jako  
temu,  który  tu,  we Lwowie,  o  
ruchu  zbrojnym  marzył  i  w  czyn 
realizować  się go  starał,  złożyć  
osobistą  podziękę  miastu,  które  
mnie  i moich uczniów chowało,  
gorącym swym uczuciem grzało. 
W  chwili,  kiedy  zginęła  zmo-
wa  naszej  niewoli,  wam przy-
padł honor pierwszej walki przy 
waszych murach i domach.  Tak,  
jakby  na  zakończenie  marszu  
pogrzebowego, który grano nad 
Polską, u was zabrzmiał ostatni 
akord - nie pogrzebu,  lecz  tryum-
fu. Pozwólcie panowie, że przy-
pomnę, w jakich warunkach była 
Polska wówczas - przed dwoma  
laty. Nie była to Polska dzisiejsza, 
która rozporządza setkami tysięcy 
dłoni, zdolnych  pochwycić  żela-
zne  bagnety,  i  setkami  paszcz  
armatnich,  które  jej  bronić  są  
w  stanie.  Polska  sprzed  dwu  
lat, powołując synów do broni, 
nie miała bagnetów, które by w 
ręce żołnierza włożyć mogła; gdy 
miała broń, nie miała odzienia;  
gdy  miała  odzienie,  nie  miała 
naboi.  Taką  była wtedy Polska,  
gdy  w  łachmany  wojenne ubra-
ne  zastępy  szły  pod Lwów,  by  
go  od  najazdu  bronić. Bój był 
prowadzony o miasto oblężone. 
To nie jest zwykły bój, proszę 
panów. Miasto wywiera wpływ 
na żołnierza niesłychanie  silny.  
Każda  trwoga,  każdy  niepokój,  
każde drgnięcie  serca  miasta nie-
widzialnymi  nerwami bieży  tam, 
gdzie  na krańcach jego  bój  się  
toczy,  do  najdalej  wysuniętej 
placówki  żołnierskiej.  Żołnierz  
staje  się  obywatelem  miasta, 
miasto staje się żołnierzem. Mia-
sto i żołnierz żyją wspólnym ży-
ciem. Trwoga i lęk,  czy  ufność 
i wiara mieszkańców, to  potęgi  
ciemne  lub  jasne,  które  dają  
klęskę  lub  zwycięstwo.  Żoł-
nierz  staje  się  zależny  od  siły  
lub  słabości  tych, których bro-
ni,  tak,  że nie wiadomo nieraz,  
co  ważniejsze, czy żołnierz, czy 

duch miasta, które żołnierz  ten 
broni. Lwów  w  dniach  dla  nie-
go  ciężkich  stał  się  zbiorowym 
żołnierzem.  Od  jego  pewności  i  
jego  wiary  zależało,  czy każdy 
żołnierz stać będzie spokojnie na 
placówce. A miasto jest w cięż-
szych warunkach, niż żołnierz 
na  froncie.  Miasto nie widzi nie-
przyjaciela, nie widzi bezpośred-
nio rezultatów strzałów,  nie zna 
podniecenia, jakie  daje  walka  
oko w  oko. Miastu przypadają w 
udziale tylko same męki i trwogi. 
Dzieciom  zagraża  nędza,  rodzi-
ców  chwyta  śmiertelna  obawa. 
Miasto musi brać udział w  zbio-
rowym wysiłku,  musi  opanować  
swój  lęk,  trzymać  na  wodzy  
swą  niepewność,  by strachem  
nie  zarazić  tych,  którzy  stoją  
na  jego  straży. Tych kilkadzie-
siąt dni walki uczyniły ze Lwo-
wa  dzielnego żołnierza. Dlatego  
ja,  jako  naczelny  wódz,  który  
ma  za  zadanie odznaczać naj-
dzielniejszych  wśród  dzielnych,  
najwaleczniejszych wśród wa-
lecznych, z  całą sumiennością, 
a zarazem z uczuciem  szczęścia  
rozstrzygnąłem,  że  mogę  dać  
zbiorowemu  żołnierzowi,  miastu  
waszemu  -  najwyższą  odznakę 
wojskową.

PRZEBIEG WALK O LWÓW

1 listopada 1918 roku nad ranem, 
żołnierze podlegający Ukraiń-
skiemu Komitetowi Wojskowe-
mu, uprzedzając polską akcję, 
opanowali większość gmachów 
publicznych we Lwowie. 
W odpowiedzi powstały spon-
tanicznie, w zachodniej części 
miasta, dwa polskie punkty oporu 
z bardzo nieliczną początkowo i 
słabo uzbrojoną załogą. 
Były to - szkoła im. Henryka 
Sienkiewicza, w której znajdo-
wał się batalion kadrowy Wojska 
Polskiego pod dowództwem kpt. 
Zdzisława Trześniowskiego i 
Dom Akademicki przy ul. Isako-
wicza z niewielką grupą żołnie-
rzy Polskiej Organizacji Bojowej 
(POW). Obie placówki rozpoczę-
ły akcję obronną. Wkrótce powo-
łano Naczelną Komendę Obrony 

Lwowa na czele z kpt. Czesła-
wem Mączyńskim.
17 listopada 1918 roku rozkazem 
marszałka Józefa Piłsudskiego, na 
własne życzenie, na czele Naczel-
nego Dowództwa Wojsk Polskich 
w Galicji Wschodniej, potocznie 
nazywanego Armią Wschód, sta-
nął gen. Tadeusz Rozwadowski.
Walki we Lwowie trwały do 21 
listopada 1918 roku, kiedy to Po-
lacy uzyskali znaczną przewagę. 
Aby uniknąć otoczenia, dowo-
dzący wojskami ukraińskimi 
płk Hnat Stefaniw rozkazał woj-
skom ukraińskim opuścić Lwów 
w nocy 22 listopada 1918 roku. 
Miasto było wolne ale nadal ob-
lężone.
Podobne wystąpienia miały 
miejsce w Drohobyczu, Borysła-
wiu, Samborze i Przemyślu.
W nocy z 24/25 listopada 1918 
roku do oblężonego Lwowa 
przybył gen. Tadeusz Rozwa-
dowski i przejął dowodzenie od 
gen. Bolesława Roi. Rozkazy 
nowego dowódcy nakazywały 
kontynuowanie ofensywy. Gen. 
Tadeusz Rozwadowski po roz-
poznaniu sytuacji stwierdził, że 
polskie siły są na to zbyt słabe. 
Generał przystąpił do przekształ-
cania nierównych liczebnie i nie-
zdyscyplinowanych grup ochot-
ników w oddziały regularnego 
wojska.
Po wycofaniu się ze Lwowa 
Kwatera Głównej Ukraińskiej 
Armii Halickiej (UHA) wy-
korzystała na organizowanie 
oddziałów wojskowych. W po-
łowie grudnia 1918 roku front 
polsko-ukraiński ustalił się na 
linii od Cisnej do Chyrowa, po-
tem wzdłuż linii kolejowej Prze-
myśl - Lwów do Przemyśla, z 
powrotem wzdłuż tej samej linii 
na przedpola Lwowa, następnie 
do Jarosławia, przez Lubaczów, 
Rawę Ruską, Bełz do Kryłowa.
Z początkiem stycznia 1919 roku 
wojska polskie zdobyły Uhnów i 
Bełz, oraz zdobyły linię kolejo-
wą Jarosław - Rawa Ruska, co 
dało im dobrą pozycję do kolej-
nych operacji zaczepnych.
Pod koniec grudnia 1918 roku 
Naczelna Komenda Ukraińska 

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

/ 22 11 1920 r. Lwów. Józef Piłsudski na uroczytości dekorowania tarczy herbowej miasta 
Krzyżem Virtuti Militari. Źródło: NAC

/ Włodzimierz Zagórski, Władysław Sikorski i Tadeusz Rozwadowski Public domain, via Wikimedia Commons) 
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przystąpiła do ofensywy mającej 
na celu zajęcie Lwowa i wypar-
cie  wojsk polskich za San. 
Gen. Tadeusz Rozwadowski w 
porę doskonale odgadł te zamia-
ry. Według jego rozkazu grupa 
mjr Józefa Sopotnickiego ude-
rzyła na tyły wojsk ukraińskich 
oblegających miasto. 
Straty zadane Ukraińcom, spo-
wodowały, że Obrońcom Lwo-
wa, pomimo trudnej sytuacji w 
mieście udało się odeprzeć ofen-
sywę. Kolejny nieudany atak na 
Lwów miał miejsce na początku 
stycznia 1919 roku. Po jego za-
łamaniu dowództwo UHA zapla-
nowało przerwać połączenie po-
między Lwowem a Przemyślem. 
Była to tzw. „operacja wowczu-
chowska”, trwająca od 15 lutego 
do 19 marca 1919 roku. Począt-
kowo zakończyła się ona suk-
cesem (połączenie przerwano), 
jednak w niekorzystnej dla ar-
mii polskiej sytuacji, przerwania 
walk zażądała Misja Wojskowa 
Ententy pod przewodnictwem 
gen. Josepha Barthelemy (linia 

Barthelemy).
Walki wznowiono 2 marca 1919 
roku, a 19 marca wojska polskie 
odbiły linię kolejową Przemyśl - 
Lwów.
Nową propozycję rozejmu Rady 
Czterech (pod przewodnictwem 
gen. Bothy – linia Bothy) przy-
jęła Kwatera Głowna UHA, ale 
odrzuciły ją władze polskie, i 
przerzuciły oddziały armii Hal-
lera w sile 35.000 żołnierzy na 
front polsko-ukraiński.
Pod koniec kwietnia 1919 roku 
Naczelne Dowództwo Wojsk 
Polskich opracowało plan ofen-
sywy przeciwko armii zachodnio 
- ukraińskiej w Galicji Wschod-
niej. 
Celem operacji było rozbicie 
wojsk ukraińskich operujących 
na Wołyniu i Galicji Wschod-
niej, zapewnienie bezpieczeń-
stwa polskiej ludności zamiesz-
kującej te tereny, odzyskanie 
obszarów Galicji Wschodniej, 
oraz uzyskanie bezpośredniego 
połączenia Polski z Rumunią.
Pod rozkazami gen. Józefa Hal-

lera zgrupowano znaczne siły. 
Ich trzon stanowiły I korpus 
gen. Daniela Odry, 1 i 2 Dywizje 
Strzelców z Armii Polskiej we 
Francji, Grupa Operacyjna gen. 
Aleksandra Karnickiego, Lwow-
ska Dywizja Piechoty oraz zgru-
powanie gen. Wacława Iwasz-
kiewicza z podległą mu Grupą 
Operacyjną  gen. Władysława 
Jędrzejowskiego i nowo sfor-
mowane 3 i 4 Dywizja Piechoty. 
Łącznie stan bojowy oddziałów 
polskich przewidzianych do 
działań wynosił około 50. 000 
żołnierzy, 200 dział i 900 kara-
binów maszynowych.
Siły armii zachodnio-ukraiń-
skiej zebrane pod dowództwem  
gen. Mychajła  Omelianowicza 
- Pawlenki, posiadały w tym 
czasie około 44 000 żołnierzy, 
552 karabiny maszynowe i 144 
działa.
W połowie maja 1919 roku woj-
ska polskie rozpoczęły ofensywę 
w Galicji i na Wołyniu. 14 maja 
jako pierwsze uderzyły oddziały 
I Korpusu Armii Hallera, Gru-

pa Operacyjna gen. Aleksandra 
Karnickiego, oraz Lwowska Dy-
wizja Piechoty. 15 maja weszło 
do akcji zgrupowanie gen. Wa-
cława Iwaszkiewicza, uderzając 
z trzech stron na Sambor.
25 maja oddziały polskie doszły 
do linii Bolechów - Chodorów - 
Bóbrka - Busk. W tym samym 
czasie, 25 maja, armia rumuń-
ska wraz z 4 Dywizją Strzelców 
Polskich rozpoczęła zajmowanie 
południowo-zachodnich terenów 
ZURL (Pokucia) z Kołomyją i 
Śniatyniem. 
Część oddziałów ukraińskich (1 
Brygada Górska UHA i Grupa 
„Hłyboka”) utraciły styczność 
z głównymi siłami, i zmuszo-
ne były przejść na Zakarpacie, 
gdzie zostały internowane przez 
władze czechosłowackie.
Zmusiło to dowództwo UHA do 
przesunięcia oddziałów na połu-
dniowy wschód Galicji, ograni-
czony rzekami Zbrucz-Dniestr. 
Po odpoczynku i reorganizacji 
7 czerwca oddziały Zachodnio-
-Ukraińskiej Republiki Ludowej 
(UHA)  pod dowództwem 
gen. Ołeksandra  Hrekowa  
przystąpiły do kontrofensywy 
(„ofensywa czortkowska”).
W ciężkich bojach udało im się 
odrzucić wojska polskie na linię 
Dniestr - Gniła Lipa – Przemy-
ślany - Podkamień, co obudziło 
nadzieję na zwycięstwo, i w kon-
sekwencji spowodowało odrzu-
cenie polskiej propozycji przy-
mierza i utworzenia linii demar-
kacyjnej, zwanej linią Delwiga.
W niedługim czasie jednak siły 
UHA zostały ponownie wyparte 
na pozycje wyjściowe nad Dnie-
strem i Zbruczem. 28 czerwca 
1919 roku armia polska przeła-
mała front pod Jazłowcem i 16 
lipca  zmusiła siły UHA do wy-
cofania się za Zbrucz, na teren 
Ukraińskiej Republiki Ludowej.
Oddziały UHA zostały użyte w 
celu wsparcia wojsk URL w wal-
ce z bolszewikami. Już 25 lipca 
na przeciw bolszewickiego fron-
tu ruszył II Korpus Halicki, a 
reszta UHA wyruszyła 2 sierpnia 
1919 (operacja kijowska).

Po zajęciu Lwowa, 22 listopada 
1918 polskie władze wojskowe 
zatrzymały jako zakładników 
ukraińskich polityków: 
Juliana Romanczuka, Kyry-
ła Studynśkiego, Wołodymyra 

Ochrymowycza, Wołodymyra 
Starosolskiego, Iwana Kiwelu-
ka, Wołodymyra Baczynśkiego, 
Iwana Kurowcia.
Następnie rozpoczęto akcję in-
ternowania w obozach Ukraiń-
ców „podejrzanych o działalność 
na szkodę państwa polskiego”, 
w tym urzędników Zachodnio 
Ukraińskiej Republiki Ludowej 
( ZURL), oraz żołnierzy Armii 
Halickiej. 
Utworzono obozy internowania 
m.in. w Brześciu, Dąbiu, Dębli-
nie, Kaliszu, Lwowie, Modlinie, 
Pikulicach, Przemyślu, Strzał-
kowie, Szczypiornie, Tarnopolu, 
Tomaszowie, Wadowicach, Wi-
śniczu. 
W końcu 1919 roku w obozach 
przebywało ogółem ok. 23 - 24 
tysiące internowanych Ukraiń-
ców, a w sumie  przebywało w 
nich około 100 tysięcy Ukraiń-
ców. Około 20 - 25 tysięcy zmar-
ło w obozach, głównie wskutek 
epidemii tyfusu i czerwonki.
Dekretem Naczelnika Państwa 
z 10 stycznia 1919 roku zlikwi-
dowano Polską Komisję Likwi-
dacyjną. 
Na jej miejsce powołano Komi-
sję Rządzącą dla Galicji, Śląska 
Cieszyńskiego, Orawy i Spisza. 
7 marca 1919 roku rozporzą-
dzeniem Rady Ministrów usta-
nowiono Generalnego Delegata 
Rządu, który posiadał upraw-
nienia dawnego namiestnika 
Galicji, wyłączając z jego ju-
rysdykcji radę szkolną, dyrekcję 
skarbu, zarząd lasów i dóbr pań-
stwowych. Ustawą z 30 stycz-
nia 1920 roku rozwiązano Sejm 
Krajowy Galicji i Wydział Kra-
jowy, wprowadzając tymczaso-
wy samorząd. Ustawą z 3 grud-
nia 1920 roku wprowadzono 
nowy podział administracyjny 
byłego Królestwa Galicji i Lo-
domerii z Wielkim Księstwem 
Krakowskim oraz obszarem Spi-
sza i Orawy na 4 województwa: 
krakowskie, lwowskie, stanisła-
wowskie i tarnopolskie.
Poważne niebezpieczeństwo  za-
grażało również ziemiom pół-
nocno-wschodnim Rzeczypo-
spolitej (m.in. Wileńszczyźnie), 
które po wycofaniu wojsk nie-
mieckich zajęli bolszewicy.

 Aleksander Szumański Radio 
„Pomost” Arizona
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W historii Polska trzykrotnie 
obroniła Europę. Raz przed 
bolszewikami w 1920 roku tzw. 
Cudem nad Wisłą i dwukrotnie 
przed Turkami Sobieski pod 
Wiedniem i Jana Karol Chod-
kiewicz pod Chocimiem. 

Bitwa chocimska miała miejsce 
w dniach 2 września – 9 paździer-
nika 1621 roku. Sprzymierzone 
wojska polsko-litewsko-kozackie 
zatrzymały armią turecką pod 
dowództwem sułtana Osmana II. 
Według polskich historyków ar-

mia polska liczyła 25-26 tys. + 20 
tys. Kozaków, zaś turecka około 
100 tys.
Byłem świadkiem spotkań, kon-
ferencji i rekonstrukcji które mia-
ły miejsce od 9 do 11 paździer-
nika w Kamieńcu Podolskich i 
Chocimiu. I wszystko było wspa-
niałe gdyby nie wypowiedzi nie-
których przedstawicieli polskich, 
bo o ukraińskich nie wspomnę że 
było to zwycięstwo wojsk polsko-
-litewsko-ukraińskie to ręce opa-
dają. 
Te podlizywanie się naszym są-
siadom których państwo zawiąza-
ło się 100 lat temu i to w większo-
ści na terenach I Rzeczypospolitej 
jest mocnym uderzeniem w pol-
ską racje stanu w Najjaśniejszą 
Rzeczypospolitą. 
Brak reakcji oficjalnych władz 
państwowych jest niezrozumiałe. 
I tu nie chodzi o to, żeby prowa-
dzić do konfliktu z naszymi sąsia-
dami, których to niepodległość po 
rozpadzie związku sowieckiego 
uznała właśnie pierwsza Polska.
Tu chodzi o prawdę, o Polskę. 
Milczenie jest przejawem, że 
Ukraina nie uznaje ludobójstwa 
blisko 200 tysięcy Polaków w la-
tach 1941-1947 na Wołyniu i Ma-
łopolsce. Rząd ukraiński wstrzy-
mał ekshumacje mające zapewnić 
godny pochówek w poświęconej 
ziemi tysięcy naszych obywateli. 
O zgrozo niedawno lwowska rada 
obwodowa ogłosiła 2022 rokiem 
Ukraińskiej Powstańczej Armii 
(UPA) w tym regionie. Deputowa-
ni zwrócili się też do parlamentu o 
podtrzymanie takiej inicjatywy na 
poziomie państwowym.
Brak polityki wschodniej dotyka 
tysięcy Polaków, których rany 
zadane na skutek ludobójstwa 
Ukraińskiej Armii Powstańczej i 
wspomaganej ja licznych Ukra-
ińców do dzisiaj nie zabliźniły 

się. Z kolejnych bólem przyjąłem 
decyzję Rady Verchowna Ukrainy 
która 238 głosami zwróciła się do 
Prezydenta o przyznanie tytułu 
Bohatera Ukrainy 98-letniemu 
Mirosławowi Simchichichowi,  
zbrodniarzowi z OUN UPA, bio-
rącemu udział w mordach  pol-
skiej ludności wsi Pistyniu, czy 
Trójcy w dawnym województwie  
stanisławowskim. Ponadto zbrod-
niarza w poprzednich  latach  
uhonorowano orderami i  nadano 
honorowego obywatela Lwowa 
i Kołomyi. Nie znam przypadku 
kiedy polska dyplomacja  złoży-
ła protest w tej czy w podobnych 

sprawach. 
Nasi rodzice i krewni, świadko-
wie tych zbrodni, którzy niejed-
nokrotnie uciekali przed siekierą 
spod znaku trójzuba odchodzą. 
Pozostaliśmy my ich dzieci  nio-
sący w sercach te zranienia z któ-
rymi po ludzku trudno się pogo-
dzić. Empatia naszych przywód-
ców kolejno władających naszym 
krajem jest nie do zrozumienia. 
Pozostaje nam odwaga i honor. 
Odwaga potrzebna, aby głosić 
prawdę. Honor aby nie pozwolić  
zapomnieć. 
Ryszard Fraczek

Zakłamywanie historii 
- bitwa pod Chocimiem
Ryszard Frączek

/ Zdjęcie autora
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Banderowskim szlakiem 
wg. nazistowskiej 
nawigacji. -cz.1
Andrzej Łukawski
„Nie takiej Ukrainy spodziewa-
łem się po upadku związku so-
wieckiego. Nie takiej Polski spo-
dziewałem się po upadku PRL. 
Ani na Ukrainie ani w Polsce nie 
ukształtowały  się elity zdolne do 
powiedzenia prawdy o ludobój-
stwie na ludności polskiej i ukra-
ińskiej, dokonanym przez struktu-
ry nacjonalizmu ukraińskiego.” 

Powyżej zamieszczony cytat po-
chodzi ze wstępu do „Gorzkiej 
prawdy” Wiktora Poliszczuka, 
którego rzeczoną konstatację po-
dzielam bez cienia najmniejszej 
wątpliwości.  
Żyjący  jeszcze Kresowianie, ich 
potomkowie oraz patrioci będą-
cy miłośnikami Kresów wyrażają 
podobne do mojego stanowisko. 
Wiem to z powiększającego się 
grona moich znajomych z który-
mi spotykam się nie tylko pod-
czas obchodów upamiętniających 
ofiary ukraińskiego ludobójstwa, 
ale też z internetowych portali 
społecznościowych na których na 
bieżąco podnoszona jest kwestia 
ukraińska. 
To prawda że od 30 lat na Ukrainie 
i w Polsce nie ukształtowały się 
elity zdolne do powiedzenia praw-
dy o ukraińskim ludobójstwie ale 
też jest prawdą fakt, że elity tych 
krajów coraz żwawiej podążają 
banderowskim szlakiem  wg. nazi-
stowskiej nawigacji. 
Ten szlak precyzyjnie wyznacza 
Uchwała Krajowego Prowidu Or-
ganizacji Ukraińskich Nacjonali-
stów (OUN) podjęta 22 VI 1990 
roku opublikowana 12 kwietnia 
1991 roku w „Magazynie Tygo-
dniowym Polski Zbrojnej”, orga-
nie Ministerstwa Obrony Narodo-
wej. 
Politycznie użyteczni idioci będą-
cy sympatykami i orędownikami 
ukraińskiego nacjonalizmu twier-
dzą, że ta uchwała to „fałszywka” 
czemu zdecydowanie przeciw-
stawia się sam Poliszczuk, który 
zwraca uwagę m.in na:  
[...] w obliczu antypolskiej wymo-
wy dokumentu przedstawiciele 
działającego w Toronto Związku 
Ziem Wschodnich RP – Wła-
dysław Dziemiańczuk i Janusz 
Śmigielski, aby wykluczyć prowo-
kację, zwrócili się do wszystkich 
trzech funkcjonujących współcze-
śnie frakcji OUN, tj. Frakcji Ban-
dery, Frakcji Melnyka i Frakcji 
„Dwójkarzy” oraz do Światowego 
Kongresu Wolnych Ukraińców z 
pytaniem, czy poczuwają się do 
autorstwa Uchwały, czy też odże-
gnują się od niej. Brak jakiejkol-
wiek odpowiedzi na pismo pol-
skich kresowian Poliszczuk uznał 
za wymowne. Badacz ten na pod-
stawie porównań testu Uchwały 

z innymi dokumentami uznał, że 
materiał będący przedmiotem do-
ciekań „jest oryginalną uchwałą 
OUN-b. Tekst Uchwały… jest od-
zwierciedleniem mentalności kie-
rowniczych kół OUN-b” .

Należąca do sympatyków i orę-
downikami ukraińskiego nacjo-
nalizmu Joanna Kluzik-Rostkow-
ska utrzymuje, że uchwała jest 
„fałszywką”, którą spreparował 
profesor Uniwersytetu Śląskiego 
– Edward Prus. Późniejsza sze-
fowa kampanii wyborczej Jaro-
sława Kaczyńskiego oraz liderka 
partii Polska Jest Najważniejsza, 
uznała tego cenionego w środowi-
skach kresowych badacza zbrod-
ni OUN-UPA za „autora prac o 
wymowie antyukraińskiej” i pod-
kreślała w ślad za publicystą Ta-
deuszem Olszańskim, iż wszystkie 
jego publikacje „charakteryzuje 
nieobiektywność” oraz „manipu-
lacja danymi historycznymi”.

Uchwała… -jak czytamy we 
wstępnej jej części- „obejmuje 
różne sprawy współczesne, w tym 
stosunek OUN jako awangardy 
narodu ukraińskiego – do Polski 
i Polaków” . 
Wysuwane w niej dezyderaty 
dają się podzielić na cztery grupy. 
Pierwsza z nich dotyczy polityki, 
druga sposobu traktowania histo-
rii, trzecia edukacji, czwarta zaś  
życia religijnego.
 
POLITYKA HISTORYCZNA

W środowiskach polskich bada-
czy ukraińskiego pochodzenia 
modny jest dziś termin „polityka 
historyczna”. Wyrasta on z po-
pularnej zwłaszcza w Rosji idei 
politycznego gospodarowania 
prawdą historyczną. Prowadze-
nie tak pojętej polityki historycz-
nej zaleca Uchwała Krajowego 
Prowidu. Nakazuje ona m.in:

Stanowczo rozprawiać się z an-
tyukraińskimi poglądami na 
historię działalności UPA […]. 
Najlepiej to robić piórem samych 
Polaków, wśród których znajdą 
się osoby sprzedajne (obiecać 
wysokie honoraria i stypendia za-
graniczne). Wskazane jest opano-
wanie niektórych polskich pism, 
w tym „Semper  Fidelis”, „Tak i 
nie” i in. Wejść do władz Archi-
wum wschodniego, infiltrować 
Główną Komisję Badania Zbrod-
ni Hitlerowskich (GKBZHwP), 
przeszkadzać w zbieraniu obcią-
żających Ukraińców materiałów 
z wydarzeń drugiej wojny świa-
towej, nie dopuszczać do publiko-
wania materiałów obciążających 
ukraiński nacjonalizm rewolucyj-
ny OUN . 

Wynikające z uchwały zadanio-
wanie mniejszości ukraińskiej w 
Polsce jest niczym innym jak cią-
giem  dalszym tytułowej marszru-
ty Banderowskim szlakiem wg. 
nazistowskiej nawigacji. 
Jeżeli ktoś myśli, że obiegowe teo-
rie niemieckiego nazizmu zostały 
raz na zawsze pogrzebane pod gru-
zami Reichstagu to jest w wielkim 
błędzie.
Nie po to Ukraińcy witali w 1941 
roku niemieckiego okupanta ude-
korowanymi wielkimi bramami i 
nie po to z nimi kolaborowali.
Oni też mieli -nadal mają- swój cel 
by utworzyć wielkie nazistowskie 
państwo i niestety są na dobrej 
drodze by ten cel zrealizować tym 
bardziej, że po obu stronach Bugu 
nie widać elit zdolnych, by szaleń-
stwo to powstrzymać. 

W ostatnim miesiącu informowali-
śmy w naszym serwisie interneto-
wym o ustanowieniu w obwodzie 
Lwowskim roku 2022 rokiem UPA 
ale władze tego obwodu chcę wię-
cej. Już podjęci działanie nakła-
niające kijowską juntę do uznania 
tego roku za rok UPA na trenie ca-
łej Ukrainy. 

„Nasz ojciec to Bandera! 
Będziemy walczyć za Ukrainę”.
To kolejny wydarzenie ostatnich 
dni. „Hymn” zainicjowany przez 
uczniów tego samego Lwowa któ-
ry to błyskawicznie rozprzestrze-
nia się na Ukrainie nie omijając 
ukraińskiego parlamentu o czym 
piszemy na drugiej stronie bieżą-
cego wydania KSI. 

Jako żywo Przypomina mi to po-
chwalną pieść niemieckich nazi-
stów „Deutschland, Deutschland 
über alles” -(pol. Niemcy, Niemcy 
ponad wszystko) której tekst  po II 
wojnie światowej nie jest uznawa-
ny za część niemieckiego hymnu.

Zastanawiające jest to, że władza 
w Polsce -nie mylić z polską wła-
dza bo to nie to samo- nie zajmuje 
żadnego stanowiska w powyższej 
sprawie. Jeszcze bardziej zasta-
nawiający jest fakt, że i polskoję-
zyczne media nie komentują tego 
co dzieje się za granicą na Bugu. 
Nie przeszkadza to jednak, by 
zakrojona na szeroką skalę akcja 
prześladowania Kresowian, ich 
potomków oraz patriotów-miło-
śników Kresów nadal trwała.        

Uchwała OUN wyraźnie nakazuje:  
 Stanowczo rozprawiać się z an-
tyukraińskimi poglądami na 
historię działalności UPA […]. 
Najlepiej to robić piórem samych 
Polaków, wśród których znajdą 
się osoby sprzedajne (obiecać 
wysokie honoraria i stypendia 

zagraniczne). [...] Wskazane jest 
opanowanie niektórych polskich 
pism, w tym „Semper  Fidelis”, 
„Tak i nie” i in. Wejść do władz 
Archiwum wschodniego, infiltro-
wać Główną Komisję Badania 
Zbrodni Hitlerowskich (GKB-
ZHwP), przeszkadzać w zbieraniu 
obciążających Ukraińców mate-
riałów z wydarzeń drugiej wojny 
światowej, nie dopuszczać do pu-
blikowania materiałów obciążają-
cych ukraiński nacjonalizm rewo-
lucyjny OUN .
 
W „rozprawianiu się” z antyukra-
ińskim poglądami Polaków na hi-
storię Bandery i UPA, „Jamesem 
Bondem” prokuratury w Polsce 
niestety nadal pozostaje  prok. 
Młynarczyk. W „rozprawianiu 
się” z antyukraińskim pogląda-
mi Polaków na historię Bande-
ry i UPA dość aktywnie bierze 
udział -ostatnio coraz mocniej 
krytykowany- polski FB który z 
wściekłością nie ustępującą Mły-
narczykowi banując (blokując) 
na prawo i lewo wpisy dotyczące 
historii ukraińskiego ludobójstwa.  
Jedynym i skrajnie absurdalnym 
powodem takich działań jest tzw. 
„mowa nienawiści” za którą de-
nuncjuje nas mieszkająca w Polsce 
ukraińska mniejszość. 
Niestety, działa to tylko w jedną 
stronę bowiem antypolonizm nie 
jest jeszcze penalizowany a ukra-
ińscy antypolacy są pod szczegól-
ną ochroną prok. Młynarczyka. 
Oto przykład: „Polscy nacjonali-

ści to jebane ścierwo, z którym nie 
można dyskutować, tylko trzeba 
do niego strzelać” -Bartłomieja 
W.- autora głośniej w sieci spra-
wy w której Młynarczyk jako po-
wiadomiony prokurator odmówił 
wszczęcia dochodzenia uzasadnia-
jąc m.in tym: 
[...] Nawet zresztą nie sięgając do 
autorytetów prawniczych trzeba 
stwierdzić, że o przedmiotowych 
działaniach Bartłomieja W. moż-
na powiedzieć, że „znieważają 
naród polski i żydowski” najwyżej 
w takim samym znaczeniu, w ja-
kim w emocjonalnych dyskusjach 
uznaje się wypowiedzi adwersarzy 
za „uwłaczające zdrowemu roz-
sądkowi”
- jest to „zniewaga” czy „uwłacza-
nie” wyłącznie w sensie retorycz-
nym i, mówiąc bez ogródek, nijak 
się ma do znamion przestępstwa z 
art. 257 kk.
Widać tu aż nadto jaskrawo, że 
nawet organy ścigania w Polsce 
stały  się ślepymi wykonawcami 
„zadań” wynikających z treści 
uchwały UON skutecznie rozpra-
wiającymi się z antybanderow-
skimi poglądami Polaków, zaś w 
sprawach ukraińskiego antypolo-
nizmu milczą i oddalają/umarzają  
powiadomienia Polaków stając się 
tym samym mniej/bardziej świa-
domymi „adwokatami diabła”. 
Smutna konkluzja jest oto taka, 
że  mniejszość ukraińska zaczyna 
decydować o losie milionów Po-
laków. 
c.d.n.
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Świętą była Polska. Od św. Woj-
ciecha do bł. Andrzeja Boboli, 
cóż to za poczet kapłanów i za-
konników a nauczycieli ludu, 
pierwszych zawsze w pracy i 
pierwszych w ofierze. Od św. 
Stanisława biskupa do św. Stani-
sława Kostki ileż to świętej sła-
wy bywało w narodzie! Od św. 
Jadwigi do Jadwigi Wielkiej, o 
jakież kwitły Bogu w Polsce ma-
cierzyńskie i dziewicze wieńce. 
Od Bolesława Chrobrego aż do 
Sobieskiego, cóż to za rycerstwo 
prawdziwie anielskie!
Nie dziwmy się, że Papieże, 
proszącym Polakom o święte 
relikwie odpowiadali: „Chcecie 
relikwii św., weźcie garść ziemi 
polskiej, ściśnijcie ją, a popły-
nie z niej krew męczeńska”.To 
męczeństwo za Wiarę św. i dziś 
nie ustało - ks. Henryk Haduch 
na Jubileusz 950 –letni Chrztu 
Polski (966-1916).
To męczeństwo za Wiarę św. 
trwało przez kolejne 100 lat i 
trwa nadal. Krew męczeńska pol-
skiego duchowieństwa wyzna-
nia rzymsko katolickiego jest w 
ziemi nie tylko w obecnych gra-
nicach Polski. Zsyłani i ograbiani 
przez carską i sowiecką Rosję gi-
nęli na bezkresnych jej ziemiach, 
zsyłani przez Niemców do obo-
zów koncentracyjnych ginęli na 
terenie całej Europy. 
W rocznicę śmierci bł. ks. Je-
rzego Popiełuszki, duszpasterza 
ludzi pracy i kapelana „Soli-
darności” zamordowanego 19 
października 1984 roku przez 
funkcjonariuszy Służby Bez-
pieczeństwa z IV Departamentu 
Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych, który był odpowiedzialny 
za zwalczanie Kościoła katolic-
kiego.– obchodzimy w Polsce 
Narodowy Dzień Pamięci Du-
chownych Niezłomnych. Świę-
to przypomina o postawie księży, 
którzy w trudnych czasach byli 
gotowi do największych poświę-
ceń za wiarę i ojczyznę. 
Pamiętajmy o poświęceniu 
Polaków, którzy nie opuści-
li swoich wiernych i mordo-
wani byli na terenie obecnej 
Ukrainy, Białorusi, Litwy .  
Simon Wiesenthal, człowiek su-
mienie, honorowy obywatel wie-
lu krajów, ciągle pamiętał i wal-
czył o prawdę:
świat musi znać prawdę , naj-
pierw prawda cała, a później 
sprawiedliwość. Bo jeśli my to 
wszystko zapomnimy i są ludzie, 
im zależy na tym, żebyśmy  zapo-
mnieli, to historia może się po-
wtórzyć. Nie jest jakimś prawem, 
że to musi zacząć się od Żydów, 
tym razem zaczęło się od Żydów 
a później było 20 innych narodo-
wości. Każdy dzień powinien być 
dniem pamięci.
Żydzi więc pamiętają o swoim 
shoah, co dzieje się z naszą pa-
mięcią o holocauście Polaków 
dokonanym przez Niemców, Ro-
sjan, Ukraińców?

 Ogromna większość osób du-
chownych pochodzących z terenu 
metropolii lwowskiej poniosła 
śmierć w więzieniach lub zginę-
ła na posterunku pracy duszpa-
sterskiej z rąk niemieckich oku-
pantów lub znajdujących oparcie 
w faszyzmie skrajnych nacjona-
listów ukraińskich. Ukraińcy 
działali w dobrze zorganizo-
wanych grupach i dokonywali 
licznych ataków na polskie wsie 
i osady. Jak wynika z bezpośred-
nich relacji świadków sprawcy 
zbrodni stosowali wobec swych 
ofiar tortury, które często przy-
bierały wyrafinowane i nieludz-
kie formy. Nasilenie napadów 
i mordów na terenie metropolii 
lwowskiej skierowane przeciwko 
Polakom miało miejsce w latach 
1943-1945 (wcześniej i później 
zdarzały się zbrodnie na mniejszą 
skalę). Ludność wiejska opusz-
czała swoje domy i chroniła się 
w miastach. W wielu wypadkach 
kościoły i plebanie stawały się 
ośrodkami samoobrony, dowo-
dzonymi przez księży. Palono 
i niszczono kościoły i kaplice 
wraz z szatami i naczyniami li-
turgicznymi oraz archiwami pa-
rafialnymi. 
Na terenie metropolii lwow-
skiej przed wybuchem II wojny 
światowej pracowało 4191 sióstr 
zakonnych, z czego na terenie 
archidiecezji lwow6 skiej 2543, 
diecezji przemyskiej 1362, a w 
diecezji łuckiej 295. Dotychczas 
udało się ustalić nazwiska i oko-
liczności śmierci dwudziestu 
jeden polskich sióstr zakonnych. 
Zabójstwa polskich sióstr za-
konnych stanowiły - zgodnie 
z zasadami ideologii nacjonali-
stycznej głoszonej przez Dmy-
tro Doncowa, a kontynuowanej 
przez UPA - element walki z 
groźnymi sąsiadami, a więc w 
pierwszej kolejności z Polakami. 
Dla nacjonalizmu ukraińskiego 
wszelkie normy moralne nie mia-
ły znaczenia. W imię hasła: „Nie 
wstydźmy się mordów, grabie-
ży i podpaleń” szowiniści ukra-
ińscy przystąpili do ekstermina-
cji polskiej ludności, w tym też 
sióstr zakonnych. (Siostry zakon-
ne - ofiary zbrodni nacjonalistów 
ukraińskich na terenie metropolii 
lwowskiej obrządku łacińskiego 
w latach 1939-1947, s. Agnieszka 
Michna , IPN 2010r.)
 
W archiwum sióstr niepokalanek 
znajduje się list ks. Jana Wosia, 
w którym autor pisał: „W okresie 
napadów Ukraińców na ludność 
polską siostra Teresa jako przeło-
żona domu, wraz z siostrami, tj. 
s. Celiną i s. Leokadią, schroniły 
się w opuszczonym przez siostry 
niepokalanki klasztorze. Ban-
derowcy mordując w bestialski 
sposób ludność polską, wdarli 
się przemocą w mury klasztor-
ne. Siostra Leokadia z siostrą 
niepokalanką, pozostałą tu dla 
strzeżenia klasztoru, stały się ży-

wym płomieniem. Banderowcy, 
oblawszy je wpierw benzyną, 
podpalili. Dla pozostałych sióstr 
nie było już ratunku. Siostra Te-
resa ukryła się w stojącej w celi 
szafie, a siostra Celina w łóżku. 
Ukraińcy wszedłszy do celi wy-
strzelili do siostry Celiny, której 
kula utkwiła w szyi. Klasztor 
sióstr niepokalanek, jak również 
kościół parafialny, został zbu-
rzony. Dziś po nim nie ma pra-
wie śladu, zachował się jedynie 
zdewastowany grobowiec sióstr. 
Ukraińcy pozbawili je życia z tej 
racji, iż były Polkami i zakon-
nicami rzymskokatolickimi, 
ich działalność była przez nich 
postrzegana jako antyukraińska.
 
W Niżniowie (dekanat Stanisła-
wów, pow. Tłumacz, woj. stani-
sławowskie) pracowały siostry 
józefitki od 1919 r. Prowadzi-
ły ambulatorium i pomagały 
biednym oraz chorym w te-
renie. Natomiast siostry niepo-
kalanki przybyły tu w 1883 r. 
i prowadziły seminarium na-
uczycielskie, a później szkołę 
powszechną dla dziewcząt.
Klasztor sióstr niepokalanek w 
Niżniowie od początku wojny 
przeżywał dramatyczne chwi-
le. W listopadzie 1939 r. siostry 
usunięto z domu; wróciły w 
sierpniu 1941 r., gdy zmieniła 
się sytuacja wojenna. Zamiesz-
kały w zdewastowanym domu i 
przez to były narażone na liczne 

niebezpieczeństwa. W nocy z 15 
na 16 kwietnia 1944 r. napadnię-
to na klasztor, jednakże siostry, 
ciężko pobite i doświadczone, 
przeżyły. W maju 1944 r., na po-
lecenie przełożonej generalnej 
m. Zenony Dobrowolskiej, sio-
stry opuściły Niżniów. Pozostała 
tylko s. Franciszka Kosiorowska 
- zafurtowa, a do klasztoru sióstr 
niepokalanek przeprowadziły się 
siostry józefinki-  „aby jakakol-
wiek opieka zakonna, dająca nam 
prawo powrotu, była w klaszto-
rze, uprosiłyśmy siostry józefitki, 
którym pociski zniszczyły dom, 
by zajęły nasze mieszkanie”.W 
czerwcu 1944 r. do Niżniowa zo-
stały wysłane z Szymanowa dwie 
siostry: s. Zofia i s. Marcela. Sio-
stra Zofia pozostała na miejscu, 
by nieść pomoc okolicznej lud-
ności i mieć pieczę nad klaszto-
rem. Polacy z Niżniowa cieszy-
li się z przyjazdu siostry, a ona 
witając się z nimi, powtarzała: 
„przyjechałam, by z wami po-
zostać”. Tak też się stało, gdyż 
23 sierpnia 1944 r. s. Zofia, wraz 
z s. Laetitią, która po nią przyje-
chała, zostały zamordowane w 
drodze z Niżniowa do Jazłowca.
W Petlikowcach Starych (deka-
nat Podhajce, powiat Buczacz, 
woj. tarnopolskie) od 1907 r. 
pracowały siostry służebnicz-
ki dębickie. Opieką otaczały 
dzieci w ochronce, chorych i 
ubogich w ich domach. Prowa-
dziły Katolickie Stowarzyszenie 

Młodzieży oraz kolonie i pół-
kolonie dla dzieci. szkolnych i 
przedszkolnych. Przełożoną tej 
wspólnoty była s. Beata Kogut, a 
jej podwładną s. Kryspina Cno-
ta. 16 kwietnia 1944 r. w pierw-
szą niedzielę po Wielkanocy do 
kościoła, w którym przebywało 
kilka osób, wtargnęło dwóch żoł-
nierzy z ukraińskiej Dywizji SS-
-Galizien i trzech banderowców 
w cywilnych ubraniach i zaczęli 
strzelać. Zginęło pięć osób, w 
tym s. Beata Kogut, a s. Kryspina 
została ranna.
Siostry szarytki miały w Rozdo-
le zakład, w którym prowadziły 
szpital, sierociniec i szkołę. Do 
zakładu w Rozdole należał fol-
wark Derżów, w którym praco-
wało kilka sióstr.

W czasie napadu na Derżów w 
nocy z 7 na 8 maja 1944 r. siostry 
wraz z ludźmi z wioski ukryły 
się w kościele. Został on pod-
palony i wszyscy, którzy w nim 
przebywali, spłonęli. W zglisz-
czach spalonego kościoła odna-
leziono krzyżyki, medaliki i me-
talowe oprawy okularów, które 
należały do sióstr.
 
To tylko kilka opisów postawy 
sióstr zakonnych, które w trud-
nych czasach były gotowe do 
największych poświęceń za wia-
rę i wiernych. 

Weźcie garść ziemi polskiej
Bożena Ratter

/ Ludwik Wrodarczyk (ur. 25 sierpnia 1907 w Radzionkowie, zm. 6 grudnia 1943 w Karpiłówce) – polski zakonnik, męczennik, kateche-
ta, administrator parafii św. Jana Chrzciciela w Okopach (diecezja łucka w województwie wołyńskim), ofiara zbrodni Ukraińskiej Armii 
Powstańczej (UPA) podczas II wojny światowej, Sprawiedliwy wśród Narodów Świata oraz Sługa Boży Kościoła katolickiego. Po wywie-
zieniu księdza samochodem z Karpiłówki do uroczyska Pałki, położonego w pobliżu kolejki wąskotorowej na linii Rokitno–Moczulanka, 
rozebranego do naga poddano nieludzkim torturom. Kłucie bagnetami i igłami, przypiekanie zbolałych nóg rozpalonym żelazem nie odno-
siło pożądanego skutku. Kapłan wciąż jeszcze żył. Rozwścieczeni oprawcy przystąpili do bardziej bestialskich tortur. Widząc swą niechybną 
śmierć, męczennik poprosił oprawców o pozwolenie odmówienia modlitwy. Zezwoli wspaniałomyślnie. Uklęknąwszy na mchu, kapłan dłu-
go się modli. Po zakończeniu powiedział: Jestem gotów. Dwanaście ubranych w czerwone spódnice ukraińskich dziewcząt położyło księdza 
na ziemi i przywiązało do leżącej kłody drzewa. Następnie z zimną krwią rozpoczęły przecinanie jego ciała piłą. Przerżniętego do połowy, 
dającego jeszcze znaki życia postawiły na nogi i przywiązały do rosnącego drzewa, by z kolei z odległości kilkunastu metrów otworzyć 
do niego karabinowy ogień. Ks. Ludwik Wrodarczyk był martwy. Po wykopaniu dołu i wrzuceniu do niego zwłok, zbrodniarze przykryli 

brudnym workiem z sieczką głowę swej ofiary. Na przysypany piaskiem grób nałożyli darń i kilka urwanych gałęzi.

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI



1 listopada strona 16                                                                                                                                                                                                                                   www.ksi.btx.pl                   PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

„Wołyńska gra” Justyny Bia-
łowąs to jedna z ważniejszych 
powieści, jakie przeczytałam 
w tym roku. Jej lekturę pole-
cam wszystkim Kresowiakom 
i ich rodzinom, a zwłaszcza 
osobom, których przodkowie 
uciekli spod ukraińskiej sie-
kiery w czasie ludobójstwa 
na Kresach. Bo to jest bardzo 
ważny głos w dyskusji o na-
szej historii, choć ukryty pod 
płaszczykiem powieści kry-
minalno-sensacyjnej.

Tytułem wstępu wyjaśnię, 
że osobiście nie jestem Kre-
sowianką, ani nie mam nic 
wspólnego z Kresami w sensie 
rodzinnym. Ani jednego gene-
alogicznego korzonka kreso-
wego nie posiadam, przynaj-
mniej takiego, o którym bym 
wiedziała. A jednak odkąd jako 
nieletnie dziecię przeczytałam 
„Trylogię” Henryka Sienkie-
wicza, tematyka kresowa w 
literaturze niezwykle mnie po-
ciąga. Jej efektem są setki prze-
czytanych książek o Kresach 
(historycznych i beletrystyki), 
a także moja własna książka 
o zjawiskach paranormalnych 
na Kresach („Duchy Kresów 
Wschodnich”) wydana w 2018 
roku przez wydawnictwo von 
Borowiecky.  

O tym, jak banderowcy i inni 
ukraińscy bandyci w czasie II 
wojny światowej zabijali Pola-
ków na Ukrainie (piszę ogólnie 
„na Ukrainie”, bo to działo się 
nie tylko na Wołyniu jak myśli 
wielu Polaków) dowiedziałam 
się dość późno, bo dopiero po 
2000 roku, kiedy przeprowa-
dziłam się z Bydgoszczy do 
Malborka. Wcześniej nie mia-
łam do czynienia z Wołynia-
kami, a tutaj, nad Nogatem, 
wpadłam od razu w towarzy-
stwo (sąsiedztwo!) ludzi po-
chodzących właśnie stamtąd. 
To właśnie do Malborka już 
w maju 1945 roku przyjechał 
pierwszy kolejowe transport 
Wołyniaków, którzy się cudem 
uratowali przed śmiercią z rąk 
Ukraińców w wiosce Przebraże 
koło Łucka. To Wołyniacy po 
wojnie zasiedlili moje miasto 
i okoliczne wioski. Nie wiem, 
czy ktoś to kiedykolwiek ob-
liczył, ale szacunki „na oko” 
podają, że około 70 procent 
współczesnych Malborżan ma 
swoje korzenie na Wołyniu.

No, więc, jak tu zamieszkałam 
te dwadzieścia jeden lat temu, 
to zdarzało mi się często-gęsto 
usłyszeć piękną wymowę kre-
sową, a zwłaszcza dźwięczne 

„h” i wspaniałe, tylnojęzykowe 
„ł”, które znałam tylko z przed-
wojennych polskich filmów. 
Dzisiaj już nikt tak nie mówi na 
co dzień, a szkoda. Bo tak wła-
ściwie powinno się mówić pra-
widłowo, bez pójścia na łatwi-
znę. Tak mówią inni Słowianie, 
np. Rosjanie czy Ukraińcy. Tak 
mówiono wszędzie w Polsce 
przedrozbiorowej. Później do 
polszczyzny zaczęło wkradać 
się tzw. „wałczenie”, czyli wy-
mawianie „ł” jak „u”, robienie 
ze spółgłoski „ł” takie jakby 
półsamogłoski. 

Najpierw mówili tak tylko pro-
ści chłopi, później ta maniera 
wkradła się do wymowy klas 
wyższych i tam już została. A 
na oddalonych Kresach, ni-
czym w muzeum, zachowała 
się dawna, staropolska wy-
mowa „ł”. To samo dotyczy 
dźwięcznego „h”, które w kre-
sowej wymowie odróżnia się 
od „ch”. Ja się tym zachwy-
cam, tą starą wymową, bo ja 
polonistka jestem, wyczulona 
na takie rzeczy. No i właśnie po 
tym „h” i „ł” rozpoznawałam w 
Malborku Wołyniaków. Mówili 
tak nie tylko ludzie z pierwsze-
go pokolenia, ale także drugie-
go, czasem nawet ci, którzy już 
się urodzili tutaj, na Ziemiach 
Odzyskanych. Ta cecha wymo-
wy zatraca się, moim zdaniem, 
dopiero w trzecim pokoleniu.

Może uogólniam, ale mam 
wrażenie, że ludzie z Wołynia 
w ogóle dużo mówią, dużo 
opowiadają, są bardziej kon-
taktowi niż przeciętny Polak. 
Rozmawiałam z nimi czasem 
na przystankach, w autobu-
sach, w kolejkach do lekarza 
czy na cmentarzu. Opowiadali 
mi sąsiedzi z działki i z mojej 
kamienicy, opowiadała fryzjer-
ka, księgowa, optyczka i skle-
powa… To były takie dziwne 
historie: o dzieciach nabitych 
na sztachety, o brzuchach 
ludzkich rozpłatanych nożem 
i wyciągniętych płodach (w 
wersji żeńskiej) albo jelitach 
(w wersji męskiej), o pode-
rżniętych gardłach, spalonych 
wioskach i potwornym strachu 
przed Ukraińcami. Nikt z mo-
ich rozmówców z Malborka na 
Ukrainę nie jeździł, bo wszy-
scy się bali. Bały się kolejne 
pokolenia. Miałam wrażenie, 
jakby ofiarami Ukraińców nie 
byli tylko ci pomordowani, ale 
też ich uratowani potomkowie, 
bo drugie, trzecie czy czwarte 
pokolenie rosło z tymi opowie-
ściami, słuchało ich od dziecka 
i uczyło się tego strachu przed 

ukraińskim rezunem.

Justyna Białowąs (rocznik 
1983), autorka „Wołyńskiej 
gry”, także rosła z takimi wła-
śnie rodzinnymi przekazami, 
podobnie jak mieszkańcy Mal-
borka. W jakimś wywiadzie po-
wiedziała, że pisanie tej powie-
ści było dla niej rodzajem eg-
zorcyzmów. Swoją książkę za-
dedykowała swojej „rodzinie, 
którą zamordowali Ukraińcy” i 
Ukraińcom, których zamor-
dowała jej rodzina”. Jest to 
opowieść o tym, jak trzydzie-
stoparoletnia Jagoda, pracow-

nica banku PKO BP, dobrze 
zarabiająca specjalistka od 
reklamy, potomkini pomordo-
wanych przez Ukraińców, chce 
uciec od historii, ale ta historia 
i tak ją dopada. Cała ta powieść 
jest właściwie o tym. A także o 
tym, że Ukraińców to również 
dotyczy w niemniejszym stop-
niu niż Polaków.

Uwaga, teraz mogą być spoile-
ry!

Jeśli ktoś traktuje „Wołyńską 
grę” wyłącznie jako sensację 
czy kryminał, to proszę dalej 

nie czytać! Bo może zdradzę 
niechcący coś, co Wam zepsuje 
lekturę? Ale - jeśli traktuje tę 
książkę tak jak ja, która uwa-
żam ją za rozpisaną na dialogi 
interesującą dysputę o trudnej 
polsko-ukraińskiej historii, to 
zapraszam dalej!

Jagoda od dziecka słyszała 
o ukraińskich rezunach, a do 
tego jej ojciec jest działaczem 
kresowym. Ale ją to nie obcho-
dziło, dopóki nie pojechała do 
Sanoka na warsztaty ludowego 
śpiewu w jakimś skansenie. Po 
drodze zepsuł się jej samochód, 

Justyna Białowąs, 
„Wołyńska gra”, czyli głos w dyskusji 
o ludobójstwie na Kresach
Alicja Łukawska
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nieoczekiwanie pojawił się ja-
kiś Ukrainiec i zaoferował po-
moc, potem pojawił się drugi, 
trzeci i w końcu była już cała 
masa tych Ukraińców, którzy 
przyjeżdżają do Polski jako 
emigranci zarobkowi. I tak 
właśnie niczego nieświadoma 
bohaterka została wkręcona w 
śmiertelną „wołyńską grę”, w 
której zostały użyte karty z na-
malowanymi ukraińskimi mo-
tywami (mniej więcej takie jak 
na okładce tej książki).

I teraz – jakbym to czytała jako 
kryminał, to pewnie bym po-
rzuciła tę powieść gdzieś w po-
łowie, bo to wszystko wydawa-
ło mi się mało prawdopodobne. 
Ta Jagoda może przecież w 
każdej chwili wycofać się z tej 
gry, nikt jej tam na siłę nie trzy-
ma, a brnie dalej i nie wiem po 
co? Wkurzała mnie ta bohater-
ka i jej niewinna bezmyślność, 
która nasuwała mi porównania 
do heroin osiemnastowiecz-
nych powieści grozy. Tylko, że 
tamte łaziły gdzieś nocą po ru-
inach narażając się na spotka-
nie z duchem (lub mordercą), 
a Jagoda zadaje się z potomka-
mi rezunów. Ale ja nie dlatego 
brnęłam przez tę dość obszerną 
przecież powieść, by dowie-
dzieć się, czy cnota oraz życie 
bohaterki zostały uratowane, 
tylko po to, by poczytać te pol-
sko-ukraińskie dialogi i spory 
historyczne.

Autorka bardzo dobrze odro-
biła swoją lekcję, widać, że 
siedzi mocno w temacie pol-
sko-ukraińskim, bo przywoła-
ła prawie wszystkie kluczowe 
problemy, jakie pojawiają się 
w literaturze źródłowej na ten 
temat, a nawet przewijają się 
w dyskusjach w zamkniętych 
„kresowych” grupach na Fejs-
buku. Bo ja też należę do tych 
grup i wiem, co się tam pisze. 
I jakim językiem. Brawo za re-
search! Dlatego z ogromnym 
zainteresowaniem połykałam 
tę książkę, nie zwracając uwagi 
na występujące tam niedocią-
gnięcia fabularne i „papiero-
wość” niektórych bohaterów 
(postać pracownika policji na 
przykład jest papierowa, moim 
zdaniem). Byłam ciekawa, jak 
autorka rozwikła cały ten pro-
blematyczny węzeł i do jakich 
wniosków dojdzie.

A teraz jest ten główny spoiler!

W sensie historycznym autor-
ka postawiła na symetryzm. 
Co właściwie nie powinno być 
dla czytelnika zaskoczeniem, 
bowiem przecież zapowiedź 
tego symetryzmu widoczna 
jest już w dedykacji tego tek-

stu, o czym pisałam powyżej. 
A więc – oni mordowali i my 
mordowaliśmy. Oni byli źli, bo 
i my byliśmy źli. Nie ma ofiar 
ani katów. Są tylko same ofia-
ry. A tak w ogóle to ani Polacy 
nie są źli, ani Ukraińcy, tylko 
„nacjonaliści” polscy i ukra-
ińscy. Bo ludzie to w ogóle są 
dobrzy z natury. Tylko ci wred-
ni nacjonaliści, prawicowcy re-
ligią podszyci wszystko psują. 
Zwróciłam uwagę, ze autorka 
konsekwentnie i świadomie nie 
używa określenia „patrioci”, 
jakby czegoś w szkole jej na-
uczyli. Albo jakby chodziła do 
szkoły w czasach, gdy patrio-
tyzm był niemodny.

I ja się teraz zastanawiam, dla-
czego właśnie tak? Skąd ten 
symetryzm? Skąd pochwała 
kresowej doktryny Jerzego 
Giedrojcia? Dlaczego w po-
wieści pojawia się sugestia, że 
„pogódźmy się, pokochajmy 
się”, a będzie dobrze? Bo tak 
jest poprawnie politycznie? 
Modnie? Bo w innym wypadku 
tak poprawnościowe wydaw-
nictwo jak „Znak” z Krakowa 
by tego nie wydało? Nie wiem. 
Naprawdę nie wiem, co my-
śleć.

Jak wspomniałam na początku, 
nie jestem Kresowianką. Oczy-
wiście - jako Polkę - boli mnie 
to ludobójstwo na Kresach. 
Oczywiście, identyfikuję się z 
naszymi ofiarami, jestem całym 
sercem po ich stronie i chciała-
bym, aby Ukraińcy przeprosili 
nas za te zbrodnie. Ale mimo 
wszystko, z powodu braku 
związków krwi z Kresami, nie 
wiem, czy jestem odpowiednią 
osobą do oceny tej powieści. A 
może właśnie dobrze się stało, 
że taki właśnie temat trafił do 
literatury popularnej, że prze-
mówił także do nieświadomych 
czytelników nie mających po-
jęcia o krwawej polsko-ukraiń-
skiej historii? Zastanawiam się 
nad tym.

Dlatego bardzo zależy mi 
na tym, by włączyli się tutaj 
Kresowiacy i ich potomko-
wie. Może przy okazji takiej 
właśnie sensacyjnej powieści 
warto przedyskutować, czy na 
miejscu jest symetryzm histo-
ryczny, jaki postuluje autor-
ka.  Czy rzeczywiście my Po-
lacy możemy być uważani za 
katów? A może jednak lepiej 
byłoby wymusić na Ukraińcach 
przyznanie się do winy? Moż-
na by to zrobić przy pomocy 
ekonomii, mniej im pomagać, a 
więcej wymagać. Jak myślicie?

Białowąs Justyna, „Wołyńska 
gra”, Kraków 2021

Przepadło dziedzictwo VI wie-
ków kultury polskiej na Woły-
niu . Spalili wszystkie dwory, 
kościoły, zamordowali 7 księży.  
Książka, która wstrząśnie Po-
lakami i pograniczem hrubie-
szowsko-tomaszowskim, horo-
delskim i tyszowieckim. Zbiór-
ka przeznaczona na wydanie na-
pisanej już książki „Mordowali 
nas pod Włodzimierzem”. 
Zeznania świadków mordów 
dokonanych przez Ukraińców w 
1943/44 roku w powiecie Wło-
dzimierz na Wołyniu. 

Najkrwawszym spośród 11 po-
wiatów województwa wołyń-
skiego. 

Łącznie w gminach Chotia-
czów,  Grzybowica, Koryt-
nica, Mikulicze, Olesk, Po-
ryck,  Uściług, Werba i Wło-
dzimierz. 11 lipca 1943 roku w 
Krwawą Niedzielę (święto Pio-
tra i Pawła u Ukraińców) jedno-
cześnie zaatakowano ponad 100 
miejscowości, mordując i paląc:  
Biskupicze Górne (wieś, kolo-
nia i majątek), Biskupicze Szla-
checkie, Bogudzięka, Brzezina 
I, Brzezina II, Bubnów (wieś i 
kolonia), Bużanka, Chobułtowa 
(wieś), Chrynów, Czerniaków, 
Dolinka, Dominopol, Drewinie 
(majątek), Dziegciów, Franopol, 
Gnojno, Grabina, Grzybowica, 
Gucin, Gurów, Iwanicze (wieś), 
Janiewicze, Jerzyn, Karczunek, 
Kłopoczyn, Kołonna, Korczu-
nek, Kropiwszczyzna, Lachów 
(wieś i majątek), Litowież, Łysa 
Góra, Maria Wola, Markostaw, 
Marysin (majątek), Micha-

łówka, Mikołajpol, Mikulicze, 
Milatyn, Niskienicze (wieś i 
majątek), Nowiny, Nowojanka, 
Olin, Orlęta, Orzeszyn, Osere-
dek Nowy, Pawłówka (wieś i 
majątek), Pelagin, Piński Most, 
Przesławicze (wieś i majątek), 
Romanówka, Rykowicze (wieś 
i majątek), Samowola, Sądo-
wa, Sielec, Stasin, Strzelecka, 
Suchodoły (wieś i majątek), 
Szczeniutyn Duży, Szczeniutyn 
Mały, Topieliszcze, Trubk, Tu-
rówka, Wandówka, Witoldów, 
Wolica, Wołczak, Woszczatyn 
(wieś i majątek), Wygranka, 
Zabłoćce (wieś i majątek), Za-
szkiewicze Nowe, Zygmuntów-
ka, Żdżary Duże (wieś i kolo-
nia). oraz 12 lipca 1943 roku: 
Biskupicze Małe, Budiatycze, 
Czestny Krest (wieś), Domino-
pol, Holendernia,Izów, Łasków, 
Łudzin, Maria Wola, Mohylno, 
Oktawin, Pelagin, Piński Mo-
st,Poryck, Radowicze (mają-
tek), Sądowa, Sielec, Smołowa, 
Stężarzyce (wieś),Ułanówka; 

W krwawym ogniu, niewyobra-
żalnych mordach, pożarach wsi 
i podstępnych zgromadzeniach 
zginęło większość Polaków od 
wieków zamieszkujących tutaj 
oraz  Osadników. Zrabowane i 
zniszczone zostało mienie lud-
ności polskiej, dorobek wielu 
pokoleń. Dziedzictwo duchowe 
i materialne: kościoły, klaszto-
ry, kaplice (nawet cmentarne), 
pałace, dwory, młyny i inne 
obiekty drobnego przemysłu. 
Nigdy w dziejach tej ziemi 
nie dokonano takich mordów i 

zniszczenia. 

Ocalały tylko niebo i ziemia. 
Ludobójstwo miało na zawsze 
wygnać Polaków (wręcz wy-
korzenić) z Ziemi Włodzimier-
skiej  i całego Wołynia. Bez 
chleba, wody (z zatrutych tru-
pami studni) dachu nad głową- 
nikt nie zostanie tutaj, „oczyści 
się rusińska ziemia, jak szklan-
ka wody”.

Cierpienia Polaków cudem oca-
lonych, bądź  według zeznań 
łaską Opatrzności,  uciekając 
zabrali ze sobą: rany, urazy, nie-
szczęścia i sieroctwo.

Przez 40 lat, spotykając ocalo-
nych Wołynian- rozproszonych 
po Polsce i świecie: słuchałem 
i spisywałem ich bolesne prze-
życia. Książka około 650 stron 
wraz z uratowanymi fotogra-
fiami, stanowić będzie ostatni 
dokument pod włodzimierskich 
Wołynian, świadków ludobój-
stwa.

Będę wdzięczny, Wszystkim 
którzy wesprą wydanie książki. 
Będzie ona  w literaturze i hi-
storii- pomnikiem pamięci po-
mordowanych Polaków (nakład 
uzależniony jest od uzbieranej 
kwoty). 

Wszyscy Darczyńcy którzy 
przy wpłacie    (minimum 40zł) 
podadzą adresy, otrzymają eg-
zemplarz z autografem. 

Bóg zapłać Wszystkim za 
wsparcie i umiłowanie KRESO-
WEJ OJCZYZNY. 

Mordowali nas 
pod Włodzimierzem
Krzysztof Kołtun- Stowarzyszenie Pisarzy Polskich 

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

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

czytelnicy czytają musi mieć aprobatę zespołu redakcyjnego. 
Stoimy na stanowisku, że każdy ma prawo do wyrażania własnego zdania i czyni to świadomie.
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Akcja „Burza” na Kresach była  
operacją wojskową zorgani-
zowana i podjęta przez kreso-
we oddziały Armii Krajowej 
przeciw wojskom niemieckim 
w końcowej fazie okupacji nie-
mieckiej, bezpośrednio przed 
wkroczeniem Armii Czerwonej. 
„Burza” prowadzona była w 
granicach II Rzeczypospolitej. 
Trwała od 4 stycznia 1944, kiedy 
Armia Czerwona przekroczyła 
na Wołyniu ustaloną w traktacie 
ryskim granicę polsko-radziec-
ką, do stycznia 1945.

Rozkaz do jej rozpoczęcia wydał 
20 listopada 1943 komendant 
główny Armii Krajowej gen. Ta-
deusz Komorowski.

Pod koniec grudnia 1943 roku 
rozpoczęła się nowa ofensywa 
sowiecka. W dniu 4 stycznia 
1944 roku wojska sowieckie 
przekroczyły na Wołyniu grani-
cę polsko-sowiecką z roku 1939, 
zaś w dwa miesiące później, w 
pierwszych dniach marca 1944 
roku weszły na teren wojewódz-
twa tarnopolskiego. Stało się 
jasne, że wojska sowieckie w 
pogoni za cofającymi się Niem-
cami będą posuwać się szybko 
na zachód, w kierunku Lwowa. 

I tak się faktycznie stało.
Już 21 lipca pod wieczór, na 
drodze prowadzącej do Lwowa 
wzdłuż kolejowej linii z Chodo-
rowa, pojawili się w pobliskim 
Dawidowie pierwsi zwiadowcy 
sowieccy, nie zwróciwszy na sie-
bie uwagi Niemców.
Rano, 22 lipca, drogą tą nieocze-
kiwanie uderzyła na miasto so-
wiecka 29 brygada zmotoryzowa-
na, piechota gw. płk A. J. Jefimo-
wa z 10 korpusu pancernego gw. 
4 armii panc. Wojska te prześli-
zgnęły się bocznymi drogami z 
kierunku Swirza przez Dźwigród, 
odcięły od południa zgrupowanie 
niemieckie w rejonie Winniczek-
-Czyszek-Winnik i nie napotkaw-
szy oporu, wtargnęły ulicą Zielo-
ną od płd. wsch. do miasta. Nie 
było to zgodne z rozkazami, które 
otrzymała 4 armia panc; miała ona 
obejść miasto od południa i pójść 
na Gródek Jagielloński. Dopiero 
w mieście Niemcy zaczęli stawiać 
opór. Młody żołnierz sowiecki 
szedł odważnie, choć jak wynika-
ło z rozmów, zdawał sobie spra-
wę, że same wojska pancerne, bez 
wsparcia piechoty nie mogą się 
oprzeć Niemcom. Stąd pomoc od-
działów AK została bardzo chęt-
nie przyjęta.
29 brygada zmotoryzowana so-

wiecka, wdzierając się do Lwowa, 
wysłała oddział w celu zabezpie-
czenia i rozpoznania terenu na 
północ od ul. Zielonej, w kierunku 
Pasiek. Tu Niemcy zaczęli orga-
nizować obronę od południa. Na 
pozycje niemieckie natarli natych-
miast żołnierze 3 szwadronu 14 
pułku ułanów AK „Osy”, wspie-
rani przez sowieckie samochody 
pancerne. Niemców wyparto z ich 
pozycji i z całego górnego Łycza-
kowa, tracąc zabitych i rannych. 
Ranny w nogę został dowodzący 
tu kpt. „Draża”, jednak nie zszedł 
z pola walki.
Na dochodzący odgłos walki po-
derwały się do obrony lasów przed 
ewentualnym natarciem niemiec-
kim od wschodu na prawe skrzy-
dło wojsk sowieckich 1 szwadron 
por. „Floriana” i 2 szwadron ppor. 
„Antka”. W nocy skoncentrowały 
się one na Kopiastynie, zaś kpt. 
„Draża” udał się do sztabu sowiec-
kiego, który zainstalował się w 
Sichowie, w celu uzgodnienia dal-
szego prowadzenia walki. W wy-
niku tych rozmów, rano oba szwa-
drony 14 pułku ułanów obsadziły 
przygotowane przez Niemców 
linie obronne, mając przed sobą 
wojska niemieckie, które częścio-
wo wycofując się na południe, od-
cięły z kolei walczące w mieście 

jednostki 10 korpusu panc. gw. 
Drogę do Lwowa otwarły dopie-
ro ponownie wojska sowieckie, 

które nadeszły od Starego Sioła. 
Te stosunkowo niewielkie siły 1, 
2, 3 i 4/14. pułku ułanów rozlo-

/ Tadeusz Marian Komorowski herbu Korczak, ps. „Bór”, „Znicz”, „Lawina”, „Korczak”, 
„Gajowy”, „Prawdzic” 20 listopada 1943 wydał rozkaz do rozpoczęcia akcji „Burza”. 
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Bezkompromisowo w obronie prawdy...
Redakcja
W drugiej połowie października 
br. ukazała się nowa książka Raj-
munda Pollaka pt. „Polskie Kre-
sy, co nam obca moc wydarła”.  
W prologu autor napisał między 
innymi:  „ Nie możemy ukrywać 
tego, że Rzeczpospolita sięga-
ła onegdaj od morza do morza. 
Nie godzi wstydzić się faktu, iż Po-
lacy jako jedyni rycerze na świe-
cie dwukrotnie zdobyli Moskwę! 
Nie wolno nam zapominać o tak 
zasłużonych w historii Pol-
ski miastach jak: Lwów, Wilno, 
Grodno, Nowogródek, Stanisła-
wów, Pińsk, Łuck, Krzemieniec, 
Zaleszczyki, Tarnopol, Kołomy-
ja, Dunajów, Złoczów, Smoleńsk, 
Kamieniec Podolski, Zbaraż, 
ani takich regionach jak: Wołyń, 
Polesie, Podole, Pokucie, Hu-
culszczyzna czy Ruś Czerwona. 
Komu zależy na tym, aby wymazać 
z naszego dziedzictwa malownicze 
rzeki: Dniepr, Dniestr, Niemen, 
Słucz, Smotrycz czy Prut? Po-
prawność polityczna internacjo-
nalistycznych, postjałtańskich elit 
nie jest władna dokonać zagłady 
pamięci o tym, że przed 1 wrze-
śnia 1939 roku Rzeczpospolita 
istniała na powierzchni 388 390 
km kwadratowych i była szó-
stym co do wielkości państwem 
w Europie, natomiast po wojnie 
Polskę pomniejszono do zaled-
wie 311 730 km kwadratowych. 
(   http://derewiecki.pl/sklep/
serie-wydawnicze/inne/polskie-
-kresy-co-nam-obca-moc-wydar-
la/ ) Natomiast w rozdziale VII 
znajdziemy  taki oto fragment:  
„Natychmiast po zajęciu Stanisła-
wowa Sowieci dali miejscowym 
Ukraińcom trzy dni „swobody”, 

aby tak zwane komitety rewolu-
cyjne mogły robić z Polakami, 
co im się żywnie zachciało. Prze-
prowadzano zatem aresztowania, 
często przy udziale NKWD. Po-
laków przetrzymywano i głodzo-
no w nieludzko przepełnionych i 
zimnych więzieniach, gdzie nę-
kało ich robactwo, znęcano się 
nad nimi, szantażowano, stosu-
jąc powszechnie przemoc i tor-
tury. Mordowano więźniów bez 
jakiegokolwiek wyroku.”   Autor 
:odnosi się też do wielu faktów 
ze współczesnej historii Polski. 
Twierdzi miedzy innymi, że przez 
niemal 150 lat faktyczne powody 
sprzedaży Alaski Stanom Zjed-
noczonym były ukrywane przed 
polską opinią publiczną zarówno 
przez okupantów rosyjskich jak 
i potem przez komunistów, a po 
1989roku przez elity „okrągłe-
go stołu”, starające się obrzydzić 
Narodowi Polskiemu ideały Po-
wstania Styczniowego, którego 
celem było nie tylko oswobo-
dzenie Polski, ale również stwo-
rzenie Rzeczpospolitej Trojga 
Narodów: Polski, Litwy i Rusi-
nów, zamieszkujących wtedy na 
terenach współczesnej Ukrainy. 
Rajmund Pollak dokonuje histo-
rycznego odkrycia prawdziwych 
przyczyn sprzedaży przez Rosję 
Alaski Stanom Zjednoczonym. 
Czytelnicy poznają dowody na 
fakt bankructwa moskiewskie-
go cara, wkrótce po stłumieniu 
Powstania Styczniowego. Wo-
bec pustego skarbca, aby wy-
płacić żołd rosyjskim wojskom 
okupującym większą część Na-
szej Ojczyzny, władze Kremla 
były zmuszone sprzedać Alaskę 

Stanom Zjednoczonym. Ze stro-
ny USA uczestniczył w zakupie:  
generał Włodzimierz Bonawen-
tura Krzyżanowski, cioteczny 
brat Fryderyka Chopina, , który 
współcześnie jest w USA bohate-
rem na równi z Kościuszką i Pu-
łaskim, natomiast zupełnie zapo-
mniany w naszych podręcznikach 
historii.  W żadnej gazecie ani rzą-
dowej, ani opozycyjnej nie znajdą 
Czytelnicy ukrywanych starannie 
przed opinią publiczną informacji 
o całkiem aktualnych prześlado-
waniach Polaków na Litwie i na 
Ukrainie. Istnieją dowody na to, 
że obecny prezydent Wołodymir 
Zełenski prowadzi politykę zgod-

ną z ideologią UPA, OUN oraz SS 
Galizien i dąży do przekształce-
nia Ukrainy w Bandero-Land. Za 
pieniądze dostarczane przez rzą-
dy Polski po 1989 roku na Ukra-
inę, buduje się tam już niemal w 
każdym mieście, a nawet na nie-
których wsiach, pomniki ku czci 
Stepana Bandery, UPA i OUN, a 
także ku czci hitlerowcy Romana 
Szuchewycza, który współpraco-
wał z przywódcami SS Galizien. 
Rajmund Pollak ujawnia również, 
skrywane przez mass-media, ak-
tualne postulaty Tatarów polskich 
zamieszkujących na Podlasiu, 
którzy twierdzą, że Krym nie 
powinien należeć ani do Rosji, 

ani do Ukrainy, lecz do Tatarów. 
Mieszkańcy Podlasia pytali auto-
ra książki: „Dlaczego Rząd Polski 
walczy o Krym dla Ukrainy, a nie 
domaga się Lwowa i Stanisławo-
wa dla Polski” ??? Książka się-
ga również do czasów Pierwszej 
Rzeczpospolitej i przypomina 
Śluby Króla Jana Kazimierza we 
Lwowie oraz okres chwalebnych 
zwycięstw oręża polskiego na 
Kresach Rzeczpospolitej Obojga 
Narodów. Promocja książki od-
była się w Książnicy Beskidzkiej. 
Info  między innymi za: https://
www.prokapitalizm.pl/polskie-
-kresy-co-nam-obca-moc-wydar-
la/

”BURZA” WE LWOWIE
Aleksander Szumański
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kowane na pozycjach obronnych, 
na wschodnim przedpolu Lwowa, 
spełniały bardzo ważną rolę, osła-
niając miasto od wschodu i rów-
nocześnie ubezpieczając tu prawe 
skrzydło sowieckiej 29 brygady 
zmotoryzowanej, walczącej we 
Lwowie przed wielotysięcznym 
zgrupowaniem niemieckim w 
ogólnym rejonie Winniki. Moż-
na zaryzykować stwierdzenie, że 
Niemcy przecenili znajdujące się 
tu siły AK i zrezygnowali z zamia-
ru przebicia się do Lwowa, decy-
dując się na stopniowe wycofanie 
się w kierunku południowym. 
W pewnym momencie dotarł do 
sztabu Obszaru meldunek z pro-
pozycją poddania się zgrupowania 
niemieckiego, pod warunkiem, że 
AK nie przekaże ich do niewoli 
sowieckiej. Odpowiedzi nie było, 
nie udzielono jej. Pomoc, jakiej 
udzieliły oddziały 14 pułku uła-
nów wojskom sowieckim była w 
ich ocenie tak istotna, że znala-
zła swoje odbicie w wywiadzie z 
płk Jefimowem, zamieszczonym 
w gazecie 1 Frontu Ukraińskie-
go „Za czest’ Rodiny”, z dnia 15. 
VIII. 1944 r. płk. Jefimow udzie-
lił również w imieniu dowódcy I 
Frontu Ukraińskiego marszałka 
Koniewa pochwały 14 pułku uła-
nów AK, dziękując za „bohaterską 
współpracę” (Bór-Komorowski: 
Armia Podziemna, Wyd. II. Lon-
dyn 1952r., str. 209 podano błęd-
nie nazwisko Jeftimow).
Szwadrony 1 i 2/14. pułku ułanów 
osłaniały prawe skrzydło wojsk 
sowieckich do 27. VII rano, tj. 
prawie do końca walk o Lwów. 
Nieustannie w ciągu tych 4-ch 
dni odpierano ataki niemieckie, 
usiłowania penetracji i wspólnie 
ze zwiadowcami sowieckimi pro-
wadzono rozeznanie położenia 
pola na całym odcinku Winniczki-
-Trzecia Wólka, Druga i Pierwsza 
Wólka-Winniki. W odwodzie, w 
Pasiekach pozostały szwadrony 
3 i 4/14 p. uł., przy czym świeżo 
sformowany 4 szwadron, w dniu 
25. VII wziął udział w odparciu 
przez oddziały sowieckie próby 
przedarcia się Niemców z Winnik 
w kierunku pn. zach. na Krzyw-
czyce.
W dnia 25 lipca ściągnięto do 
Pasiek 1 szwadron, podczas gdy 
2 szwadron trwał na wysuniętej 
linii obrony, na skraju lasów, do 
26 lipca, gdy bombardowany i 
ostrzelany przez sowieckie samo-
loty (za co następnie przepraszało 
dowództwo sowieckie), poniósł-
szy straty w zabitych i rannych, 
wycofał się również do Pasiek.
W nocy z 26 na 27 lipca wszystkie 
4-ry szwadrony obsadzały linię 
Pasiek, gotowe do odparcia spo-
dziewanych prób przedzierania 
się tędy Niemców, naciskanych 
już od wschodu przez likwidującą 
kocioł 38 armię sowiecką.
O świcie, 22 lipca, oddziały nie-
mieckiej piechoty cofnęły się z pe-
ryferii miasta i zajęły stanowiska 
obronne w samym mieście. W ślad 
za cofającymi się Niemcami we-
szły patrole sowieckie, atakowane 
bez widocznego skutku z powie-
trza przez niemieckie lotnictwo 
myśliwskie. Już wczesnym ran-
kiem rozpoczęły się we Lwowie, 
w samym mieście, walki uliczne, 
w których po obu stronach wzięły 
udział czołgi i artyleria. Walki roz-
poczęły się w rejonie ul. Zielonej, 
w kierunku środka miasta. Jak już 
była mowa poprzednio, w części 
tych walk na Pasiekach, a następ-

nie przy oczyszczaniu Łyczakowa 
z Niemców, wzięły udział oddzia-
ły l4 pułku ułanów AK, które jako 
pierwsze weszły do walki w mie-
ście, ostrzeliwując wycofujących 
się Niemców wzdłuż ul. Zielonej 
i Łyczakowskiej.
Plutony konspiracyjne AK rejo-
nów miejskich 5 dzielnic Lwowa 
miały wyznaczone ustnie, a na-
stępnie Zarządzeniem Wykonaw-
czym do akcji „Burza”, z dnia 5 
lipca (L. dz. 44/111. Op.), szcze-
gółowe zadania i miejsca koncen-
tracji. W dzielnicy wschodniej 28 
plutonów i 2 szwadrony 14 pułku 
ułanów(por. „Osy” i por. „Ase-
sora”), w sile łącznej 1030 ludzi 
i pod dowództwem Komendanta 
Dzielnicy rtm. Włodzimierza Bia-
łoszewicza „Wiktora”, miało za-
pewnić gotowość do samoobrony 
dzielnicy przed ekscesami Ukra-
ińców i możliwością wyniszcze-
nia ludności przez wycofujących 
się Niemców, a gdyby groźba 
taka powstała, skupić ludność w 
rejonach odsuniętych od głów-
nych arterii osadzać uzbrojonymi 
oddziałami, broniąc dostępu do 
skupień. Liczono się również z 
możliwością przymusu opuszcze-
nia wschodniej części miasta. Do 
żadnych tego typu okoliczności 
nie doszło i plutony dzielnicy, 
zgodnie z dalszymi rozkazami, 
zawartymi w Zarządzeniu, obsa-
dzały w miarę wycofywania się 
oddz. niemieckich wyznaczone 
im kwartały, zabezpieczając waż-
niejsze obiekty i zamykając rejony 
ukraińskie. Całość sił Dzielnicy 
ujawniła się jako oddz. 14 pułku 
ułanów AK. Żołnierze nakładali 
biało-czerwone opaski. Domy de-
korowano polskimi flagami wśród 
entuzjazmu ludności polskiej. 
Wyłapywano skrywających się 
Niemców.
Zaplanowanym miejscem posto-
ju dowództwa 5 dyw. p. AK, a 
zarazem i Komendanta Obszaru 
gen. Flipkowskiego - który zo-
stał uprawniony do występowania 
jako gen. brygady - miał być rejon 
Politechniki. Ponieważ rejon ten 
był jeszcze zajęty przez Niemców, 
bądź też toczyły się tam walki, a 
m. p. sztabu 5 d. p. już w pierw-
szym dniu walk 22. VII rano za-
jęto budynek przy ul. Kochanow-
skiego 27, naprzeciw ul. Zamoj-
skiego, natychmiast po oczysz-
czeniu terenu od Niemców. Jako 
następne po Dzielnicy Wschod-
niej w wirze walk wewnętrznych 
miasta, znalazły się siły dwóch 
rejonów dzielnicy Śródmieście, 
liczące wg Zarządzenia z dnia 15. 
VII 200 ludzi w 6-ciu plutonach, 
a dowodzone przez Komendanta 
Dzielnicy kpt. Edwarda Sidoro-
wicza „Buraka”. Znaczną część 
Dzielnicy, tzn. jej sił stanowiły 
plutony NOW o świetnym morale. 
Plutonom tej dzielnicy powierzo-
no podobne zadania, jak wyzna-
czone dla dziel. Wsch.: obsadziły 
one rejon od Poczty Gł. po pl. Ma-
riacki, a ujawniać się miały jako 
oddz. należące do 19 pp.
Pierwsze walki, stoczone w rejo-
nie ul. Piekarskiej (ul. Żulińskie-
go), gdzie zmuszono do wyco-
fania się oddz. Tyrolczyków, po 
czym wspólnie z nacierającymi 
z drugiej strony (od ul. Czarniec-
kiego) oddziałami radzieckimi 
zaatakowano gniazda karabinów 
maszynowych na ul. Podwale, 
od strony pl. Bernardyńskiego, 
zdobywając jeden z nich. W tym 
czasie plutony NOW podjęły wal-

kę z wycofującymi się Niemcami 
w Parku Kościuszki (Ogród Jezu-
icki), ponosząc straty w rannych. 
Trzecia grupa stoczyła walkę w 
rejonie Teatru i współdziałając z 
czołówką radziecką, zlikwidowała 
gniazdo niemieckiego karabinów 
maszynowych i broni przeciwpan-
cernej, na rogu ul. Żółkiewskiej, 
przy wylocie na pl. Krakowski. 
Przydzielony ze sztabu AK prze-
wodnik przeprowadził kanałami 
w rejon pl. Strzeleckiego obser-
watora radzieckiego, który stam-
tąd kierował ogniem i natarciem 
czołgów, w celu oczyszczenia z 
Niemców tego rejonu, aż do wy-
lotu na pl. Krakowski.
Tymczasem w Rynku trzech mło-
dych żołnierzy AK przedostało się 
do budynku Ratusza i pod ostrza-
łem niemieckim wywiesili na wie-
ży ratuszowej flagę polską, ame-
rykańską, angielską i radziecką. 
Dowództwo radzieckie wkrótce 
zarządziło ich zdjęcie, motywując 
to tym, że pomagają one Niem-
com, obecnym jeszcze w mieście, 
rozeznać sytuację. Inni żołnierze 
Dzielnicy wywiesili flagę na tzw. 
Gmachu Sprechera, przy ul. Aka-
demickiej.
Trzecią Dzielnicą AK, której siły 
wzięły udział w walkach, była 
dzielnica Zachodnia. Wg Zarzą-
dzenia, do akcji „Burza” dzielnicę 
miejską i Gł. Dworzec kolejowy 
zabezpieczało tu około 1200 żoł-
nierzy w 31 plutonach 4-ch rejo-
nów miejskich, pod dowództwem 
Komendanta Dzielnicy kpt. Jana 
Kozika „Karskiego” i jego oficera 
organizacyjnego ppor. Tadeusza 
Siczka „Szymona” z m. p., w 
szkole im. Żółkiewskiego, całość 
sił ujawniła się jako wchodząca 
w skład 26 p. p. Plutony dzielnicy 
Zach. skoncentrowały się również 
22 lipca i początkowo opano-
wały rozległy teren niemal całej 
dzielnicy odrzucając Niemców 
wzdłuż ul. Króla Leszczyńskie-
go i Gródeckiej. Niemcy byli tu 
na północ od ul. Janowskiej oraz 
na pd. -zach. peryferiach. W dnia 
24 lipca oddz. AK pod dowódz-
twem Komendanta rejonu IV i 
jego zastępcy por. Władysława 
Roga „Ryszarda” oraz por. Józefa 
Szymańskiego „Alwi”, wspierane 
przez pluton z rejonu II, spróbo-
wały atakować Kortumową Górę, 
ale atak załamał się pod ogniem 
niemieckim. Na drugi dzień oddz. 
niemieckie, wycofując się z pn. 
- zachodnich przedmieść w kie-
runku na południe, wyparły oddz. 
AK z Sygniówki i Lewandówki. 
Na Lewandówce siły II rejonu 
pod dowództwem por. Janiaka 
„Michała”, okrążone w szkole 
poniosły straty i po krótkiej walce 
uległy rozproszeniu. Wydarzenia 
te spowodowały straty i po pew-
nym momencie panikę, wycofując 
się niektóre oddz. AK i uciekają-
ca ludność cywilna dotarła aż do 
centrum miasta... Reakcja sztabu 
była natychmiastowa, sytuację 
szybko opanowano. Dowódz-
two na płd. -zach. odcinku ul. 
Gródeckiej objął osobiście kpt. 
„Karski”, przekazując je następ-
nie kpt. Osiowskiemu, który prze-
szedł z organ. płk. Sokołowskie-
go „Trzaski” i przez 2 dni, aż do 
zupełnego wyparcia Niemców ze 
Lwowa, przy wsparciu czołgów 
radzieckich utrzymano ten rejon, 
prowadząc rozpoznanie patrola-
mi lotniska w Skniłowie. W dość 
rozległej dzielnicy południowej, 
zamieszkałej w czasie okupacji 

głównie przez ludność niemiecką, 
nie było warunków organizowa-
nia liczniejszych oddziałów AK. 
Stąd w czasie „Burzy”, w trzech 
rejonach miejskich wystąpiło 540 
żołnierzy w 11 plutonach, które 
skoncentrowały się w wyznaczo-
nych rejonach i obsadziły wskaza-
ne obiekty. Walki jednak ominęły 
tę część miasta, ponieważ Niemcy 
wycofali się stąd bez prób sta-
wienia oporu. Opuszczona przez 
załogę Cytadela została zajęta po 
krótkich utarczkach z ukrywają-
cymi się tam Niemcami, po czym 
odkryty magazyn broni pozwolił 
na częściowe dozbrojenie oddz. 
AK. Dzielnicą dowodził Komen-
dant Dzielnicy i zarazem dowódca 
zgrupowania południe kpt. Borko-
wiec „Zen”. Siły dzielnicy ujaw-
niły się jako oddziały 40 pp.

Odwody 5 d. p. zajęły zaplanowa-
ne rejony Kedyw Okręgu, w sile 
ok. 150 żołnierzy w 4-ch pluto-
nach 19 p. p. obsadził Politech-
nikę, po uprzednim oczyszczeniu 
z Niemców ul. Leona Sapiehy 
i odrzuceniu ich na płn. - zach. 
Pod stałą obserwacją pozostawał 
kompleks budynków greckokato-
lickiej katedry św. Jura, siedziby 
Metropolity arcybiskupa Andrzeja 
Szeptyckiego, duchownego przy-
wódcy nacjonalistów ukraińskich. 
Ponadto miały się tam znajdować 
znaczne zapasy broni. Wkrótce 
po zajęciu Politechniki zorgani-
zowano tam szpital AK. Drugi 
odwód 5 d. p. w sile ok. 200 żoł-
nierzy wywiadu i kontrwywiadu, 
w 4-ch plutonach 19 pp., pod do-
wództwem por. Borodeja „Lisa”, 
obsadził rejon przyległy do ul. 
Długosza, pozostając do dyspo-
zycji Komendy Obszaru i 5 d. p., 
mieszczącej się w pobliżu ul. Ko-
chanowskiego. Oddz. por. „Lisa” 
miały pod obserwacją pobliskie 
skupiska ludności ukraińskiej, a 
wydzielony pluton wziął udział w 
odparciu niemieckiego kontrataku 
w rejonie rogatki Gródeckiej.
W ciągu pierwszych dni opanowa-
no całą południową część miasta, 
przez co została otwarta droga w 
kierunku Przemyśla. Natomiast 
w części północnej miasta trzeba 
było stopniowo likwidować siły 
niemieckie. Stąd w odmiennej 
sytuacji znalazła się Dzielnica 
Północna, niemal do końca silnie 
obsadzona i broniona przez Niem-
ców. Oddziały 3-ch rejonów miej-
skich tej dzielnicy, w sile 19 pluto-
nów - 738 żołnierzy pod dowódz-
twem Komendanta Dzielnicy kpt. 
Mariana Jędrzejowskiego „Ara”, 
pozostawały w pogotowiu, w kon-
centracji. Łączność z dzielnicą 
utrzymywano kanałami. Niemniej 
jednak jeden z plutonów rejonu 
III tej dzielnicy, pod dowództwem 
por. Zbigniewa Borzysławskiego, 
opanował teren Gazowni Miej-
skiej i wziął do niewoli całą zało-
gę niemiecką, utrzymującą się do 
końca na zajmowanych pozycjach 
i odpierając kilka kontrataków 
Niemców, chcących zająć i wysa-
dzić gazownię.
Opanowanie północnej części 
Lwowa odbywało się stopniowo, 
jednak bez specjalnego wysiłku ze 
strony sowieckiej.
Ostateczne i całkowite oczyszcze-
nie miasta z Niemców nastąpiło 
w nocy z 27 na 28 lipca, już bez 
udziału AK, przez zajęcie Kortu-
mowej Góry, gdzie znajdowała 
się artyleria niemiecka, która od 
początku do końca ostrzeliwała 

intensywnie miasto, wyrządzając 
duże szkody.
Walk stoczonych przez AK w 
mieście było znacznie więcej, ale 
nie zachowały się sprawozdania, 
a relacje uczestników nie są kom-
pletne. Od pierwszego dnia walk 
rozpoczęła działać służba zdrowia 
AK, której szefem w Obszarze 
był ppłk dr Antoni Sabatowski 
„Antoni”, a w 5 d. p. cichociem-
ny lekarz mjr Antoni Bazała „Str-
wiąż”. W szpitalu św. Zofii, przy 
ul. Łyczakowskiej, na oddz. chi-
rurgii dziecięcej już pierwszych 
rannych żołnierzy ze zgrupowania 
Wschód przyjmował dr Marian 
Garlicki. Dopóki trwały walki o 
Lwów, w mieście panował rado-
sny nastrój, ale na entuzjazm za-
częły się wkrótce kłaść cienie. W 
początkowym okresie panowała 
harmonijna współpraca żołnier-
ska między dowództwem AK i 
wojskami sowieckimi, walczący-
mi we Lwowie, który dowódca w 
stopniu gen. na pierwszej odpra-
wie wspólnej, w sztabie przy ul. 
Kochanowskiego, w obecności 
wielu oficerów AK i radzieckich 
złożył podziękowanie na ręce gen. 
Filipkowskiego za współpracę na 
polu walki i okazaną pomoc w 
walkach o Lwów, i na innych od-
cinkach walki na terenie Obszaru.
Dokonano również wymiany ofi-
cerów łącznikowych między do-
wództwami, w sztabie AK przez 
cały czas, aż do 31 lipca, sowiec-
kim oficerem łącznikowym był 
płk Piotrowski, zaś w sztabie so-
wieckim oficerem łącznikowym 
AK był rtm. Henryk Witkowski, 
który pod koniec walk zginął roz-
szarpany granatem pod oknem 
tego sztabu, przy ul. Św. Marka. 
W miarę napływania politycznych 
oddziałów tyłowych sowieckich, 
sytuacja pogarszała się. Na dru-
giej z kolei odprawie gen. Iwanów 
zaproponował, by oddziały AK 
złożyły różnorodną i często prze-
starzałą broń, zapewniając, że w 
zamian otrzymają nowoczesną i 
ręcząc za to słowem honoru. Na 
trzeciej odprawie ten sam gen. 
zażądał jednak już kategorycznie 
złożenia broni przez AK. 
Wydano odpowiedni rozkaz i w 
dniu 28 lipca poszczególne od-
działy złożyły broń w punktach 
wyznaczonych. Nie było moż-
liwości w pełni wyegzekwować 
wykonania tego rozkazu, wielu 
żołnierzy nie chciało rozstać się z 
bronią i część jej często za cichą 
zgodą dowódców pozostawała w 
ukryciu.

„BURZA” W OBSZARZE AK 
LWÓW
W strukturze organizacyjnej Ar-
mii Krajowej Polska południowo 
(Małopolska, Galicja) stanowiła 
Obszar Lwów (w skład którego 
wchodziły okręgi: Lwów, Tarno-
pol i Stanisławów) oraz Okręg 
Kraków, z wydzielonym do prze-
prowadzenia „Burzy” podokrę-
giem Rzeszów. Pod względem 
warunków prowadzenia działal-
ności podziemnej sytuacja była 
zróżnicowana: na terenie Obszaru 
Lwów (oraz do pewnego stop-
nia podokręgu Rzeszów) istotne 
zagrożenie dla społeczności pol-
skiej wynikało z istnienia tam 
świetnie zorganizowanej Ukraiń-
skiej Powstańczej Armii (UPA). 
W prowadzonych więc pracach 
przygotowawczych do działań 
powstańczych, a potem „Burzy”, 
trzeba było uwzględniać koniecz-
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ność przeciwdziałania UPA, któ-
ra, jak sądzono, podejmie walkę 
o Lwów. Opanowanie tego miasta 
było bowiem zasadniczym celem 
„Burzy” w Obszarze Lwów. Siły 
Organizacji Ukraińskich Nacjo-
nalistów (OUN) na terenie całe-
go Obszaru obliczano na około 
70.000 ludzi. Sądzono, iż w sytu-
acji załamania się Niemców może 
dojść do przekazania władzy 
przez nich Ukraińcom oraz liczo-
no się z koniecznością stoczenia 
o Lwów ciężkich walk z Ukra-
ińcami. Inna była też sytuacja i 
kontekst polityczny: w Obszarze 
Lwów „Burza” miała charakter 
przede wszystkim demonstra-
cji świadczącej o polskości tych 
ziem, do których pretensje rościł 
Związek Radziecki. Inne więc 
plany i zadania „Burzy” formuło-
wano dla Obszaru Lwów, a inne 
dla Okręgu Kraków, aczkolwiek 
przewidywano ich współdziała-
nie. Na obu tych terenach zasad-
nicze działania w ramach „Burzy” 
rozegrały się latem 1944 r., w cza-
sie ofensywy wojsk radzieckich, 
bardzo podobne były też losy ich 
żołnierzy. W przededniu „Burzy” 
sytuacja Obszaru Lwów nie była 
zbyt dobra. Jak wynika z raportu 
gen. Tadeusza Bora-Komorow-
skiego z 1 III 1944 r. („Meldunek 
organizacyjny nr 240 za okres od 
1 IX 1943 do 29 III 944”) liczył 
on w tym czasie we wszystkich 
trzech okręgach około 25 tys. żoł-
nierzy. Jednak, jak jednocześnie 
stwierdzono, „najsłabszy punkt 
stanowi stan uzbrojenia - rozpacz-
liwie niski”. Składało się nań 10 
ckm, 69 rkm, 1385 kb, 1019 pisto-
letów, 27 pm, 9406 granatów i 1 
działo przeciwpancerne z dwoma 
pociskami. Błagano więc Londyn 
o zintensyfikowanie zrzutów i tą 
drogą trochę uzbrojenia otrzy-
mano: do 7 VI 1944 r. m.in. 390 
pistoletów maszynowych, 40 ka-
rabinów maszynowych, 323 pisto-
lety, 24 piąty, radiostacje, materiał 
wybuchowy, amunicję i granaty. 
Część tego materiału bojowego 
odebrała w drugiej połowie maja 
1944 r. placówka odbioru zrzutów 
Inspektoratu Stryj o kryptonimie 
„Karabela” pod Korczunkiem 
Daszawskim; łącznie 45 zasob-
ników i 48 paczek ze sprzętem 
wojskowym. Wiele otrzymane-
go w ten sposób sprzętu musia-
ło jednak pójść na wzmocnienie 
uzbrojenia samoobrony polskich 
osiedli. Innym źródłem uzbroje-
nia były stacjonujące, szczególnie 
na terenie Okręgu Stanisławów, 
jednostki węgierskie, od których 
otrzymano ponad 200 pistoletów, 
14 karabinów, 10 automatów, 160 
granatów, amunicji i innego sprzę-
tu wojskowego. W porównaniu z 
marcem uzbrojenie Okręgu uległo 
więc zdecydowanemu polepsze-
niu, choć ciągle było bardzo mi-
zerne.
Okręg Tarnopol prowadził inten-
sywne przygotowania do plano-
wanego powstania powszechne-
go, a następnie „Burzy”. Oddział 
III (operacyjny) Komendy Okrę-
gu przygotowywał wszystkie 
niezbędne plany, opracowane 
głównie przez jego szefa, kpt.
dypl. Bolesława Tomaszewskie-
go. W grudniu 1943 r. i styczniu 
1944 r. wydano rozkazy operacyj-
ne do „Burzy” na terenie Obsza-
ru Lwowskiego. Jednocześnie w 
dniu 4 I 1944 r. wojska radzieckie 
przekroczyły na Wołyniu grani-

cę polsko-radziecką z 1939 r., a 
w pierwszych dniach marca tego 
roku weszły na teren dawnego 
województwa tarnopolskiego. 
W związku z tymi wydarzeniami 
w dniu 7 III 1944 r. komendant 
Okręgu, płk Franciszek Studziń-
ski, wydał dla Inspektoratów Tar-
nopol, Czortków i Złoczów rozkaz 
rozpoczęcia „Burzy”. W okresie 
do 23 III wykonano 11 uszkodzeń 
torów kolejowych, osiągając bar-
dzo poważne wyniki. Rozwinięto 
również - ale w o wiele skromniej-
szych rozmiarach - dywersję na 
szosach. Między innymi w ramach 
„Burzy” wykonano w dniach 7 - 9 
III zniszczenia na liniach kolejo-
wych Tarnopol -Krasne - Brody 
- Potutory i Tarnopol - Trembow-
la, w wyniku których wykolejono 
16 pociągów, z czego 4 uległy 
całkowitemu zniszczeniu, z po-
zostałych zniszczono łącznie 12 
lokomotyw i około 47 wagonów. 
Uniemożliwiono ponadto wyco-
fanie z Tarnopola 5 pełnych skła-
dów pociągów ewakuacyjnych, 
które zostały tam odcięte. Istnieją 
dane o stoczeniu walk z Niemca-
mi w Tarnopolu i Mikulińcach.
W dniu 14 IV 1944 r. wojska ra-
dzieckie zajęły Tarnopol, a front 
ustabilizował się do lipca na linii 
rzeki Strypa. Za jego linią znalazł 
się Inspektorat Kołomyja z Okrę-
gu ZWZ-AK Stanisławów i In-
spektoraty Czortków i Tarnopol z 
Okręgu Tarnopol. Dwa pozostałe 
inspektoraty z tego okręgu, Brze-
żany i Złoczów, znalazły się w 
strefie przygranicznej, co zmusiło 
je do ograniczenia działalności. 
Komenda Okręgu Tarnopol ewa-
kuowała się do Lwowa. W okresie 
maj-lipiec 1944 r. Komenda Ob-
szaru Lwowskiego wydała kolej-
ne rozkazy organizacyjne i opera-
cyjne do „Burzy”, m.in. rozkazem 
z dnia 30 VI 1944 r. dokonano 
reorganizacji Obszaru, wprowa-
dzając podział na trzy podokręgi: 
Lwów, Stanisławów i Tarnopol. 
W skład tego ostatniego weszły 
Inspektoraty Złoczów i Brzeżany, 
Obwód Buczacz oraz Dunajów 
z Obwodu Przemyślany Okręgu 
Lwów. Komendantem podokręgu 
Tarnopol został mianowany kpt. 
Franciszek Garwol.
W skład podokręgu Stanisławów 
wchodził samodzielny obwód Sta-
nisławów oraz Inspektoraty Stryj 
i Drohobycz (do tej pory w skła-
dzie Okręgu Lwów). Jego dowód-
cą mianowano dotychczasowego 
komendanta Okręgu Stanisła-
wów, kpt. Władysława Hermana, 
którego zastępcą został dotych-
czasowy Inspektor Inspektoratu 
Drohobycz, mjr/ppłk Władysław 
Mróz. Na jego miejsce Inspekto-
rem Drohobycza mianowano por. 
Tadeusza Miczyka.
W końcu marca 1944 r. Okręg Sta-
nisławów został osłabiony przez 
zajęcie dużych części Inspektora-
tu Kołomyja (obwody Kołomy-
ja i Horodenka) przez oddziały 
radzieckie, tracąc w ten sposób 
około 1.500 ludzi, działających 
na tym terenie. Nie wiadomo, czy 
były tam w tym czasie podejmo-
wane jakieś działania w ramach 
„Burzy”; zawarte w niektórych 
relacjach informacje o unieru-
chomieniu dworca w Kołomyi na 
przeciąg 40 godzin nie znajdują 
po twierdzenia w dokumentach z 
tego okresu. Mimo to siły Okrę-
gu nadal wzrastały i w czerwcu 
1944 r. osiągnęły stan 7.574 ludzi. 

Ponadto Inspektorat Drohobycz 
- włączony doń w czerwcu 1944 
r. - dysponował w marcu 1944 r. 
prawie 2 tys. ludźmi, więc przed 
rozpoczęciem „Burzy” Okręg po-
siadał do 10 tys. ludzi. Po pierw-
szym zdobyciu przez wojska 
radzieckie Kołomyi, a następnie 
wycofaniu się wojsk radzieckich, 
około 3-5 tys. Polaków samorzut-
nie ewakuowało się do Rumunii, 
gdzie w okolicach Czerniowiec 
pomocy udzieliła im tamtejsza 
Polonia. Jednocześnie polscy ko-
lejarze w Kołomyi prowadzili 
sabotaż, aby uniemożliwić Niem-
com ewakuację i przejazd trans-
portów wojskowych. Od razu też, 
po powtórnym wkroczeniu do 
miasta w marcu 1944 r.; radziec-
kie organa bezpieczeństwa rozpo-
częły rozpracowywanie polskiego 
podziemia.
To ostatnie niebezpieczeństwo 
było jednak wtedy bagatelizowa-
ne, bądź w ogóle nie zauważane. 
W rozkazie z 3 IV 1944 r., adreso-
wanym do inspektora stryjskiego, 
kpt. Zdzisława Pacaka-Kuźmir-
skiego, W. Herman nakazywał 
„starać się jak najszybciej nawią-
zać stosunki współpracy z party-
zantami czerwonymi”. Jak się wy-
daje, przyczyną takiego stanowi-
ska było zwłaszcza rosnące zagro-
żenie ze strony OUN-UPA. W ra-
porcie z 26 IV 1944 r. W. Herman 
alarmował, że „(...) wobec silnego 
zagrożenia przez eksterminacyjną 
akcji ukraińską pierwszym obo-
wiązkiem AK jest uchronienie ży-
wych sił narodu na terenie Okrę-
gu. W przeciwnym razie bowiem 
zbraknie ludzi do wykonania 
jakichkolwiek zadań bojowych, 
również i przeciwniemieckich. 
Największą trudność sprawia nie-
dostateczne wyposażenie terenu w 
broń i duże trudności zdobywania 
jej na miejscu oraz przewozu z 
innych terenów. Z tego względu 
zrzuty byłyby jedynym racjonal-
nym rozwiązaniem problemu. 
[Istnieje] konieczność rozbudowy 
oddziałów partyzanckich”. Dodat-
kowym utrudnieniem prowadzo-
nych przygotowań do „Burzy” był 
exodus elementu polskiego w głąb 
GG, wywołany ukraińskim terro-
rem - w meldunku z 14 VI 1944 
r. gen. T. Bór-Komorowski ocenił 
liczbę Polaków, którzy uciekli z 
Małopolski Wschodniej na 300 
tys., w tym ze Lwowa 45 tys. Ży-
cie społeczeństwa polskiego w 
tym regionie zostało zdominowa-
ne przez zagrożenie ukraińskie.
W dniu 10 VI 1944 r. płk F. Stu-
dziński wydał kolejny rozkaz 
operacyjny dla oddziałów Okręgu 
Tarnopol na okres „Burzy”. Prze-
widywał on powstanie zgrupowa-
nia oddziałów partyzanckich 51 i 
52 pp AK w ramach odtwarzanej 
12 DP AK, którego dowództwo 
objął kpt. F. Garwol. W skład 
zgrupowania miały wejść 1 kom-
pania 52 pp, dowodzona przez 
por. Mieczysława Lipę i 1 kompa-
nia 51 pp, dowodzona przez por. 
Zygfryda Szynalskiego. Jak rela-
cjonuje Z. Szynalski, oddział ten 
liczył ok. 250 łudzi, podzielonych 
na cztery plutony: „Uzbrojenie 
kompanii było nikłe, przeważa-
ła broń krótka, karabiny, kilka 
pistoletów maszynowych oraz 
granaty ręczne. Wierzyliśmy, że 
w boju z tylnymi strażami wroga 
polepszymy nasz arsenał bojowy. 
Koncentracja kompanii rozpoczę-
ta się 16 lipca 1944 r. i trwała dwa 

dni. W oczekiwaniu na IV pluton 
z Huciska, który miał dołączyć 
do kompanii, nasz wymarsz w 
rejon Dunajowa by połączyć się 
z oddziałem 52 pp ze Złoczowa 
opóźniał się, gdyż IV pluton pod 
dowództwem W. Motylewicza 
(zastępca dowódcy kompanii), 
który stoczył walkę z Niemcami 
w rejonie Hucisko-Podwysokie i 
obronił trzy mosty, którym grozi-
ło wysadzenie - nie zdążył w wy-
znaczonym terminie na miejsce 
zbiórki. W dniu 22 lipca 1944 r. 
zostaliśmy okrążeni przez oddział 
radziecki i nasze plany dotarcia w 
połączeniu z kompanią 52 pp do 
Bóbrki koło Lwowa, gdzie prze-
widywano koncentrację dywizji 
AK- spaliły na panewce”.
W dniu 7 VII 1944 r. został wy-
dany rozkaz Komendy Obszaru 
Lwowskiego AK, który ostatecz-
nie precyzował zadania stojące 
przed poszczególnymi podokrę-
gami. Na jego podstawie do ist-
niejących już dwóch kompanii z 
Okręgu Tarnopol, maszerujących 
w stronę Bóbrki, dołączyć miały 
siły AK z Obwodów: Złoczów, 
Zborów, Brzeżany, Podhajce i 
miasteczka Monasterzyska. Z sił 
tych miały zostać sformowane 1 
batalion 52 pp AK oraz 1 i 2 ba-
talion 51 pp AK. Oddziały obu 
tych pułków miały uderzyć na 
niemieckie straże tylne w rejonie 
Brzeżan i Złoczowa, następnie 
skoncentrować się w rejonie Du-
naj owa, a stamtąd wspólnie z od-
działami radzieckimi wziąć udział 
w pościgu za Niemcami po osi 
Dunajów-Przemyślany-Bóbrka, 
aby po połączeniu się z oddzia-
łami podokręgu Lwowskiego AK 
dotrzeć do Lwowa.
Nie dysponujemy niestety szcze-
gółowymi informacjami o prze-
biegu „Burzy” na omawianym 
terenie. B. Tomaszewski i J. Wę-
gierski piszą o tym następująco: 
„Brak jest ścisłych i wyczerpu-
jących danych co do przebiegu 
„Burzy” na terenie Okręgu Tar-
nopol. Przypuszczalnie już od 16 
lipca podjęły walkę z Niemcami 
w rejonie Złoczowa oddziały 52 
pp por. Lipy - „Wichury”, biorąc 
do niewoli żołnierzy niemiec-
kich i zdobywając dwa czołgi we 
wsiach Woroniski i Biały Kamień, 
a następnie opanowując stację 
kolejową Złoczów. Oddziały te 
brały udział w wątkach do 22 
łipca, współdziałając z wojskami 
radzieckimi. (...) W tym czasie, 
zapewne 22 lipca, rozpoczęły w 
rejonie Brzeżan akcję „Burza” 
oddziały 51 pp. Plutony 2 kompa-
nii 51 pp pod dowództwem ppor. 
Władysława Motylewicza - »To-
poli« - stoczyły tu w rejonie Hu-
cisko-Podwysokie walkę z Niem-
cami i obroniły 3 mosty przed 
wysadzeniem, zmuszając nieprzy-
jaciela do wycofania się z ranny-
mi. Inny pluton urządził skuteczną 
zasadzkę na tabor niemiecki
Po otoczeniu przez oddziały ra-
dzieckie zgrupowania kpt. F. Gar-
wola zostało ono skierowane do 
Brzeżan i tam rozbrojone. Część 
jego żołnierzy wstąpiła dla obro-
ny polskich mieszkańców tych 
ziem do zwalczających UPA tzw. 
„istrebitielnych batalionów” - 
były to formacje podporządkowa-
ne NKWD. Uczestnictwo w nich 
(miało to też miejsce na innych 
terenach zabużańskich) nie chro-
niło jednak przed aresztowaniem 
i wywózką, co często zdarzało się 

po wykryciu wcześniejszej przy-
należności ich żołnierzy do AK. 
Wielu innych wcielonych zostało 
do oddziałów gen. Zygmunta Ber-
linga, mając jedynie wybór między 
Armią Czerwoną a nimi. Trzeba 
zaznaczyć, że w swoim rozkazie z 
31 VII dowódca AK nakazał im w 
tej sytuacji wstępowanie do tych 
ostatnich. Wiele innych osób zo-
stało od razu po wkroczeniu wojsk 
radzieckich aresztowanych przez 
NKWD i zesłanych w głąb ZSRR. 
Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że 
w świetle licznych raportów AK z 
tego okresu, stosunek wkraczają-
cych na te tereny frontowych od-
działów Armii Czerwonej do lud-
ności polskiej był o wiele bardziej 
pozytywny, niż do ukraińskiej 
- przede wszystkim z powodu za-
angażowania tej ostatniej w OUN-
-UPA i prowadzenia działalności 
dywersyjnej na tyłach wojsk wal-
czących z Niemcami. Z dniem 1 
XII 1943 r. został zarządzony na-
słuch dla „Burzy” w Okręgu Sta-
nisławów, a 10 III 1944 r. kpt. W. 
Herman wydał rozkaz operacyjny 
do „Burzy”. Głównym zadaniem 
sił AK na tym terenie miało być 
uderzenie na komunikacje wroga 
i wykonanie zniszczeń według 
opracowanego wcześniej planu. 
Planowano też po odejściu głów-
nych sił niemieckich nękać za-
ciętymi walkami wycofujące się 
oddziały tylne niemieckich straży 
tylnych i występowanie w stosun-
ku do wkraczających oddziałów 
radzieckich w charakterze gospo-
darza. Zostały też sporządzone 
zarządzenia do przeciwdziałania 
na wypadek przymusowego ewa-
kuowania przez Niemców miej-
scowej ludności, datowane 29 XII 
1943 i 9 III 1944 r. Przewidziano 
prowadzenie w tym celu dywersji 
na szlaku kolejowym Śniatyń - 
Stanisławów - Stryj, a także nisz-
czenie taboru kolejowego.
W kolejnych wytycznych wyda-
nych 5 i 7 VII 1944 r. dla odtwa-
rzanej w Okręgu Stanisławów 11 
DP AK dowódca Obszaru Lwów 
przewidywał, że jej zgrupowanie, 
dowodzone przez kpt. W. Herma-
na, wystąpi w dwóch skupieniach 
w rejonie Stryja i Drohobycza, po 
czym połączą się one w rejonie 
Drohobycz-Borysław. Istniejące 
niewielkie siły AK Okręgu Sta-
nisławów przybrały nazwy 48 pp 
(oddziały partyzanckie Inspek-
toratu Drohobycz, tj. Obwody 
Sambor i Drohobycz), 49 pp i 53 
pp AK (Inspektoratu Stryj i samo-
dzielnego Obwodu Stanisławów). 
Planowano wykolejanie przez 
patrole dywersyjne transportów 
wycofującego się nieprzyjaciela 
na liniach kolejowych oraz ude-
rzenie na niemieckie straże tylne, 
a potem ujawnienie się w Stryju 
i Drohobyczu (ewentualnie Bo-
rysławiu). Przewidywano dalsze 
funkcjonowanie samoobrony, 
która oprócz ochrony przed Ukra-
ińcami broniła by ludność przed 
poborem i wywożeniem przez 
władze radzieckie, zaś w przy-
padku wystąpienia UPA przeciw 
Polakom nakazano przerwać wy-
konywanie zadań „Burzy” i z całą 
siłą wystąpić w obronie polskiej 
ludności. Ogółem planowano, że 
zgrupowanie 11 Karpackiej DP 
AK będzie liczyło około 620 lu-
dzi, ale, jak wynika z raportu z 29 
V 1944 r., istniejące już oddziały 
liczyły około 420 ludzi i były za-
jęte przede wszystkim samoobro-
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ną.
Ogółem w marcu 1944 r. w Okrę-
gu Stanisławów przeprowadzono 
przynajmniej 7 akcji na linie ko-
lejowe wroga, uzyskując 57 i pół 
godziny przerwy w ruchu (m.in. 
24 III na linii Lwów - Stryj, 27 
III na linii Kocha-wina- Stryj, 28 
III dwie akcje, w tym jedną na 
linii Stanisławów - Tłumacz, a 
drugą na linii Lwów - Stryj, 31 
III wykolejono pociąg w Stryju, 
dwukrotnie dokonano przerwania 
torów na linii Drohobycz - Stryj, a 
raz na linii Sambor - Drohobycz). 
W kwietniu w toku intensywnej 
dywersji na liniach komunika-
cyjnych Stanisławów - Lwów i 
Stryj -Lwów wykonano 15 akcji, 
w wyniku których doszło do 196 
godzin przerwy w ruchu kolejo-
wym. O akcjach tych raportował 
do Londynu w depeszy z 26 IV 
dowódca AK: „(. . .) oddziały na-
sze przeprowadziły zniszczenie 
linii kolejowej na odcinku Lwów 
- Stryj powodując przerwę w ru-
chu 13 godzin, Lwów - Sambor 
z przerwą 26 godzin, oraz Lwów 
- Przemyśl 32 godzin. W powyż-
szych akcjach wykolejono łącznie 
5 pociągów zaopatrzeniowych 
i ewakuacyjnych niszcząc 5 lo-
komotyw i ponad 30 wagonów”. 
Ponadto w czerwcu 1944 r. za-
atakowano i zniszczono między 
Feliksówką i Kochawiną niemiec-
ki terenowy samochód pelenga-
cyjny; w wyniku akcji zginęło 8 
Niemców, zdobyto 7 karabinów 
i 7 pistoletów maszynowych, a 
na drodze między Siechowem 
a Stryjem w rezultacie ataku na 
niemieckie tabory i kilka dział 
zlikwidowano ich obsługę ogniem 
2 piatów, 3 rkmów, stenów i gra-
natów22. Autorzy szkicu dziejów 
Obszaru Lwów piszą następująco 
o „Burzy” w Okręgu Stanisła-
wów: „Akcję »Burza« zgodnie z 
otrzymanymi rozkazami przepro-
wadzono również w Okręgu Sta-
nisławów, w jego części pozosta-
jącej pod okupacją niemiecką. (...) 
W czasie »Burzy« w Inspektoracie 
Drohobycz przeprowadzano na-
kazane akcje dywersyjne, jednak 
wobec wiadomości, jakie dotarty 
o wydarzeniach we Lwowie, tylko 
niektórzy dowódcy AK nawiązali 
kontakt z wojskami radzieckimi, 
które wkroczyły na teren Inspek-
toratu w pierwszych dniach sierp-
nia, po przełamaniu niemieckiej 
obrony nad Dniestrem. Oddziały 
AK ujawniły się tu w bardzo ogra-
niczonym zakresie. Obraz całości 
działań oddziałów AK w Okręgu 
Stanisławów nie jest znany z po-
wodu braku dokumentów i wiary-
godnych relacji”. Posiadamy też 
skąpe informacje o walkach to-
czonych przez trzy ugrupowania: 
na wschód od Stryja, w okolicach 
Drohobycza i w rejonie Sambo-
ra. To ostatnie miasto w dniu 27 
VII po odstąpieniu Niemców na 
krótko zajęły miejscowe oddziały 
AK. Osłaniały one odwrót oddzia-
łów radzieckich w rejonie Stryja 
i Sambora przy ponownym ich 
zajęciu przez Niemców; wtedy 
też ich część, odcięta w rejonie 
Sambora, została rozbita przez 
Niemców i zginęło wtedy 74 żoł-
nierzy AK. Pewne dane podaje też 
P. Lisiewicz: „W Okręgu Stani-
sławowskim - w ramach „Burzy” 
zniszczono 5 lokomotyw, przeszło 
30 wagonów, wykolejając ogółem 
pięć pociągów”. Podsumowując 
tę część naszych rozważań trzeba 

stwierdzić, że na terenie Okręgu 
Stanisławów, gdzie ludność pol-
ska stanowiła niewielki odsetek 
mieszkańców, najniższy w całym 
Obszarze Lwów i gdzie domi-
nowali Ukraińcy, a teren ten był 
faktycznie twierdzą UPA, działal-
ność AK ograniczała się głównie 
do samoobrony, a „Burza” nie 
mogła nabrać takiego rozmachu i 
rozmiarów jak w innych częściach 
Obszaru Lwów.
W akcji „Burza” na terenie Okrę-
gu Lwów żołnierze AK wzięli 
udział w ramach odtwarzanej 5 
DP AK (w składzie: 19, 26 i 40 
pp AK), dowodzonej przez ppłk. 
Stefana Czerwińskiego (jed-
nocześnie dowódcę podokręgu 
Lwów) oraz 14 pułku ułanów 
AK, dowodzonego przez jugosło-
wiańskiego oficera, mjr. Dragana 
Sotirovića. Ostatecznie kwestie 
te zostały uregulowane rozkazem 
ppłk. S.Czerwińskiego z 15 VII: 
powstało Zgrupowanie „Miasto” 
(na którym miał spocząć główny 
ciężar walk o Lwów), dowodzo-
ne przez niego osobiście, Zgru-
powanie „Wschód”, dowodzone 
przez ppłk. Franciszka Rekuckie-
go (z zadaniem osłony miasta od 
wschodu i dostarczenia jak naj-
szybciej wiadomości o stosunku 
oddziałów radzieckich do AK), 
Zgrupowanie „Południe” dowo-
dzone przez kpt. Karola Borkow-
ca (z zadaniem osłony miasta od 
południa), dowodzone przez kpt. 
Jana Kozika Zgrupowanie „Za-
chód” (mające m.in. osłaniać 
Lwów od zachodu), Zgrupowa-
nie „San”, dowodzone przez kpt. 
Witolda Szredzkiego, z zadaniem 
uderzenia na Niemców na kierun-
kach Przemyśl i Sambor oraz na-
wiązania łączności z oddziałami 
podokręgu Rzeszów, Zgrupowa-
nie „Północ”, dowodzone przez 
kpt. Witolda Zaborowskiego, z 
zadaniem nawiązania łączności 
z Okręgiem Lublin i rozpoznania 
działań ukraińskich na północ od 
Lwowa. Co ciekawe, kierownic-
two UPA zdawało sobie sprawę z 
faktu, że AK we Lwowie będzie 
usiłowało powtórzyć scenariusz 
wydarzeń lat 1918-1919, a także z 
zamiarów utworzenia dwóch ko-
rytarzy między Lwowem a Prze-
myślem i Lublinem. Stwierdzili 
oni wzmocnienie sił AK w okoli-
cach Sambora, Rudek, a zwłasz-
cza Lwowa, który wraz z okolicz-
nymi miejscowościami stał się w 
końcu 1943 i na początku 1944 r., 
według ocen UPA, „jednym wiel-
kim podziemnym wojskowym 
obozem AK”. Wiosną 1944 r. od-
działy UPA toczyły więc zaciekłe 
walki na Chełmszczyźnie, aby nie 
dopuścić do powstania tych ko-
rytarzy. Zresztą jeden z działaczy 
ukraińskich, Ewhen Wreciona, re-
lacjonuje, iż wobec pojawiających 
się wiosną 1944 r. możliwości 
polskiego wystąpienia kierow-
nictwo UPA zmuszone było do 
przygotowania się do wystąpienia 
celem zamanifestowania „ukraiń-
skości” Lwowa. W wyniku jednak 
kontaktów z AK (w których on 
sam uczestniczył), otrzymali oni 
zapewnienie, że polskiego wy-
stąpienia we Lwowie nie będzie, 
Żadne inne jednak źródła nie po-
twierdzają faktu tych zapewnień, 
wręcz przeciwnie - w liście do-
wódcy AK, gen. T. Komorowskie-
go, z 8 IX 1943 r., adresowanym 
do komendanta Obszaru Lwów, 
płk. Władysława Filipkowskie-

go, znajdujemy stwierdzenia, 
że „porozumienie z Ukraińcami 
jest koniecznością, racja stanu 
wymaga szukania porozumienia 
mimo obecnej rzeczywistości.” 
Chodziło przede wszystkim o 
zapewnienie sobie neutralności 
Ukraińców wobec „Burzy”, bo-
wiem - jak czytamy w tym samym 
liście - dowódca AK nieprędko 
będzie mógł zapewnić dostatecz-
ną pomoc Polakom we Lwowie i 
należało środkami politycznymi 
stworzyć im warunki przetrwania. 
Celów tych zresztą nie osiągnięto, 
tym bardziej, że głównym militar-
nym przeciwnikiem we Lwowie 
okazali się Niemcy, politycznym 
- władze radzieckie, a nie OUN - 
UPA.
Dowództwo AK zdawało już so-
bie sprawę, że żołnierzom AK 
zagraża rozbrojenie i uwięzienie 
ze strony NKWD, o czym gen. 
Komorowski przestrzegał W. Fi-
lipkowskiego w depeszy z 20 VII, 
informując o wydarzeniach na 
Kresach Północno-Wschodnich. 
Przyjęto więc takie ugrupowanie 
oddziałów, aby uniemożliwić jed-
noczesne ich otoczenie i rozbroje-
nie.
Jako pierwsza do akcji „Burza” 
przystąpiła I kompania 40 pp AK 
kpt. Fryderyka Stauba, atakując 
18 VII pod Świrzem niemiecki 
tabor, a następnie 27 VII walcząc 
wraz z oddziałami radzieckimi 
o Bóbrkę. W dniach 21-22 VII 
wspólnie z 29 Brygadą Zmotory-
zowaną Piechoty Gwardii walki 
na wschodnim przedpolu Lwowa 
i o samo miasto toczyły siły 14 
p.uł. Pomoc udzielona radzieckim 
żołnierzom miała na tyle istotne 
znaczenie, że wspomniano o niej 
w gazecie 1 Frontu Ukraińskiego 
„Za Czest’ Rodiny”. Walczono też 
w okolicy ul. Piekarskiej, w Ogro-
dzie Jezuickim (Park Kościuszki), 
zajęto teren prawie całej Dzielni-
cy Zachodniej oraz Politechnikę. 
Ostatecznie miasto oczyszczono z 
Niemców w nocy 27/28 VII, a do-
wództwo dywizji oraz komendant 
Obszaru zainstalowali się przy ul. 
Kochanowskiego 27. W trakcie 
tych walk wspólnie z oddziałami 
radzieckimi likwidowano też opór 
jednostek UPA w cerkwi św. Jura, 
a także broniono przed nimi pod-
lwowską wioskę Siemianówkę. 
Już jednak 28 VII oddziały AK 
we Lwowie składały broń przed 
oddziałami radzieckimi, a 29 VII 
płk Filipkowski wraz z ppłk. S. 
Czerwińskim i płk. F. Studuń-
skim, swoim adiutantem por. Zyg-
muntem Łanowskim i szefem Od-
działu II Komendy Obszaru ppłk. 
Henrykiem Pohoskim udał się na 
rozmowy z gen. Żymierskim do 
Żytomierza; w kilka dni potem 
cała delegacja została aresztowa-
na i uwięziona najpierw w Kijo-
wie, a następnie internowana w 
obozie pod Riazaniem. Nie udało 
się ustalić wielkości strat zada-
nych Niemcom przez AK w czasie 
walk o Lwów. T. Żenczykowski 
pisze w książce „Polska Lubel-
ska” o nich następująco: „Zdołały 
one [oddziały AK - przyp. GM] 
opanować Cytadelę, Politechni-
kę, rejon lotniska w Skniłowie, 
obsadziły Pocztę Główną, Ra-
tusz, zdobyły gazownię miejską, 
elektrownię i wodociągi. W kil-
kudniowych walkach kluczową 
rolę spełniły wojska sowieckie. 
Bitwa była zażarta i ostatecznie 
wygasła dopiero 27 lipca. O jego 

polskości świadczyły nie tylko 
nastroje ludności, ale i wygląd 
ulic ozdobionych biało-czerwo-
nymi flagami. Żołnierze AK byli 
owacyjnie witani i przyjmowani. 
Lwowianie odczuwali dumę, że 
w uwolnieniu miasta uczestni-
czyli nasi żołnierze. Dowódcy 
sowieccy wielokrotnie wyrażali 
uznanie za ich bojową postawę i 
odniesione sukcesy. Należało do 
nich m. in. zniszczenie 10 czoł-
gów niemieckich oraz zdobycie 2 
baterii artylerii i dużej ilości bro-
ni i sprzętu wojennego”. Oficer 
AK, Stanisław Pieńkowski, napi-
sał potem: „Z jednego ze wzgórz 
widziałem, że miasto po prostu 
tonęło w barwach państwowych 
polskich”. Ogółem w walkach o 
Lwów wzięło udział około 3 tys. 
żołnierzy AK, a na terenie Okręgu 
Lwów około 7 tys.
Niektóre oddziały Obszaru Lwów 
próbowały - wykonując rozkaz 
gen. T. Komorowskiego z 14 
VIII 1944 r. - dojść z odsieczą 
do walczącej Warszawy. Czyniło 
tak zgrupowanie „San” kpt. W. 
Szredzkiego (III batalion 26 pp 
AK), sformowane w Inspektora-
cie Zachodnim Okręgu Lwów, w 
skład którego wszedł też utworzo-
ny w Obwodzie Sambor oddział 
ppor. Jana Jędrachowicza i chór. 
Adama Ekierta, ale zostało ono 
rozbrojone 18 VIII przez NKWD 
w okolicach Rudnika. Na pomoc 
stolicy udał się też 68-osobowy 
oddział, sformowany w Inspekto-
racie Rzeszów i dowodzony przez 
kpt. Mieczysława Chendyńskie-
go, ale został rozbrojony w lasach 
koło Sokołowa. Wielu oficerów i 
żołnierzy zesłano potem w głąb 
ZSRR.
Płk (tytularny gen. bryg.) Wła-
dysław Jakub Filipkowski „Cis”, 
„Janka”, oficer zawodowy WP, 
w wojnie obronnej 1939 r. ostat-
ni dowódca samodzielnej grupy 
walczącej do 2 października, po-
tem w niewoli sowieckiej, z której 
zbiegł. Od 1940 r. do lipca 1943 
r. inspektor KG AK na Obszar 
Lwów, a od 1 sierpnia 1943 r. do 
31 lipca 1944 r. komendant Ob-
szaru. Na czele delegacji AK udał 
się na rozmowy z gen. Michałem 
Żymierskim do Żytomierza i tam 
został aresztowany w nocy z 2 
na 3 sierpnia 1944 r. Więziony 
w Kijowie, potem w polowych 
więzieniach kontrwywiadu 1 
Frontu Ukraińskiego, a następ-
nie w obozach internowanych w 
Charkowie, Riazaniu-Diagilewie, 
Griazowcu i Brześciu do początku 
listopada 1947 r. Zmarł w 1950 r.
Płk Franciszek Studziński „Ko-
tlina”, oficer zawodowy WP, 
uczestnik wojny obronnej 1939 r., 
na przełomie września i paździer-
nika 1939 r. przeszedł na Węgry 
i tam internowany, a potem za-
trudniony w placówce przerzutu 
oficerów. Aresztowany podczas 
próby powrotu do Kraju, zbiegł z 
karnego obozu na Węgrzech. Od 
sierpnia 1941 r. w AK. W końcu 
1941 r. skierowany na stanowisko 
Komendanta Okręgu Tarnopol 
AK. Okręg doprowadził do sta-
nu liczebnego ponad 11 tysięcy 
żołnierzy. Od marca 1944 roku, 
gdy znaczna część Okręgu została 
okupowana przez Armię Czerwo-
ną, przebywał we Lwowie i tam 
został 1 lipca wyznaczony na za-
stępcę komendanta Obszaru. 31 
lipca 1944 r. udał się wraz z gen. 
W.J. Filipkowskim do Żytomierza 

i dalej dzielił jego losy. Zmarł w 
1964 r.
Chor. Adam Ekiert „Pogarda”, 
podoficer rezerwy WP, urzędnik 
państwowy. Żołnierz 1 Bryga-
dy Legionów Polskich, uczest-
nik wojny polsko-bolszewickiej, 
osadnik wojskowy, zmobilizowa-
ny w 1939 r., po udziale w wojnie 
obronnej, schronił się w rodzin-
nym Nowym Mieście i podjął 
działalność konspiracyjną. Za-
grożony aresztowaniem przeniósł 
się do Sambora, gdzie od 16 maja 
1944 r. organizował i dowodził w 
lasach pod Sąsiadowicami oddzia-
łem leśnym -1 kompanię sambor-
ską, liczącą do akcji „Burza” 105 
żołnierzy. Z kompanią tą zajął 26 
lipca opuszczony przez Niemców 
Sambor i bronił go przed powra-
cającymi Niemcami, ale wobec 
ich przewagi, po walce musiał go 
opuścić. Wraz ze swą kompanią 
dołączył do zgrupowania kpt. W. 
Szredzkiego pod Mościskami i 
wraz z nim przekroczył San. 16 
sierpnia 1944 r. na wezwanie gen. 
T. Komorowskiego „Bora” wyru-
szył spod Przemyśla na odsiecz 
walczącej Warszawie. Aresztowa-
ny w trakcie otaczania zgrupowa-
nia przez wojska sowieckie. Był 
internowany w obozach w Bakoń-
czycach pod Przemyślem, Ria-
zaniu, Diagilewie, Czerepowcu i 
Brześciu, skąd powrócił do Polski 
4 listopada 1947 r.
PRZYSIĘGA ŻOŁNIERZY 
ARMII KRAJOWEJ

W obliczu Boga Wszechmogą-
cego
i Najświętszej Marii Panny
Królowej Korony Polskiej
przysięgam być wierny Ojczyź-
nie mej,
Rzeczypospolitej Polskiej.
Stać nieugięcie na straży Jej ho-
noru,
o wyzwolenie z niewoli
walczyć z wszystkich sił,
aż do ofiary mego życia.
Prezydentowi Rzeczypospolitej 
Polskiej,
Naczelnemu Wodzowi i wyzna-
czonemu przezeń
Dowódcy Armii Krajowej
będę bezwzględnie posłuszny,
a tajemnicy bezwzględnie do-
chowam,
cokolwiek by mnie spotkało.
Tak mi dopomóż Bóg.

Modlimy się za żołnierzy,
żołnierzy Wilna i Lwowa,
Pojmanych w napaści z tyłu,
zdradzieckiej i judaszowej,
Kiedy nie mieli już nawet
okrutnych praw każdej wojny,
Która pozwala zabijać,
aby samemu nie zginąć,
Żołnierzy w łagrach śmiertel-
nych,
żołnierzy w bagnach zatrutych,
Żołnierzy w lodach kamien-
nych,
żołnierzy bitych i skutych,
Żołnierzy naszej wolności.
Modlimy się za niewinnych.

fragment wiersza Kazimierza 
Wierzyńskiego  
„Msza żałobna w katedrze no-
wojorskiej”

Dokumenty, źródła, cytaty:

Zarys Historii Lwowskiego 
Obszaru ZWZ-AK, Warszawa 
1981.
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W lutym 1945 roku odnotowano 
155 napadów, przykłady zbrodni:  
2 lutego we wsi Borownica pow. 
Dobromil: „2 lutego 1945 r. na 
drodze do Dynowa zostali za-
mordowani przez banderowców 
mieszkańcy Borownicy: Franci-
szek Budnik, Jan Metyk, Jan Po-
całuń i Jan Wójcik.” (Artur Bro-
żyniak: „Zagłada Borownicy. 20 
kwietnia 1945 r.”; w: „Głos znad 
Sanu”, nr 21, 2012 r.). We wsi 
Porchowa pow. Buczacz po mszy 
pożegnalnej odprawionej przez 
ks. proboszcza Franciszka Roz-
woda  Polacy zaczęli  wyjeżdżać; 
w okolicach wsi Zubrzec na jadą-
cych na 3 furmankach 4 Polaków 
napadli Ukraińcy i zamordowali 
ich (w tym ojca z 12-letnim sy-
nem) zabierając wozy i konie. W 
miejscowości Uście Zielone pow. 
Buczacz  podczas nocnego napadu 
UPA i okolicznych chłopów ukra-
ińskich zginęło 133 Polaków, byli 
oni paleni żywcem, wiązani dru-
tem kolczastym całymi rodzinami 
i topieni w rzece Dniestr, rąbani 
siekierami. Kilkunastu schwyta-
nych chłopców z  „Istriebitielnego 
Batalionu” banderowcy wypro-
wadzili do rzeki Dniestr, rozebrali 
do naga i kazali tańczyć po lodzie 
strzelając im w nogi, kto upadł, 
żywy czy martwy, był spychany 
do przerębli pod lód. Ukrainiec 
Sławko Hołub za odmowę mordo-
wania Polaków powieszony został 
za ręce na drzewie i skłuty bagne-
tami, na piersiach powieszono mu 
kartkę: „Chto ne znamy, toj proty 
nas.”  
W nocy z 2 na 3 lutego w mia-
steczku Czerwonogród pow. Za-
leszczyki około godziny 22.ataku 
dokonały sotnie UPA „Siri Wow-
ky” i „Czernomorci” pod dowódz-
twem kurinnego Petra Chamczuka 
„Bystrego”. Upowcy w białych, 
maskujących ubraniach wdzierali 
się do domów i zabijali napotkane 
osoby bez względu na płeć i wiek. 
Podpalano drewniane zabudowa-
nia. Podczas ataku UPA zajęła tak-
że klasztor szarytek w Nyrkowie. 
Zamordowane tam zostały siostry 
Henryka Bronikowska i Klara 
Linowska. W schowku pod ołta-
rzem uratowała się s. Władysława 
z dwoma kobietami i dwojgiem 
dzieci. Zostało zamordowanych 
65 Polaków, 20 było rannych, z 
których część potem zmarła. „Po 
zagładzie Czerwonogrodu rodziny 
ukraińskie wniosły fałszywe oskar-
żenie na 12 Polaków, którzy 2 lute-
go 1945 roku się bronili. Oskarżo-
no ich o napad i rabunek w Nyrko-
wie. Aresztowano ich i osadzono w 
więzieniu w Tłustym. /.../ Dopisano 
mi dodatkowe dwa lata i sadzono 
jak dorosłego. Podobnie postąpio-
no z innymi, którzy nie byli pełno-
letni. Podczas pobytu w więzieniu 
w Tłustym, gdzie siedziało nas 
dwunastu, miało miejsce dziwne 
zdarzenie. Do naszej celi NKWD 
dołączyło Ukraińca, znanego nam 
banderowca, Danyłę Pastuszu-
ka. Ten oświadczył nam, że został 
aresztowany przez NKWD i nam 
wszystkim grozi śmierć. Jedynym 
ratunkiem jest ucieczka z więzie-
nia. Jemu udało się przemycić 
młotek i stalowy wybijak, przy 
pomocy którego będzie można zro-
bić dziurę w murze i zbiec. /../ Po 
dwóch godzinach otwór był goto-
wy. Zachęcał nas, abyśmy razem 

uciekli. Bronisław Dmytruszyński 
i Paweł Krzywy podejrzewali, że 
jest to prowokacja zmontowana 
wspólnie przez UPA i enkawudzi-
stów. Zabronili nam zbliżać się do 
tego otworu. Faktycznie okazało 
się, że czekali tam już banderow-
cy z zamiarem zamordowania nas. 
Nie daliśmy się Danyle Pastu-
szukowi sprowokować. /.../ Tego, 
co przeszliśmy nie da się opisać. 
Życie w gułagach było straszne. 
Ci, co wrócili, stracili zdrowie. 
Niektórzy przedwcześnie zmarli”. 
(Kasper Kazimierz Krasowski; w: 
Komański..., s. 900 – 901). 
4 lutego w miejscowości Barysz 
pow. Buczacz ukraińscy party-
zanci używając głównie siekier, 
noży i bagnetów wymordowali co 
najmniej 135 Polaków i 30 pora-
nili. Zginęło także 10 obrońców z 
„IB”, którzy nie zdążyli wyjechać 
do Buczacza, co nakazał im do-
wódca, Ukrainiec współpracujący 
z UPA. Ukraińcy ograbili i spalili 
400 gospodarstw polskich. 
7 lutego we wsi Zalesie Koro-
pieckie pow. Buczacz  upowcy 
wracając z pogromu Polaków w 
Baryszu  do swojej bazy w rejo-
nie wsi Zubrzec przez cały dzień 
wyłapywali Polaków i gromadzili 
w dużej, pustej suszarni tytoniu, 
spędzili tak około 60 – 70 Pola-
ków, powiązali im sznurkami i 
drutami ręce, suszarnię zamknęli, 
oblali benzyną lub naftą i podpa-
lili. Wszyscy spłonęli żywcem, w 
większości były to kobiety i dzie-
ci. Grupę polskich kobiet z dzieć-
mi zamknięto w jednym z domów 
i poddano przesłuchaniu połączo-
nemu z biciem, w celu wydobycia 
informacji o samoobronie w są-
siedniej wsi Puźniki. Po przesłu-
chaniu uwięzionych zastrzelono 
bądź zarąbano siekierami. Wie-
czorem sprawcy znieśli ciała zabi-
tych w jedno miejsce, oblali naftą i 
spalili. Spalono także 11 domów, a 
do ognia wrzucano żywych ludzi. 
Jeden z wydanych tutaj „wyro-
ków” ukraińskiego „Trybunału”, 
czyli sadu OUN brzmiał: „Józef 
Tyc, lat 40, żonaty, troje dzieci. Za 
chodzenie po ukraińskiej ziemi, 
jedna godzina chłosty przez dwóch 
„striłców”, po chłoście spalenie 
żywcem” (Franciszek Markowski; 
w: Komański..., s. 671). 
12 lutego we wsi Dorofijówka 
pow. Skałat upowcy zamordowa-
li 47 Polaków.  We wsi Eleono-
rówka pow. Skałat  zamordowali 
80 Polaków, w większości kobiet 
i dzieci (mężczyźni byli w WP). 
„Małe dzieci oprawcy przybija-
li gwoździami do drzwi domów i 
stodół, stodół następnie podpalali 
budynki. Niektóre ofiary powieszo-
no na przydrożnych słupach tele-
fonicznych”. (Komański..., s. 333)  
We wsi Zazdrość pow. Trembowla 
upowcy obrabowali i spalili go-
spodarstwa polskie oraz zamordo-
wali 40 Polaków, większość spalili 
żywcem. 
W nocy z 12 na 13 lutego we wsi 
Puźniki pow. Buczacz zamor-
dowanych zostało przez bande-
rowców 96 Polaków. 11 lutego 
1945 roku do Puźnik przyjechali 
sowieccy urzędnicy z Koropca, 
którzy dokonali spisu ludności 
i nakazali zdać posiadaną broń, 
twierdząc, że Polakom nic nie gro-
zi, ponieważ „władze zapewniają 
bezpieczeństwo”. W nocy z 12 na 

13 lutego 1945 roku w momencie 
zmiany wart Puźniki zostały oto-
czone i zaatakowane z kilku stron 
przez kureń UPA Petra Chamczu-
ka „Bystrego”. Napastnicy przy-
stąpili do zabijania napotkanych 
Polaków przy pomocy broni pal-
nej, siekier, bagnetów i noży oraz 
palenia zabudowań. Uzbrojeni 
członkowie samoobrony, zasko-
czonej skalą ataku, oraz obecni 
we wsi żołnierze IB podjęli cha-
otyczną obronę. Najwięcej ofiar 
zginęło w „rowie Borkowskiego” 
biegnącym przez wieś, w którym 
znajdowały się jamy mogące słu-
żyć za kryjówki. Upowcy zmasa-
krowali tam kilkadziesiąt kobiet i 
dzieci, przeważnie przy pomocy 
siekier i bagnetów; strzelano tyl-
ko do próbujących uciekać. Nad 
ranem siły UPA wycofały się z 
Puźnik. Według dokumentów 
UPA były to sotnie „Siri Wowki” 
i „Czernomorci”. Według danych 
sowieckich spalono 172 - 200 do-
mów. Ksiądz J. Anczarski podaje, 
że w Późnikach zginęło 120 osób. 
(J. Anczarski, Kronikarskie zapisy 
z lat cierpień i grozy w Małopolsce 
Wschodniej 1939–1946, Kraków 
1996, s. 474, 478, 479). „Nasz 
dom i gospodarstwo znajdowało 
się w centrum wsi tuż nad głębo-
ki rowem ściekowym szerokości 
około 4 metrów i głębokości od 
2-3 metrów, nazywam później „ro-
wem śmierci”, ponieważ tu zginęło 
najwięcej ludzi. Wszyscy wybie-
gliśmy z domu i ukryliśmy się w 
tym rowie. W jego brzegach były 
wykopane liczne wnęki. Do jednej 
z nich schowaliśmy się razem z 
mama Eleonorą. Mama zasłoniła 
nas biała płachtą. Z pod zasłony 
widziałam jak nadeszli banderow-
cy. Jeden z nich krzyknął „strelaj” 
drugi odpowiedział po ukraińsku 
„koły ne maju pul”. Ten pierwszy 
wrzasnął „to rubaj sekerą”. I za-
częło się. Widziałam jak postacie 
ubrane w białe okrycia, zeszły do 
rowu. Nastąpił straszliwy krzyk, 
prośby o darowanie życia. Napast-
nicy nie znali litości, rąbali sie-
kierami i kłuli bagnetami. Jeden 
z nich stał na brzegu rowu i gdy 
ktoś próbował uciekać to strzelał 
do niego. Wokół paliły się budynki, 
jedynie dom Józefa Borkowskiego 
stał nie naruszony, był murowa-
ny i kryty dachówką. Po pewnym 
czasie trudnym mi do określenia 
w godzinach, strzelanina ucichła, 
słyszałam tylko różne gwizdy i 
hasła „Kałyna wertoj”. Po czym 
nastąpiła cisza, słychać było tyl-
ko trzask palących się budynków, 
jęki rannych i umierających ludzi. 
Banderowcy odstąpili. Po nich zo-
stały dopalające się budynki, ludz-
kie trupy i ranni. Nasz ojciec został 
zastrzelony, siostra Maria miała 
siekierą rozrąbaną głowę, sio-
strze Władysławie odrąbano jedną 
nogę, przebito nożem obie ręce 
i klatkę piersiową, jeszcze żyła, 
prosiła wody, nad ranem zmarła 
z upływu krwi. Pod jej plecami 
leżał cioci syn Dominik, ocalał i 
żyje do dziś. Ciocia Anna Jasińska 
z córeczką Marią, lat 5 i synkiem 
Bronisławem lat 3 zostali zakłuci 
bagnetami. Z dziewięciu osób z 
naszego domu pozostało nas tylko 
troje, sześć zostało zamordowa-
nych. Pamiętam ten straszliwy wi-
dok, palące się budynki, swąd i ryk 
palącego się bydła, krzyki, płacz, 
szukanie swoich rodzin i strach 

przed nowym napadem. Rano wi-
działem Magdalenę Koliszczak, 
była ciężko ranna w głowę, kona-
ła, ale pytała z nadzieją czy moje 
dziecko żyje? Niestety! Jej syn Jaś 
już nie żył”. (Józefa Pacholik; „Na 
Rubieży” – nr 21/1997). W godzi-
nach południowych do wsi wkro-
czył dowodzony przez sowieckie-
go oficera oddział Istriebitielnego 
Batalionu w przewadze złożony 
z Polaków. Sowiecki komendant 
mimo wskazań puźniczan skiero-
wał pościg w zupełnie innym kie-
runku. Coraz bardziej stawało się 
jasne, że wcześniejsza wizyta so-
wieckich urzędników była jedynie 
kamuflażem, próbą uśpienia czuj-
ności Polaków i zorientowania 
się w polskich siłach. Żołnierze z 
Istriebitielnego Batalionu wspo-
minali, jak ich dowódcy cynicznie 
czekali z wyruszeniem z odsieczą 
zaatakowanym polskim osiedlom. 
Jednym ze świadków tych przera-
żających wydarzeń była pani Ste-
fania Pasieka z domu Haniszew-
skich (ur. 30.09.1930). W rzezi 
wołyńskiej zamordowano jej brata 
oraz matkę, a trzy dni po utracie 
najbliższych na zawał zmarł jej 
ukochany ojciec. W jednym mo-
mencie, będąc w żałobie, a przed 
oczami mając rozszarpane ludzkie 
ciała, spalone zwłoki i zrujnowa-
ną wioskę, mając niecałe 15 lat 
przejęła obowiązki matki i pani 
domu. - Jankowi (16-letniemu 
bratu - przyp. JM) powybijali zęby, 
połamali ręce i żywcem wrzucili w 
ogień. Mamę z ciocią zamordowa-
no w rowie Borkowskiego. A mój 
brat Julek, który miał wtedy rok i 
trzy miesiące był razem z nimi. Za-
mordowane mama z ciocią upadły 
na niego. Julek przeżył, leżał pod 
ciałami, ssał mleko z piersi mamy 
razem z krwią. Gdy mnie zobaczył 
przytulił się do mnie i powiedział 
„mama”. Od tego dnia, będąc 
nastolatką, stałam się matką dla 
swojego brata - w rozmowie ze 
mną wspomina pani Stefania i 
ze łzami opowiada jak przez całe 
życie, zwłaszcza w Święta Bożego 
Narodzenia tęskniła za najbliższy-
mi, oraz jak za komuny wytykano 
ją palcami, insynuując, że w bar-
dzo młodym wieku została mamą. 
Pani Stefania wspomina, że od 
1940 roku Polacy żyli w przeraź-
liwym strachu. Każdego popołu-
dnia, około godziny 17, z obawy 
przez ukraińskimi mordercami 
chowali się w kryjówkach. – Co w 
nich wstąpiło? Jeszcze niedawno 
żyliśmy ze sobą po sąsiedzku, w 
przyjaźni. Wspólnie śpiewaliśmy, 
modliliśmy… I nagle jakby Diabeł 
w nich wstąpił! - opowiada pani 
Stefania. Podpalili wkoło całą 
wioskę. Dziś w jej miejscu rośnie 
las. - Nie wierzę w to - może je-
stem na mylnej drodze - ale nie 
wierzę w to, że oni są przyjaźnie 
nastawieni do Polaków. Tylko, że 
potrzebują teraz pomocy, pracy i 
świecą dobrymi oczami. Nigdy w 
życiu nie przyznają się do winy i 
nie uderzą się w pierś, bo to jest 
naród - jak kiedyś mówili czer-
wonoarmijcy - który nie przyzna 
się do winy i nie wystawi do nas 
ręki. Nie wierzę im, że oni kiedy-
kolwiek będą przyjaźni do Polski 
i polskich ludzi -  mówi świadek 
ludobójstwa na Wołyniu i apelu, 
by państwo polskie opamiętało się 
w kwestii sprowadzania do kraju 
Ukraińców, bo w pewnym momen-

cie będzie już za późno. - Dlaczego 
to robili, co Polacy byli winni, co 
moi krewni byli winni? - retorycz-
nie pyta pani Pasieka i podkreśla: 
Ja nie mam nienawiści, ponieważ 
jestem głęboko wierząca i wierzę, 
że każdy człowiek będzie odpoku-
towywał sam za siebie.” (https://
wprawo.pl/wideo-moj-braciszek-
ssal-piers-zamordowanej-mamy-
wzrusza jace -wspomnien ia -
i - a p e l - s w i a d k a - r z e z i -
wolynskiej-stefania-pasieka/ )  
14 lutego we wsi Byczkowce pow. 
Czortków około 600 osobowa 
grupa banderowców wymordo-
wała ponad  100 Polaków i spa-
liła większość ich zabudowań. 
Według sprawozdania Komitetu 
Ziem Wschodnich w napadzie 
brały udział ukraińskie dziewczę-
ta, „które sierpami męczyły mor-
dowanych, wybierając im oczy, 
obcinając uszy i nosy”.  We wsi 
Ostapie pow. Skałat banderowcy 
przebrani w mundury NKWD za-
trzymali 26 Polaków, mężczyzn, 
wszystkich powiązali a następnie 
żywcem wrzucili do głębokiej 
studni, nikt nie ocalał.  
16 lutego we wsi Weleśniów pow. 
Buczacz  upowcy przebrani w 
mundury NKWD, pod pretekstem 
rejestracji do wojska zebrali 46 
Polaków, zamknęli w drewnianej 
szopie, oblali naftą i podpalili, 
wszyscy spłonęli żywcem a zebra-
na obok kilkudziesięcioosobowa 
grupa młodzieży ukraińskiej tań-
czyła z radości, gdy z szopy docie-
rał rozpaczliwy krzyk i jęk, wołali 
po ukraińsku: „Módlcie się gorąco 
do swego Boga, to może stanie się 
cud i będziecie żywi”. 
W nocy z 19 na 20 lutego we wsi 
Werbka pow. Buczacz upowcy 
zaprowadzili ujętych Polaków do 
stodoły, powiązali ich i  stodołę 
podpalili; żywcem spłonęło 20 Po-
laków.  
20 lutego na terenie powiatu Prze-
myśl banderowcy zamordowali 11 
Polaków,  gajowych.   
23 lutego we wsi Cygany pow. 
Borszczów nocą oddział upowców 
zamordował 28 Polaków, chociaż 
wcześniej dowództwo UPA dało 
Polakom termin do końca lutego 
na opuszczenie wsi. Tylko 3 oso-
by zastrzelone zostały podczas 
ucieczki, reszta zginęła od siekier, 
noży, bagnetów lub została spalo-
na żywcem w budynkach; w więk-
szości były to kobiety i dzieci. Po-
nadto w maju znaleziono mogiłę 
16 Polaków w piasku pod lasem 
- byli to ci, którym udało się uciec 
tej nocy, zostali wyłapani później i 
zamordowani. 
25 lutego we wsi Zaleszczyki 
Małe pow. Buczacz upowcy za-
mordowali 39 Polaków, w tym 
rodziców z 7 dzieci w wieku od 8 
miesięcy do 17 lat; morderstw do-
konywali przy użyciu siekier, noży 
i bagnetów. Relacjonuje Apolinary 
Kuliczkowski z Jazłowca: „Nad 
ranem goniec na koniu przyniósł 
hiobową wieść. Wszyscy Polacy 
w Małych Zaleszczykach pomor-
dowani. Około południa przywieź-
li zmasakrowane zwłoki, leżące 
rzędem na kilku furmankach. Wi-
dok był przerażający. To nie były 
trupy. To były szczątki rozszarpa-
nych, niewiadomo jakich istnień 
ludzkich. Odbył się uroczysty, ale 
w grobowym nastroju pogrzeb na 
jazłowieckim cmentarzu. Wszyst-
kich pochowali w zbiorowej mo-
gile.” (Apolinary Kuliczkowski 
z Jazłowca; w: https://plus.ga-
zetalubuska.pl/obroncy-jazlo-
wca-wartownicy-byli-uzbrojeni-
w-karabiny-automaty-i-granaty-
reczne/ar/11782397 ).
W nocy z 26 na 27 lutego we wsi 
Cygany pow. Borszczów: „Nocą z 
26 II 45 na 27 II 45 r. banda po-
wróciła z lasu do wsi Cygany i 
bestialsko rozprawiła się z ludno-
ścią polską, mieszkającą w tejże 

Przemoc i chaos Syrnyka 
w powiecie sanockim 
i okolicach cz3. 
Stanisław Żurek

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

https://wprawo.pl/wideo-moj-braciszek-ssal-piers-zamordowanej-mamy-wzruszajace-wspomnienia-i-apel-swiadka-rzezi-wolynskiej-stefania-pasieka/
https://wprawo.pl/wideo-moj-braciszek-ssal-piers-zamordowanej-mamy-wzruszajace-wspomnienia-i-apel-swiadka-rzezi-wolynskiej-stefania-pasieka/
https://wprawo.pl/wideo-moj-braciszek-ssal-piers-zamordowanej-mamy-wzruszajace-wspomnienia-i-apel-swiadka-rzezi-wolynskiej-stefania-pasieka/
https://wprawo.pl/wideo-moj-braciszek-ssal-piers-zamordowanej-mamy-wzruszajace-wspomnienia-i-apel-swiadka-rzezi-wolynskiej-stefania-pasieka/
https://wprawo.pl/wideo-moj-braciszek-ssal-piers-zamordowanej-mamy-wzruszajace-wspomnienia-i-apel-swiadka-rzezi-wolynskiej-stefania-pasieka/
https://wprawo.pl/wideo-moj-braciszek-ssal-piers-zamordowanej-mamy-wzruszajace-wspomnienia-i-apel-swiadka-rzezi-wolynskiej-stefania-pasieka/
https://plus.gazetalubuska.pl/obroncy-jazlowca-wartownicy-byli-uzbrojeni-w-karabiny-automaty-i-granaty-reczne/ar/11782397
https://plus.gazetalubuska.pl/obroncy-jazlowca-wartownicy-byli-uzbrojeni-w-karabiny-automaty-i-granaty-reczne/ar/11782397
https://plus.gazetalubuska.pl/obroncy-jazlowca-wartownicy-byli-uzbrojeni-w-karabiny-automaty-i-granaty-reczne/ar/11782397
https://plus.gazetalubuska.pl/obroncy-jazlowca-wartownicy-byli-uzbrojeni-w-karabiny-automaty-i-granaty-reczne/ar/11782397
https://plus.gazetalubuska.pl/obroncy-jazlowca-wartownicy-byli-uzbrojeni-w-karabiny-automaty-i-granaty-reczne/ar/11782397


www.ksi.btx.pl                                                                                                                                                                                                                              1 listopada  2021  - strona 23PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI
w[si]. Rozstrzelano i wyrżnięto 8 
polskich rodzin, w tym:[wykaz po-
mijam – S.Z.] (Meldunek specjal-
ny naczelnika RO NKGB w Skale 
dla naczelnika UNKGB obwodu 
tarnopolskiego z 28 lutego 1945 r. 
W: PA SBU, F. 73, op. 1, spr. 82, 
k. 57–57 a.).   
W lutym 1945 roku (świadkowie 
nie podali dnia ):   
We wsi Kutyska pow. Tłumacz 
banderowcy zamordowali 20 Po-
laków, w tym Rozalię Fas z 5 dzie-
ci: córkami lat 8, 16 i 18, synem 
lat 6 i 3-miesięcznym niemowlę-
ciem, troje najmłodszych dzieci 
wrzucili do studni, dwie najstarsze 
córki wywieźli i wrzucili do rzeki 
Dniestr.  
We wsi Litowiska pow. Brody 
dowódca miejscowej bandy UPA 
Iwan Jarosz kazał powiesić swoją 
bratową, Jadwigę Ludwikę Jarosz 
z d. Cieśla, ur. w 1915 r.,  ponie-
waż była Polką.     
We wsi Nakwasza pow. Brody 
„ukraińscy partyzanci” przecięli 
piłą stolarską 60-letnią Rozalię 
Wróblewską. Mordując ją śmieli 
się: „Pomału riż, bo hołośno kry-
czyt”  (Komański..., s. 77).   
We wsi Paszowa pow. Lesko za-
mordowali 5-osobową rodzinę 
sołtysa Dymitra Mazura: ojca z 3 
dzieci powiesili, matkę zakłuli ba-
gnetami. 
W marcu 1945 roku odnotowano 
208 napadów, poniżej przykłady: 
1 marca 1945 roku we wsi Poręby 
pow. Brzozów: „1 III 1945 r. zo-
stali uprowadzeni z Poręb przez 
banderowców Władysław Cichoc-
ki wraz z synem. Cichoccy zostali 
zamordowani 6 marca w okolicy 
Jawornika Ruskiego, gdzie odna-
leziono ich ciała”. (Ks. Stanisław 
Nabywaniec, ks. Jan Rogula..., 
jw.)  
W nocy z 3 na 4 marca we wsi 
Mielnów pow. Przemyśl Ukraińcy 
z sąsiedniej wsi siekierami, no-
żami, widłami itp., zamordowali 
6-osobową rodzinę polską Szuba-
nów oraz spalili ich ciała razem 
z zabudowaniami i zwierzętami, 
w tym z psem przywiązanym do 
budy. 
4 marca we wsi Łubno pow. Brzo-
zów uprowadzili 6 Polaków,  po 
których ślad zaginął.    
7 marca w miasteczku Niżniów 
pow. Tłumacz zamordowali nie-
znaną liczbę ludności polskiej, w 
tym 3 siostry zakonne: s. Francisz-
kę Kosiorowską oraz s. Leokadię 
– Józefitkę, które oblali benzyną  
i podpalili -  zakonnice spłonęły 
jako żywe pochodnie - oraz za-
strzelili s. Annę Teresę Skałecką. 
Klasztor sióstr niepokalanek, jak 
również kościół parafialny, został 
zburzony. Dziś po nim nie ma pra-
wie śladu, zachował się jedynie 
zdewastowany grobowiec sióstr.   
8 marca we wsi Jezierzany pow. 
Borszczów kilkuosobowa grupa 
UPA wdarła się nocą do polskiego 
domu i wymordowała 6-osobową 
rodzinę Sorokowskich oraz są-
siadkę, Janinę Tomaszewską, ko-
leżankę córki. Zarówno 18-letnią 
sąsiadkę jak i 19-letnią córkę Bro-
nisławę  przed zamordowaniem 
ukraińscy „powstańcy” zbiorowo 
zgwałcili. „Z tego domu ocalał 11 
letni Leon Sorokowski, na śpiące-
go narzucono pierzynę, kiedy w 
nocy przyszli banderowcy. Całą 
Rodzinę zamordowano siekierami. 
Ilość osób się zgadzała,więc nie 
szukano więcej. Obudził go strasz-
ny ziąb, drzwi chaty były otwarte, 
wybiegł w koszulinie na podwó-
rze i zobaczył tę zbrodnię, biegł 
przez miasteczko boso do Dziad-
ków. Leon z Dziadkami Pruskimi 
przyjechał do Polski. Zamieszkali 
w miasteczku Kietrz. Leon już nie 
żyje, chorował na serce. Po latach 
jego Wuj Adam Pruski rozpoznał w 

pociągu jednego z banderowców 
biorących udział w mordzie. Miał 
zmienione nazwisko,był kierowni-
kiem szkoły w Łodzi. Wypierał się, 
ale po jakimś czasie przyjecha-
ła do Rodziny jego siostra. Leon 
odmówił jakichkolwiek rozliczeń. 
Znam tę historię bo wychowa-
łam się po sąsiedzku i Lonka do-
brze znałam.” (Maria Krawczyk, 
15.06.2010; w: http://www.stan-
kiewicze.com/ludobojstwo/tarno-
polskie_r.html ). 
9 marca we wsi Machnów pow. 
Rawa Ruska upowcy zamordowa-
li 5 Polaków oraz 32 Ukraińców 
za zarejestrowanie się na wyjazd 
na Ukrainę. We wsi Skorodyńce 
pow. Czortków zamordowali 25 
Polaków. „Na drugi dzień wcze-
snym rankiem pobiegłem do swe-
go domu. Było to 9 marca 1945 r. 
Moja siostra Franciszka leżała w 
kałuży krwi na podłodze w poko-
ju. Jej dziecko leżało z piąstką pod 
główką, jak gdyby spało. Podnio-
słem je – krew polała się na moje 
ręce. Było martwe.  Tego dnia, 
przed południem, powróciła moja 
mama z tzw. podwody. Nie potra-
fię powiedzieć jak się czułą, gdy 
zobaczyła martwą córkę i wnucz-
kę. Była jak skamieniałą. Tej nocy 
banderowcy zamordowali znacz-
nie więcej innych Polaków. Przy-
pominam sobie takie nazwiska jak: 
Karola Domyka – inwalidę, pię-
cioosobową rodzinę Franciszka 
Bandury, którego córka wyszła za 
Ukraińca, Anne Szatkowską w cią-
ży i jej synka ( lat 12). Wzięliśmy 
z mamą bochenek chleba, trochę 
mąki i innych rzeczy i z niewiel-
kimi tłumoczkami udaliśmy się do 
Czortkowa. Za drogę wybraliśmy 
brzeg Seretu. Szliśmy z myślą, że 
jakby nas gonili banderowcy, to 
wskoczymy oboje do rzeki i uto-
pimy się by nie dostać się żywcem 
w ich ręce. Dotarliśmy szczęśliwie 
do Czortkowa, skąd wyjechaliśmy 
na zachód 30 maja 1945 r.” (To-
masz Bandura: Byłem świadkiem 
– Tomasz Bandura lat 10; w: „Na 
Rubieży” nr 45/2000).  
W nocy z 14 na 15 marca we wsi 
Darowice pow. Przemyśl bande-
rowcy zamordowali 6 Polaków. 
W nocy z 15 na 16 marca we wsi 
Zatwarnica pow. Lesko UPA ogra-
biła polskie domy i zamordowała 
co najmniej 41 Polaków z 14 ro-
dzin oraz 7 milicjantów. Inni po-
dają liczby około 80 a nawet 100 
zamordowanych Polaków. 
18 marca we wsi Dragonówka 
pow. Tarnopol banderowcy w 
mundurach NKWD wymordowali 
7 Polaków z 2 rodzin Domarac-
kich (2 matki i 5 dzieci), w tym: 
małe dziecko utopili w cebrzy-
ku z pomyjami oraz uprowadzili 
14-letnią córkę, która zaginęła bez 
wieści. We wsi Leszczawa Gór-
na pow. Przemyśl upowcy spalili 
dwa domy polskie i zamordowali 
3 Polki, w tym dwie po torturach 
powiesili. We wsi Olijewo-Ko-
rolówka woj. stanisławowskie: 
„18.03.1945 r. została zam. Biła 
Franciszka (1925) żona Ukraińca. 
Powiesili także jej męża za to, że 
miał żonę Polkę (!).” (Prof. dr hab. 
Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnie-
nie..., jw.;  Seria – tom 8). 
20 marca we wsi Zazdrość pow. 
Trembowla upowcy zamordowali 
30 Polaków.  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 No-
wej Zazdrości w dniu 20 marca 
1945 r. − 30 osób powiązanych 
kolczastym drutem i spalonych w 
niezamieszkanym domu. 
W nocy z 20 na 21 marca we wsi 
Łupków pow. Sanok Ukraińcy za-
mordowali 5 Polaków. 
22 marca we wsi Kurniki Szla-
checkie pow. Zbaraż: „zwabiono 

czekających już w Zbarażu na eks-
patriację 10 Polaków i bestialsko 
zamordowano” (Antoni Iżycki; w: 
Jan Białowąs: „Krwawa Podolska 
Wigilia w Ihrowicy 1944 r.”, Lu-
blin 2003, s. 103). 
25 marca we wsi Kryłów pow. 
Hrubieszów upowcy zamordo-
wali 57 Polaków, w tym 49 osób 
ludności cywilnej i 8 milicjantów 
-  uprowadzili i zamordowali w 
okrutny sposób Stanisława Ba-
saja „Rysia”, byłego dowódcę 
oddziału BCH. „We wczesnych 
godzinach rannych do Kryłowa 
przybył oddział UPA, który zajął 
wieś wystawiając posterunki na jej 
obrzeżach. Członkowie UPA prze-
brani w mundury Armii Sowieckiej 
podeszli pod Posterunek Milicji 
Obywatelskiej. Wprowadzili w 
błąd funkcjonariuszy MO uda-
jąc żołnierzy sowieckich eskor-
tujących rzekomo zatrzymanego, 
którym był Piotr M. Działając w 
błędzie co do tożsamości członków 
UPA, funkcjonariusze MO wpu-
ścili ich do pomieszczeń poste-
runku. /.../Do posterunku spraw-
cy wprowadzili mjr Stanisława 
Basaja, pseud. „Ryś” , dowódcę 
Batalionów Chłopskich z okresu 
II wojny światowej, zatrzymanego 
w jednym z domostw w Kryłowie. 
Został on postawiony w rogu sali, 
zdjęto mu płaszcz i buty a następ-
nie znęcano się nad nim bijąc po 
twarzy. Leżących na podłodze i 
skrępowanych funkcjonariuszy 
MO sprawcy rozebrali z odzienia i 
butów. Następnie dokonali na nich 
egzekucji, zabijając strzałami z 
broni palnej 17 milicjantów. Ran-
nych dobijano. Jeden z funkcjo-
nariuszy, który przeżył, rozpoznał 
czterech sprawców z imienia i na-
zwiska, wśród nich wspomnianego 
Piotra M., który był spośród nich 
najaktywniejszy.  Na terenie wsi, 
w tym w pomieszczeniach poste-
runku, członkowie UPA dokonali 
zabójstw 28 cywilnych mieszkań-
ców Kryłowa pozbawiając ich ży-
cia strzałami z broni palnej. Pod 
posterunek podjechały furmanki, 
powożone przez zmuszonych do 
tego, polskich gospodarzy, na któ-
re sprawcy załadowali zatrzyma-
nych, skrępowanych mieszkańców 
Kryłowa. Na jednej z furmanek 
umieszczony został mjr S. Basaj. 
/.../ ...członkowie UPA rozstrzelali 
sześciu furmanów, jednemu udało 
się zbiec. Furmanka, na której był 
mjr S. Basaj, odjechała w jedną 
z leśnych dróg, w nieznanym kie-
runku. Jest to ostatnia dostępna, 
bezpośrednia relacja dotycząca 
mjr S. Basaja, który – jak wynika 
z późniejszych, zasłyszanych przez 
poszczególnych świadków, przeka-
zów, był przez pewien czas prze-
trzymywany przez członków UPA 
w warunkach urągających godno-
ści ludzkiej. Wcześniej okaleczony, 
został w bestialski sposób zamor-
dowany w nieustalonym dotąd 
miejscu. /.../  Komendant Powiato-
wy MO w Hrubieszowie, Dąbrow-
ski (prawdziwe nazwisko: Chil), 
zaczął włączać do składu oso-
bowego utworzonych wcześniej 
przez mjr S. Basaja , posterunków 
MO, mężczyzn wywodzących się z 
ludności ukraińskiej. Kilku z nich, 
przydzielonych do Posterunku MO 
w Kryłowie, było nieobecnych w 
Kryłowie, w dniu 25 marca 1945 
r., w czasie dokonanego mordu 
na milicjantach i ludności cywil-
nej tej miejscowości. W związku 
z przedstawionymi powyżej zda-
rzeniami i ich okolicznościami, 
jedna z założonych w tej sprawie 
wersji śledczych przyjmuje, iż dla 
pozbycia się mjr S. Basaja i roz-
proszenia wiernych mu oddziałów 
Batalionów Chłopskich, NKWD i 
UB wykorzystało zbrodniczą dzia-
łalność UPA na terenie powiatu 
hrubieszowskiego. Nastąpiło to w 
drodze inspiracji odpowiedniej ak-
cji – mordu dokonanego na mili-

cjantach i mieszkańcach Kryłowa 
– zaaranżowania jej i przeprowa-
dzenia, sprawowania kontroli nad 
jej realizacją oraz szeregiem dzia-
łań i zaniechań po jej wykonaniu” 
(IPN, Oddziałowa Komisja w Lu-
blinie; śledztwo w sprawie zabój-
stwa 17 funkcjonariuszy Milicji 
Obywatelskiej i 28 osób cywil-
nych dokonanego w dniu 25 marca 
1945 r. w Kryłowie woj. lubelskie 
przez członków Ukraińskiej Po-
wstańczej Armii, 17 października 
2003). 
26 marca we wsi Bereska koło 
Ustrzyk Górnych pow. Lesko 
banderowcy uprowadzili syna 
właściciela majątku, który zaginał 
bez wieści oraz SB OUN powie-
siła Ukraińca Iwana Hryckowia-
na, który interweniował w jego 
sprawie. Właściciel dworu, jeden 
z najbardziej znanych kolekcjone-
rów znaczków pocztowych w Eu-
ropie, bronił ludzi, zarówno Pola-
ków i Ukraińców przed wywózką 
do pracy w Niemczech, powszech-
nie szanowany przez wszystkich 
mieszkańców.  UPA wydała na 
niego wyrok, w obronie stanął soł-
tys Ukrainiec, zginęli wszyscy z 
rąk UPA, dwoje staruszków i ten, 
który wstawił się. Dwór i jedną z 
największych kolekcji znaczków 
pocztowych w kraju UPA spaliła. 
W nocy z 26 na 27 marca we wsi 
Stare Sioło pow. Lubaczów za-
mordowali 6 Polaków, w tym 3 
kobiety, zwłoki ofiar znaleziono 
w rowie wodnym, były całkowicie 
zmasakrowane.  
27 marca we wsi Gaje Wielkie 
pow. Tarnopol upowcy oraz chło-
pi ukraińscy z SKW obrabowali i 
spalili gospodarstwa polskie oraz 
zamordowali  66 Polaków i 2 
Ukraińców. „27 marca 1945 roku, 
oddział UPA wspierany przez 
Ukraińców z Gajów i okolic zabił 
69 osób. Sześć należało do mojej 
bliskiej rodziny. Jeszcze poprzed-
niego dnia ukraińscy sąsiedzi 
zapewniali mojego wuja, Józefa 
Barutowicza, który był miejsco-
wym nauczycielem, że jemu i jego 
rodzinie nic się nie stanie. Prosi-
li, aby nie wyjeżdżał. A o północy 
zastukali do jego domu. Potem 
zaczęli zabijać.” (Maciej Nowic-
ki: Jaka pamięć? Jaki wstyd?; w: 
https://www.newsweek.pl/swiat/
jaka-pamiec-jaki-wstyd/0ycz73f ; 
20.09.2018).  We wsi Ulucz pow. 
Brzozów: „27 III 1945 r. ok. godz. 
21oo oddział banderowców liczą-
cy ok. 40 osób, uzbrojony w róż-
norodną broń palną, wkroczył do 
Ulucza od strony Woli Wołodzkiej. 
Przy pomocy ukraińskich miesz-
kańców dokonał rabunku wśród 
mieszkających tam Polaków. UPA 
uprowadziła z Ulucza sześciu Po-
laków: Władysława Polańskiego 
(lat 24), Władysława Kłopotow-
skiego (lat 30), Jana Kozłowskie-
go (lat 47), Michała Krowiaka 
(lat 72), Piotra Krowiaka (lat 40), 
Franciszka Pelczarskiego (lat 
55), którzy nie zdołali przed nimi 
uciec. Banderowcy schwytanych 
powiązali powrozami, a następnie 
pobili do nieprzytomności. Pobito 
również do nieprzytomności Annę 
Sikorską z Ulucza. Po tym wyda-
rzeniu banderowcy odeszli w kie-
runku Woli Wołodzkiej. Po drodze 
w Hroszówce UPA spośród sześciu 
uprowadzonych Polaków trzech 
w bestialski sposób zamordowa-
ła. Ich ciała wrzucono do Sanu. 
Trzech pozostałych uprowadzono 
dalej i ślad po nich zaginął. Na 
czele bandy mieli stać byli poli-
cjanci policji ukraińskiej niejaki 
Rabko i Wołk. Mieszkający w Ulu-
czu Polacy, widząc istniejące nie-
bezpieczeństwo, uciekli z Ulucza 
do Witryłowa, pozostawiając na 
miejscu swój dobytek”. (Ks. Sta-
nisław Nabywaniec, ks. Jan Rogu-
la..., jw.) 
W nocy z 27 na 28 marca w po-

wiecie Lubaczów kureń „Zaliznia-
ka” zlikwidował 18 posterunków 
Milicji Obywatelskiej,  poległo 30 
milicjantów a 10 zostało uprowa-
dzonych i zamordowanych. Za-
mordowanych zostało od 43 do 72 
osób polskiej ludności cywilnej. 
Były to posterunki w miejscowo-
ściach:  Dzików Stary, Podemsz-
czyzna, Horyniec, Zalesie, Basz-
nia Dolna, Łówcza, Futory, Nowa 
Grobla, Brusno Nowe, Krowica, 
Puchacze, Chotylub, Wólka Hory-
niecka, Zapałów, Bichale, Łaszki, 
Płazów, Cewków. We wsi Brusno 
Nowe pow. Lubaczów podczas 
napadu na posterunek MO upo-
wcy spalili żywcem 14 Polaków, 
w tym 25-letnią kobietę i milicjan-
ta. Oraz: „Zamęczono na śmierć 
używając bestialskich tortur 23 
letniego Michała Krzycha, nato-
miast Andrzej Mazurkiewicz został 
rozstrzelany”. (http://na.horyniec.
info/mord-dokonany-przez-ban-
dy-ukrainsk…). We wsi Łówcza 
pow. Lubaczów podczas napadu 
na posterunek MO upowcy spalili 
15 gospodarstw polskich i poste-
runek MO oraz zamordowali 18 
Polaków, w tym 6 milicjantów. We 
wsi Stare Sioło pow. Lubaczów 
upowcy zamordowali 17 Polaków. 
W przysiółku Starego Sioła – Za-
lesiu pow. Lubaczów zamordowali 
6 Polaków, w tym 2 kobiety. 
Od 20 do 28 marca we wsi Wołodź 
pow. Brzozów w ciągu tych dni 
bojówki upowskie wymordowały 
8 rodzin polskich  liczące co naj-
mniej 24 Polaków. 
W nocy z 28 na 29 marca we wsi 
Stare Sioło – Lipina pow. Luba-
czów upowcy zamordowali 28 Po-
laków w wieku od 2 do 77 lat, całe 
rodziny, w tym po torturach i paląc 
żywcem.  
30 marca (Wielki Piątek) we wsi 
Mołodycz pow. Jarosław upowcy 
zamordowali 9 Polaków, w tym 3 
kobiety oraz 3 braci. We wsi Rada-
wa pow. Jarosław upowcy zamor-
dowali 6 Polaków (3 mężczyzn i 3 
kobiety). We wsi Wojtkówka pow. 
Sanok w lesie został zamordowa-
ny przez UPA nadleśniczy Józef 
Kunysz, lat 34.  
31 marca we wsi Jabłonica Ruska 
pow. Brzozów upowcy zamordo-
wali 4 Polaków. 
W kol. Stadnica -Zofiówka pow. 
Kopyczyńce: „Gdzieś w lutym 
albo marcu 1945 r. raniutko, do-
piero robiło się jasno na dworze 
przyszedł do naszego domu w 
Chłopówce mój wujko Piotr Wój-
taszyn i przyniósł ze sobą zmar-
znięte, ledwo żywe niemowlę, 
które miało zaledwie 1,5 roczku. 
To było dziecko jego zięcia Po-
laka Jana Dobrowolskiego oraz 
jego najstarszej córki Józefy z d. 
Wójtaszyn. Zrozumieliśmy, że coś 
musiało się stać niedobrego, a on 
usiadł w kuchni i powiedział tak: 
„Teklusia popatrz (tu otworzył wa-
lizkę) to cały mój majątek, tyle mi 
pozostało!”. Potem zaczął płakać 
i opowiadać, co się właśnie sta-
ło w ich wsi, mówił tak: „Teklu-
siu stało się wielkie nieszczęście, 
dziś wczesnym rankiem, około 
3.00 rano, jeszcze było ciemno 
na dworze, do naszej kolonii na 
saniach przyjechali Ukraińcy, to 
byli banderowcy i ogłosili, że za-
bierają wszystkich do Sielrady na 
spis ludności. Na sanie powsiadali 
wszyscy mieszkańcy naszej koloni: 
dzieci, kobiety, mężczyźni i starcy, 
a potem wszyscy odjechali razem. 
Również i przed mój dom zajecha-
ły sanie oraz około ośmiu ludzi i 
na początek zabili nasze dwa duże 
psy wilczury, a potem nakazali 
wszystkim zbierać się do Sielrady. 
/.../  W tym czasie w naszych stro-
nach, stały już wojska sowieckie. 
Zaprzyjaźniony sowiecki oficer na 
moją prośbę, załatwił dla wujka 
Piotra przebranie i pistolet. Po ca-
łym dniu, w którym to się stało, na 
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pierwszą noc mój wujek Piotr oraz 
kilku innych mężczyzn, pojecha-
ło do tej kolonii, aby szukać śla-
dów swoich najbliższych. Wujko 
tak nam potem opowiadał dalsze 
losy, jego rodziny: „Na szczęście 
dla nas, przez cały dzień i w nocy 
nie padał śnieg, doskonale więc 
zachowały się ślady po saniach. 
Właśnie tym tropem doszliśmy, aż 
do miejsca, gdzie na polach znaj-
dowała się dość dobrze znana i 
głęboka studnia. To była bardzo 
głęboka studnia z bardzo zdrową 
wodą, dlatego często osobiście jej 
używałem, to tam zwykle poiłem 
swoje bydło w czasie pokoju. Ze 
zgrozą w sercach zauważyliśmy, 
że ślady prowadzą wprost do tej 
znanej studni, około której było 
bardzo dużo krwi! Natychmiast 
przybliżyliśmy się do niej i zaczę-
liśmy głośno wołać, czy aby nie 
ma tam żywych ludzi, ku nasze-
mu zaskoczeniu i radości odezwał 
się głos młodego chłopca. To był 
Włodzimierz, albo Józef Wójta-
szyn bowiem kiedy zawołał mój 
wujko, to chłopiec zaczął wołać 
w ten sposób: „Tato ratujcie nas, 
my mamy ręce powiązane drutami 
i nie możemy sami wyjść. Mama 
już nie żyje, bo woda już podcho-
dzi do góry. Na nas narzucane są 
brony, pługi i płyty z cmentarza ży-
dowskiego. Ja jeszcze żyję bowiem 
próbowałem przy studni uciekać 
ale mnie złapali oprawcy i wrzu-
cili do studni, jako jednego z ostat-
nich, na sam wierzch!”. Na po-
czątku ze studni słychać było kilka 
głosów, krzyczeli: „Pomocy! Ra-
tujcie nas!’, słychać było rozmowy 
żywych, jeszcze ludzi. Całą noc 
próbowaliśmy na różne sposoby 
przyjść im z pomocą i wyciągnąć 
ich stamtąd, ale nie mogliśmy dać 
sobie rady z płytami żydowskimi, 
które były dość ciężkie.” Tymcza-
sem sytuacja tych ludzi na dole z 
każdą godziną stawała się coraz 
bardziej dramatyczna. Ponieważ 
mężczyźni nie byli w stanie pomóc 
o własnych siłach, tym na dole w 
studni, wrócili spiesznie do domu, 
po cięższy i właściwy sprzęt. Przez 
dzień zmuszeni byli jednak cze-
kać, obawiali się bowiem ataku ze 
strony rezunów w biały dzień. Gdy 
tylko zapadły ciemności ponownie 
pojechali na miejsce tragedii, kie-
dy jednak tam przyjechali woda 
przelała się, już ze studni na pole 
niosąc ze sobą mnóstwo krwi po-
topionych w studni ofiar. Wszyscy 
którzy byli jeszcze na dole żywi 
utonęli, mój wujko Piotr i inni z 
płaczem wrócili do swoich do-
mów. Z naszej rodziny podczas 
tej masakry, zginęły następujące 
osoby: Hanna Wójtaszyn, żona 
wujka Piotra, Józefa Dobrowolska 
z d. Wójtaszyn, żona Jana lat ok. 
20, Eugenia Wójtaszyn lat ok. 16, 
Józef Wójtaszyn lat ok. 14, Wła-
dysław Wójtaszyn lat ok 12 oraz 
najmłodsze z dzieci wujka Piotra i 
Hanny lat ok. 3. P.S. Po dziś dzień 
w tym miejscu, gdzie w głębokiej 
studni spoczywają niewinni miesz-
kańcy kolonii Stadnia (ok. a może 
nawet ponad 100 osób), ofiary 
ludobójstwa, nie stanął zapewne 
nawet najprostszy krzyż, w każdym 
razie nic mi o tym nie wiadomo.” 
(Sławomir T. Roch: My mamy 
ręce powiązane drutami i nie mo-
żemy wyjść. Mama już nie żyje, 
bo woda już podchodzi do góry.  
W: http://wolyn.org/index.php/
wolyn-wola-o-prawde/908-my-
mamy-rce-powizane-drutami-i-
nie-moemy-wyj-mama-ju-nie-yje-
bo-woda-ju-podchodzi-do-gory.
html ). 
W marcu  1945 roku (świadkowie 
nie podali dnia): 
We wsi Byczkowce pow Czort-
ków: „W masowym mordzie w 
Byczkowcach zginęło 106 Pola-
ków. […, wykaz pomijam]  (Ku-
bów..., jw.). We wsi Cisowa pow. 
Przemyśl miejscowi Ukraińcy 

zamordowali 12 Polaków: 5-oso-
bową rodzinę oraz w zasadzce w 
lesie 7 Polaków. We wsi Hlibów 
pow. Skałat zamordowali 43 Po-
laków oraz  2 Rosjanki, nauczy-
cielki.    
We wsi Ihrowica pow. Tarnopol 
upowcy zamordowali Katarzynę 
Biskupską, lat 38 (jej mąż poległ 
na wojnie w 1939 roku), jej syna 
Józefa lat 13 i córkę Stanisławę, 
lat 7. „Katarzynę z dwojgiem dzie-
ci znaleziono w leju po bombie na 
górze za jej domem. Cała trójka 
była powiązana sznurami. Z ca-
łej rodziny ocalała tylko 16 letnia 
Hanka, która w tym czasie była na 
służbie w Tarnopolu. Do Ihrowicy 
po śmierci matki, siostry i brata 
nie mogła już wrócić. Śmierć Ka-
tarzyny z dziećmi odbiła się gło-
śnym echem po okolicy. Znana 
stała się także awantura między 
dwoma Ukrainkami o łupy po śp. 
Katarzynie. W pewną niedzielę po 
wyjściu z cerkwi w obecności wie-
lu ludzi o mało nie doszło do ręko-
czynów. Poszło o szal śp. Katarzy-
ny zrabowany po jej śmierci. Obie 
kobiety uważały, że mają prawo do 
tej zdobyczy i usiłowały sobie szal 
na siłę wydrzeć. Padały wyzwi-
ska, złorzeczenia i przekleństwa. 
Awantura o szal spowodowała 
wśród Ukraińców dyskusję o ra-
bunku polskich dóbr. Zdania były 
podzielone. Jedni twierdzili, że to 
grzech, inni go usprawiedliwia-
li.” (Jan Białowąs: „Wspomnie-
nia wigilijne 1944 r.”; w: http://
www.cracovia-leopolis.pl/index.
php?pokaz=art&id=2254).  
We wsi Lelechowka pow. Gródek 
Jagielloński podczas nocnego na-
padu banderowcy zamordowali 
po torturach 24 Polaków. We wsi 
Leszczańce pow. Buczacz upowcy 
zamordowali 22 Polaków, głownie 
kobiety i dzieci -  zwłoki 15-letniej 
Genowefy Gil znaleziono dopiero 
3 maja nad brzegiem rzeki Strypa, 
natomiast uprowadzonej 17-letniej 
jej siostry Heleny Gil nie odnale-
ziono. We wsi Lubycza Królewska 
pow. Rawa Ruska upowcy zamor-
dowali 15 Polaków: 7 uciekinie-
rów z Wołynia i 8 miejscowych.  
We wsi Okopy Świętej Trójcy 
pow. Borszczów: „Pod koniec II 
wojny światowej tę zamieszka-
ną w większości przez Polaków 
miejscowość zaatakował oddział 
UPA, dokonując rzezi jej miesz-
kańców. Także wtedy część ludzi 
uratowała się, uciekając do rzeki, 
a pewna ich ilość schroniła się w 
kościele. Powtórzyła się wówczas 
tragedia z 1769 roku, gdyż znów w 
kościelnych murach wymordowa-
no wszystkich, którzy się tam znaj-
dowali.”.(Zbigniew Szczepanek: 
ZAMKI NA KRESACH, Okopy 
Św. Trójcy; w: „Nad Odrą”, NR 
1-2/2012).  
We wsi Poręby pow. Brzozów 
upowcy zamordowali 7 Polaków. 
„Za stołem siedziała cała rodzina. 
Wszyscy zamordowani. Ukraińcy, 
słynący z bestialstwa, wszystkim 
członkom rodziny przybili języki 
gwoździami do stołu. - Wie pan 
co? Niemcy to chociaż mordowali 
„po ludzku”: zastrzelili człowieka, 
zadźgali bagnetem, a Ukraińcy 
zachowywali się jak zwierzęta. Za-
nim człowieka zabili, to wcześniej 
jeszcze go musieli zmasakrować, 
zedrzeć skórę, wypruć wnętrzno-
ści. Wrzucali ludzi do studni albo 
zawijali w drut kolczasty. Żeby 
matka przed śmiercią oszalała, to 
na jej oczach dziecko nabijali na 
sztachetę od płotu. Potwory - mówi 
pani Zofia Konieczna”. (http://
www.niedziela.pl/artykul/58908/
nd/Kobieta-ze-Wschodu). 
W mieście Przemyśl podczas noc-
nego napadu na szpital upowcy 
zamordowali 21 Polaków: 15 cy-
wilnych, chorych i leżących w 
łóżkach oraz 6 rannych żołnierzy 
WP.  We wsi Skomorochy pow. 

Tarnopol Ukraińcy zarąbali siekie-
rą Emilię Kwaśnicką lat 48 oraz 
uprowadzili jej córkę Adelę lat 17, 
po której ślad zaginął. 
We wsi Stawki Chartanowieckie 
pow. Zaleszczyki Skóra i jego 
17-letni syn zostali zakatowani 
przez banderowców na śmierć. 
Ojcu kazali tańczyć w rytm me-
lodii ukraińskiej puszczanej z 
gramofonu, w trakcie czego bili 
go nahajkami, kolbami karabi-
nów, kijami i rękojeściami rewol-
werów, kopali go, połamali ręce i 
nogi, rozbili głowę, zmasakrowali 
twarz. Wywlekli go martwego na 
podwórze. „W tym samym czasie, 
inna grupa banderowców, znęcała 
się nad jego synem. Bili go pałka-
mi, widłami, orczykami, a jeden 
z oprawców szpadlem. Trwało to 
dość długo. Chłopiec ciągle dawał 
znaki życia. Zmęczeni tym biciem 
oprawcy przestali. Wtedy ten ze 
szpadlem zadał ofierze kilka cio-
sów szpadlem po głowie i karku aż 
chłopiec znieruchomiał. Chwilę po 
rozprawieniu się z ofiarami, kilku 
banderowców przyprowadziło na 
podwórze rozebraną do naga ko-
bietę. Widziałam ją przez okno. 
Stała z ułożonymi wokół piersi 
dłońmi, trzymając swoją odzież 
i próbowała się nią zasłonić. Je-
den z bandytów podszedł do niej 
i zaczął ją bić pięściami, drugi 
uderzył ją parę razy orczykiem. Po 
pobiciu, oprawcy wyprowadzili ją 
w pole i tam zamordowali. Któryś 
z nich ściął jej głowę szablą i po 
wejściu do izby meldował „Chmie-
lowi”, że po ścięciu głowy kobieta 
zrobiła jeszcze parę kroków i upa-
dła. Zwłoki kobiety obłożono sło-
mą i spalono”. (Aniela Lorencik z 
d. Grabowiecka; w: Komański..., 
s. 903). 
W kontekście powyższych wy-
darzeń należy szukać przyczyn 
akcji w Pawłokomie. W wyniku 
śledztwa IPN Rzeszów stwierdził: 
„sygn. akt S 52/01/Zi – śledztwo w 
sprawie: zabójstwa w dniach 3-5 
marca 1945 r. w Pawłokomie, woj. 
podkarpackie co najmniej 109 
obywateli polskich narodowości 
ukraińskiej /.../. Śledztwo umorzo-
no 19 marca 2010r. wobec śmierci 
sprawców Józefa B., Kazimierza 
S. i Józefa K., wobec prawomoc-
nego przeprowadzenia postępo-
wania w tej sprawie w przeszłości 
przeciwko Tadeuszowi O., wobec 
niewykrycia pozostałych spraw-
ców tego przestępstwa”.
Strnyk swoją wersję oparł oczywi-
ście o opis ukraińskiego historyka 
działającego w Polsce Eugeniusza 
Misiły (Ewhena Misyły), pomija-
jąc całkowicie relacje polskie. Ta-
kie działanie nie ma nic wspólne-
go z nauką, jest zwykłą banderow-
ską agitką. Do tego w przypisie na 
s, 290 pisze; „Misiło rozprawił się 
także z powielaną przez wielu in-
nych badaczy tezą, jakoby akcja w 
Pawłokomie miała być odwetem 
za uprowadzenie w styczniu 1945 
r. przez bliżej nieokreślony od-
dział UPA siedmiu Polaków, suge-
rując, że za porwaniem tych osób 
stali prawdopodobnie Sowieci”. 
„Rozprawił się” więc „sugerując”. 
Uprowadzono trzynastu Polaków 
i dokonali tego „UPA-ludki” a nie 
sowieckie „UFO-ludki”. 
Na temat Pawłokomy dr Zdzisław 
Konieczny pisze:  
Po klęsce wrześniowej 1939 roku 
przez dwa tygodnie w Pawłoko-
mie stacjonowały wojska nie-
mieckie. Miejscowy nauczyciel 
nacjonalista ukraiński Mikołaj 
Lewicki złożył donos na 12 Po-
laków, że posiadają broń, że w 
nocy ostrzeliwali żołnierzy nie-
mieckich. Niemcy aresztowali 
wtedy pięciu Polaków: Andrzeja 
Burka, Jana Diaczyńskiego, Wła-
dysława Kowala, Jana Nowaka i 
Walentego Sarnickiego. Pozosta-
łych siedmiu zdążyło się ukryć i 

uniknęło aresztowania. Areszto-
wanych skierowano do Rzeszowa 
do wojskowego sądu wojennego. 
Groziła im kara śmierci. Przypa-
dek zrządził, że oficer prowadzą-
cy śledztwo był z pochodzenia 
Austriakiem, który znał osobiście 
jednego z aresztowanych. Razem 
służył z nim w wojsku podczas 
pierwszej wojny światowej. Za-
rządził dokładne w tej sprawie 
śledztwo i nie znajdując żadnych 
dowodów na potwierdzenie dono-
su kazał zwolnić aresztowanych. 
Po dwu tygodniach wojsko nie-
mieckie wycofało się z Pawłoko-
my i wieś znalazła się pod okupa-
cja sowiecką. Od pierwszych dni 
czynili wszystko by pozbyć się 
Polaków, szczególnie te polskie 
rodziny, które zakupiły ziemię z 
miejscowego majątku ziemskiego. 
Między innymi znany jest fakt, 
że kilku Ukraińców zwróciło się 
do komendanta NKWD z zapyta-
niem, czy mogą wyrżnąć Lachów? 
W odpowiedzi usłyszeli katego-
ryczny zakaz tego i stwierdzenie: 
“u nas wsie nacje mają równe pra-
wa”. Wtedy miejscowy komitet 
ukraiński sporządził doniesienie 
do NKWD, że Polacy którzy za-
kupili ziemię są osadnikami woj-
skowymi i brali udział w wojnie 
w 1920 roku, co było wierutnym 
kłamstwem. Na podstawie tego 
doniesienia NKWD 10 lutego 
1940 roku zesłało na Sybir 7 pol-
skich rodzin - 40 osób. /.../ Z całej 
grupy zesłanych na Sybir, ocalało 
tylko 10 osób. Po wybuchu wojny 
niemiecko - sowieckiej w czerw-
cu 1941 roku Pawłokoma znalazła 
się pod okupacją niemiecką. Już 
pod koniec czerwca 1941 roku we 
wsi ożywiła się działalność OUN. 
Terenową władzę administracyj-
ną i policyjną przejęli Ukraińcy i 
podobnie jak dawniej zaczęli się 
wysługiwać nowemu okupanto-
wi. Szczególną aktywność przeja-
wiał w tym względzie miejscowy 
nauczyciel Ukrainiec Lewicki. 
Złożył on oskarżenie, ze Polacy 
w Pawłokomie posiadają ukrytą 
broń. Policja ukraińska aresztowa-
ła trzech mężczyzn i dwie kobiety 
pod zarzutem posiadania broni. 
Policjanci na miejscu dokonywa-
li przesłuchań przy zastosowa-
niu różnych tortur, aby wymusić 
przyznanie się i wskazanie miej-
sca ukrytej broni. Aresztowanym 
połamano ręce i nogi, broni nie 
znaleziono. W tym stanie zabrano 
aresztowanych – którzy zaginęli 
bez wieści w lutym 1942 roku. 
W marcu 1943 roku policja ukra-
ińska złożyła donos do gestapo na 
czterech mieszkańców wsi. Zostali 
aresztowani i osadzeni w Oświęci-
miu gdzie zginęli. 
W kwietniu 1944 roku zostało 
aresztowanych przez policję ukra-
ińską z Jawornika Ruskiego pięciu 
mieszkańców Pawłokomy pod 
zarzutem posiadania broni i przy-
należności do AK. Zaginęli bez 
wieści. 
Terenowe kierownictwo AK pod-
jęło decyzję o ukaraniu nacjona-
listów ukraińskich współpracują-
cych z okupantem niemieckim i 
podejrzanych o donosy do gesta-
po. Wydano i wykonano w latach 
1943 -1944 wyroki śmierci na: 
Mikołaju Lewickim, Iwanie Kar-
pie, Iwanie Szpaku i Eugeniuszu 
Trojanie. W styczniu 1945 roku 
do wsi wkroczył oddział UPA w 
sile około 60 ludzi i uprowadził ze 
wsi 10 mieszkańców Pawłokomy 
i trzech mieszkańców Dynowa, 
którzy w tym czasie przebywali w 
Pawłokomie. /.../ Następnego dnia 
rodziny uprowadzonych, tereno-
we kierownictwo samoobrony i 
dawni żołnierze AK z Pawłoko-
my i Dynowa wystosowały apel 
z wezwaniem do kierownictwa 
UPA, aby zwolniły uprowadzo-
nych, lub wskazały miejsce po-
chówku. Dano termin wykonania i 

jednocześnie zagrożono odwetem 
w przypadku nie spełnienia tego 
apelu. Apel przekazano miejsco-
wemu księdzu grekokatolickiemu 
w Pawłokomie oraz wykonano in-
formacyjne ulotki. Na apel Ukra-
ińcy nie dali żadnej odpowiedzi. 
W związku z tym strona polska 
podjęła działania mające wymu-
sić wskazanie miejsca pochów-
ku uprowadzonych Polaków. W 
nocy z 1 na 2 marca 1945 roku w 
rejonie plebanii w Dylągowej do-
konano koncentracji oddziału po-
akowskiego “Wacława” przyby-
łego spod Lwowa oraz członków 
polskiej samoobrony z Dynowa, 
Bartkówki i innych miejscowości. 
3 marca 1945 roku wczesnym ran-
kiem oddział “Wacława” wsparty 
przez liczną grupę mężczyzn - Po-
laków z okolicznych samoobron 
(w tym było wielu Polaków, któ-
rym bandy UPA spaliły lub ogra-
biły gospodarstwa i wymordowa-
ły kogoś z ich rodzin). Otoczyły 
wszystkie domostwa ukraińskie, 
mieszkańcom nakazały zgroma-
dzić się w cerkwi. Oddzielono 
wszystkich mężczyzn w wieku od 
17 do 75 lat. Natomiast wszyst-
kie kobiety z dziećmi pod eskortą 
wyprowadzono ze wsi w kierunku 
Piątkowej, tam zwolniono i kazano 
im iść na Ukrainę. Zatrzymanych 
mężczyzn poddano przesłuchaniu, 
które sprowadzało się do dwu py-
tań: “Kto uprowadził Polaków - 
mieszkańców Pawłokomy? gdzie 
są zakopane ich zwłoki?” Wszy-
scy odpowiadali, że nie wiedzą i 
że nie mieli z tym nic wspólnego. 
Odpowiedzi te budziły wątpliwo-
ści. Nawet gdyby w uprowadzeniu 
i zamordowaniu nie brali udziału 
Ukraińcy z Pawłokomy, to bez po-
mocy miejscowych Ukraińców nie 
byliby w stanie dokonać tak szyb-
kiego i sprawnego uprowadzenia. 
Brak pozytywnej odpowiedzi na 
zadane pytania spowodowało, że 
dowództwo akcji odwetowej pod-
jęło decyzję rozstrzelania wszyst-
kich zatrzymanych mężczyzn 
- Ukraińców. Wydzielona grupa 
wyprowadziła ich na cmentarz, 
gdzie wykopano dwa doły i nad 
nimi rozstrzelano od 120 do 150 
Ukraińców i tam ich zasypano 
ziemią i obie te mogiły istnieją po 
dziś dzień. Liczba rozstrzelanych 
Ukraińców budzi kontrowersje i 
emocje. Ukraińcy podają liczbę 
365 osób i że wśród nich były rów-
nież kobiety i dzieci. Wykorzystu-
ją tu podaną w meldunku poakow-
skim liczbę około 300 rozstrzela-
nych banderowców do tego dodali 
liczbę 65, aby to brzmiało bardziej 
wiarygodnie. Sprawa tu jest bar-
dzo prosta do wyjaśnienia. Wy-
starczyło tylko dokonać ekshuma-
cji z dwu zbiorowych mogił, aby 
ustalić rzeczywistą liczbę ofiar. 
Nikt tego jednak nie dokonał, ani 
ówczesne władze polskie, ani też 
Ukraińcy nie domagali się tego. 
Wypędzone ukraińskie kobiety z 
dziećmi udały się ze skargą do so-
wieckiego komendanta wojenne-
go w Sanoku. Ten wysłał oddział 
NKWD, który dokonał w połowie 
kwietnia 1945 roku w Dynowie i 
jego rejonie aresztowania 282 Po-
laków podejrzanych o udział w 
akcji odwetowej w Pawłokomie. 
Po przesłuchaniu zwolniono 200 
Polaków, a 82 skazano na więzie-
nia i łagry i zesłano w głąb ZSRR. 
Władze Polski Ludowej również 
dokonały aresztowań kilkunastu 
Polaków podejrzanych o udział w 
akcji odwetowej w Pawłokomie. 
Część z nich skazały na więzienia 
do 6 lat. 7 lipca 1945 roku została 
zamordowana przez miejscowych 
“Striłciw” z SKW “Smicha” i “Ja-
struba” Polka powracająca z przy-
musowych robót z Niemiec Karo-
lina Kaszycka.
W nocy z 4 na 5 października 
1945 roku bojówki UPA dokona-
ły napadu na Pawłokomę. Spaliły 
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większość budynków polskich i 
poukraińskich oraz zamordowały 
5 napotkanych Polaków. 
W dniu 12 lutego 1946 roku w 
nocy banda UPA uprowadziła z 
Pawłokomy 13 osób. Z grupy tej 
zwolniła z nieustalonych przyczyn 
czteroosobową rodzinę Fedzugów, 
a jednej osobie Emilowi Michali-
kowi udało się uciec i dzięki temu 
ocalał. Pozostałych 8 osób zostało 
zamordowanych w rejonie Woli 
Wołodzkiej. 
W marcu 1946 roku zostało za-
mordowanych trzech mieszkań-
ców Pawłokomy, którzy wybrali 
się po ziemniaki do swoich go-
spodarstw (mieszkali czasowo po 
zachodniej stronie Sanu). 
W dniu 23 października 1946 roku 
podczas napadu bojówki UPA zo-
stał zastrzelony w czasie ucieczki: 
Ludwik Potoczny, Józefa Łach, 
12 lat, Zbigniew Biela około 11 
lat - utopili się w Sanie podczas 
ucieczki.
Po 1947 roku po operacji “Wisła” 
Polacy odbudowali się i teraz wieś 
jest zamieszkała wyłącznie przez 
Polaków. Ukraińcy z Pawłoko-
my zostali przesiedleni na Ziemie 
Odzyskane w 1947 roku. Część z 
nich wyjechała do Kanady, głów-
nie mężczyzn banderowców, któ-
rych w dniu akcji odwetowej nie 
było w Pawłokomie. Ukraińcy 
próbują wykorzystać skutki akcji 
odwetowej Polaków w Pawłoko-
mie, wyolbrzymiając poniesione 
straty, a całkowicie zapominając o 
przyczynach tej akcji odwetowej. 
(Zdzisław Konieczny. BYŁ TAKI 
CZAS. U źródeł akcji odwetowej 
w Pawłokomie, Przemyśl 2000.) 
Dr. Konieczny stwierdza: „Miesz-
kańcy wsi i biorący udział w akcji 
odwetowej żołnierze poakowskie-
go oddziału „Wacława” oraz lo-
kalnych samoobron podają zgod-
nie, że zostało zastrzelonych około 
150 Ukraińców (mężczyzn) dzia-
łających w OUN-UPA lub z nią 
współpracujących. Ukraińcy na-
tomiast podają, że zostało zastrze-
lonych 366 osób, w tym kobiety 
i dzieci. Utrzymują również, że 
część kobiet i dzieci została przez 
oddział „Wacława” przekazana 
UPA w Gdeszynie, a część wypę-
dzono w kierunku Birczy z naka-
zem udania się na Ukrainę. O tym, 
ilu więc Ukraińców zostało roz-
strzelanych w Pawłokomie, mo-
głaby rozstrzygnąć ekshumacja. 
Ale tej nie domagali się Ukraińcy 
i nie zrobiły tego władze polskie. 
Dlaczego więc przyjmuje się tylko 
jedną wersję - ukraińską? Należy 
również zapytać, dlaczego spór 
o liczbę rozstrzelanych, wbrew 
polskim opiniom, jest wiarygod-
ny tylko w oparciu o twierdzenia 
ukraińskie, w tym członka UPA 
Piotra Poticznego, który w wyda-
nej we Lwowie w 2001 r. pracy 
„Pawłokoma - istorija seła 1441-
1947” („Pawłokoma - historia wsi 
1441-1947”) dolicza osoby zabite 
przed 3 marca 1945 r. i po nim, a 
także Ukraińców zastrzelonych 
poza Pawłokomą. Spis Poticznego 
nie zgadza się ze spisem ludności 
ukraińskiej Pawłokomy sporzą-
dzonym przed pacyfikacją przez 
miejscowego księdza greckokato-
lickiego. Nie podaje w nim części 
nazwisk zastrzelonych osób, przy 
innych różnią się imiona i daty 
urodzenia. Część wykazanych 
zastrzelonych przebywała w tym 
czasie na robotach w Niemczech, a 
inna część przebywała poza wsią, 
w innych miejscowościach Polski. 
Ważnym epilogiem tragedii było 
spalenie Pawłokomy przez OUN-
-UPA w październiku 1945 r. Sto-
sowała ona taktykę „spalonej zie-
mi”, aby uniemożliwić zasiedlenie 
jej przez polskich uchodźców i 
repatriantów z ZSRS.” (Pawłoko-
ma: niech przemówi historia, a nie 
polityka. Z doktorem Zdzisławem 

Koniecznym z Przemyśla, histo-
rykiem, byłym dyrektorem Archi-
wum Państwowego w Przemyślu, 
autorem książki o wydarzeniach w 
Pawłokomie w 1945 r., rozmawia 
Waldemar Moszkowski; w: Nasz 
Dziennik, 2006-05-10). 
Może o wydarzeniach w Pawłoko-
mie niech przemówią bezpośredni 
świadkowie. 
Byłem świadkiem - Tadeusz Hay-
duk: „Byłem żołnierzem Oddziału 
por. “Wacława” uczestniczyłem w 
tej akcji i sporo widziałem. Celem 
naszego oddziału było wsparcie 
działań miejscowej polskiej samo-
obrony w akcji rozbrajania i wy-
łapywania kilkudziesięciu Ukra-
ińców członków SKW i UPA, 
którzy uczestniczyli w mordach 
i napadach na Polakach w tym 
rejonie. Podczas okrążenia wsi 
osłanialiśmy stronę wschodnią 
na wypadek gdyby Ukraińcom 
z Pawłokomy stamtąd przyszła 
odsiecz UPA, ponadto mieliśmy 
za zadanie blokować ewentualną 
ucieczkę upowców ze wsi Paw-
łokomy. Zresztą było kilka takich 
pojedynczych prób przerwania się 
przez pas okrążenia ze strony ban-
derowców. Pamiętam, że jednego 
uciekającego z bronią na pewno 
zastrzelono, a drugiego prawdo-
podobnie oraz kilku złapano z 
bronią. Byli to dawni policjanci 
ukraińscy w służbie niemieckiej, a 
następnie członkowie UPA, wśród 
nich jeden pochodził ze Lwowa. 
Ponadto kilkuosobowa grupa z 
naszego oddziału dokonała re-
wizji na wieży cerkiewnej, gdzie 
znaleziono łuski od naboi i meta-
lową taśmę od CKM. Ja osobiście 
widziałem na cmentarzu świeży 
wykopany dół, w którym mogło 
się maksymalnie zmieścić od 60 
do 70 trupów dorosłych ludzi. Mój 
kolega, który przebywał dłużej 
koło cerkwi i był na cmentarzu 
widział drugi wykopany dół o po-
dobnych rozmiarach. W obu tych 
dołach mogło się zmieścić maksy-
malnie od 120 do 140/150 zwłok 
ludzkich. I według mnie taka ilość 
Ukraińców i to mężczyzn została 
lub mogła być tam pochowana. 
Liczba 365 ofiar prawdopodobnie 
wzięła się w publikacjach ukraiń-
skich stąd, że w jednym z meldun-
ków podziemia polskiego podano 
liczbę zabitych około 300 ban-
derowców. Ukraińcy skwapliwie 
to podchwycili i dodali do tego 
liczbę 65, aby brzmiało to bardziej 
wiarygodnie i stąd ta liczba kur-
suje w oficjalnych danych strony 
ukraińskiej. Ze strony polskiej nikt 
nie próbował oficjalnie podważyć 
nieścisłości liczby ofiar. Strona 
ukraińska dotychczas nie przed-
stawiła wykazu nazwisk ofiar, a 
mogła to zrobić, ponieważ więk-
szość mieszkańców tej wsi oca-
lała. Nie uczyniła tego ponieważ 
mogłoby to podważyć wiarygod-
ność jej twierdzeń na temat wyda-
rzeń w Pawłokomie. Strona polska 
również nie uczyniła nic, aby za-
przeczyć doniesieniom o wygóro-
wanej liczbie zabitych Ukraińców 
co najmniej o 215 osób. Wystar-
czyłoby tylko dokonać ekshuma-
cji zwłok, aby ustalić rzeczywistą 
liczbę ofiar. /.../ Drugim propa-
gandowym kłamstwem, szeroko 
serwowanym w artykule Pawła 
Smoleńskiego były opisy jak to 
Polacy wiązali drutem kolczastym 
ukraińskie ofiary, bili i znęcali się 
nad nimi nawet w samej cerkwi 
oraz, że zabito wiele kobiet i dzie-
ci. Przypisywanie podobnych me-
tod postępowania jakie stosowali 
upowcy wobec polskich ofiar jest 
próbą uczynienia z polskich ofiar 
zbrodniarzy, a ze zbrodniarzy - 
ludobójców ukraińskich i katów 
ofiary. Osobiście widziałem dużą 
grupę może około 300 osób, ko-
biet, dziewcząt i dzieci w różnym 
wieku wyprowadzane z cerkwi i 
pod eskortą skierowane na wschód 

w kierunku Piątkowej i tam zwol-
nione. Osiedlili się oni w ukraiń-
skich wioskach. Podczas operacji 
“Wisła” w 1947 roku wielu byłych 
mieszkańców Pawłokomy zosta-
ło wysiedlonych razem z innymi 
Ukraińcami na tereny Ziem Za-
chodnich i Północnych. Z tego co 
widziałem podczas akcji w Pawło-
komie oraz z perspektywy czasu 
osobiście nie pochwalam akcji od-
wetowych tego rodzaju jaka miała 
miejsce w Pawłokomie. Zawsze 
każdy odwet rodzi kolejny odwet 
i tak to miało miejsce w przypad-
ku Pawłokomy. W nocy z 4 na 5 
października banda UPA dokona-
ła napadu na Pawłokomę, spaliła 
większość polskich budynków i 
poukraińskich oraz zamordowała 
5-ciu napotkanych Polaków. 16 
marca 1945 roku 13 dni po akcji 
odwetowej na Pawłokomę doszło 
do walki oddziału por. “Wacła-
wa” z rzekomym oddziałem UPA. 
To wydarzenie miało następujący 
przebieg. 15 marca 1945 roku do 
Łubna przybył 80 osobowy od-
dział NKWD z Sanoka, część była 
w mundurach żołnierzy sowiec-
kich, część w polskich, a część w 
ubraniach cywilnych. Dokonywał 
on aresztowań Polaków i przy oka-
zji dokonywał wielu rabunków. 
W Nozdrzcu rozbroił miejscowy 
posterunek Milicji Obywatelskiej. 
W tym czasie niektóre posterunki 
MO zostały częściowo lub całko-
wicie obsadzone przez żołnierzy 
AK, w tym również ze zgrupowa-
nia “Warta”. 16 marca 1945 roku 
oddział ten zaatakował Dynów, 
udając oddział UPA. W Dynowie 
napotkał na zdecydowany opór 
miejscowego posterunku MO i 
Samoobrony. Z pomocą atakowa-
nym rzekomo przez UPA pośpie-
szył oddział “Wacława”. Ostrzelał 
silnym ogniem napastników usiłu-
jących się przeprawić przez San, 
zadając znaczne straty. Po ponad 
godzinnej wymianie ognia rzeko-
my oddział UPA ujawnił się jako 
oddział NKWD. Wtedy oddział 
“Wacława” wycofał się z kilkoma 
rannymi m.in. ppor. Kazimierzem 
Kowalem “Kazikiem”. Podobnie 
i obrona w Dynowie przerwała 
ogień. Jak się później okazało była 
to prowokacja ze strony oddziału 
NKWD, który chciał sprawdzić 
jakimi siłami dysponuje polskie 
podziemie. Wydarzenia w Pawło-
komie NKWD i UB wykorzystało 
jako pretekst do dokonania licz-
nych aresztowań za udział w akcji 
odwetowej i zabiciu Ukraińców. 
Podawane są różne liczby aresz-
towanych Polaków od 300 do 600 
osób. Byli to mieszkańcy Dyno-
wa, Pawłokomy, Dylągowej, Bart-
kówki i innych wsi. Większość po 
przesłuchaniu zwolniono, ale oko-
ło 80 osób skazanych na więzienia 
i łagry zsyłając w głąb ZSRR.” 
(1998 r. Tadeusz Hayduk). 
Byłem świadkiem - Tadeusz Ko-
wal: „Według mojej wiedzy mo-
głoby tam zginąć od 80 do 150 
osób tylko mężczyzn. W cerkwi 
widziałem dużo kobiet i dzieci w 
różnym wieku, których jak wiem 
zwolniono i pozwolono im odejść. 
Niejaki Paweł Smoleński w Gaze-
cie Wyborczej z29.01.1998 roku 
w swoim artykule pt. Cichaj Dio-
nizy powołując się na “świadków” 
opisuje w szerokim reportażu nie-
stworzone historie, jak to Polacy 
męczyli biednych Ukraińców z 
Pawłokomy, jak bili kobiety i dzie-
ci i ich potem wszystkich rozstrze-
lali nad dołami. Zwolnili tylko ko-
biety ciężarne i te co miały dzieci 
do lat 4. Jest to wierutne kłamstwo. 
Wszystkie kobiety z dziećmi do lat 
16 zwolniono i pozwolono odejść. 
Świadek A. Poticzna podająca te 
wersje, świadomie kłamie, poda-
jąc m.in., że w nocy wykopano 
duże doły i nad nimi rozstrzelano 
365 osób, w tym kobiety i dzieci. 
Wydarzenia z Pawłokomy najle-

piej i w szczegółach zapamiętali 
Ukraińcy z Kanady. Takie maka-
bryczne sceny jakie oni opisują i 
zmyślają przerastają wyobraźnię 
ludzką. Te opowiadania najczę-
ściej powstają daleko od Pawłoko-
my, aż w ośrodkach nacjonalizmu 
ukraińskiego w Toronto i Montre-
alu. Te wszystkie wymysły o biciu 
ludzi w cerkwi, wiązaniu drutem 
kolczastym, biciu cepami, wyci-
naniu nożem krzyży na piersiach, 
mordowaniu kobiet, dzieci i star-
ców są wierutnym kłamstwem, ta-
kim samym jak zabiciu tam aż 365 
mieszkańców Pawłokomy. Nacjo-
naliści ukraińscy chcą odwrócić 
uwagę od popełnionych okru-
cieństw i dokonanego ludobój-
stwa na ludności polskiej. Jest to 
metoda oczerniania żołnierzy AK, 
za to, że bronili swoich rodaków i 
nie pozwolili bezkarnie wymordo-
wać wszystkich Polaków. W tym 
również wyróżniają się niektóre 
gazety polskie jak Gazeta Wybor-
cza oraz ukraińskie Nasze Słowo. 
Wtórują im niektórzy urzędnicy 
jak np. Jarzębowski, który do nie-
dawna pełnił funkcję podsekre-
tarza Stanu w Urzędzie do spraw 
Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych. 16 marca 1945 roku 
trzynaście dni po wydarzeniach 
w Pawłokomie przybył z Dynowa 
do naszego oddziału w Dylągowej 
goniec z Dynowa z informacją, że 
od strony Brzozowa do Dynowa 
zbliża się oddział UPA z zamiarem 
ataku na Dynów. Kilkadziesiąt mi-
nut potem nasz oddział podążył w 
kierunku przeprawy na Sanie w re-
jonie Bartkówki. Gdy zbliżaliśmy 
się do przeprawy i byliśmy od niej 
oddaleni około 800 m zostaliśmy 
ostrzelani z broni maszynowej. 
Wywiązała się wzajemna wy-
miana ognia. Trwała przez kilka 
godzin. Przeciwnik poniósł stra-
ty, miał 15 zabitych i kilkunastu 
rannych. Mieliśmy dogodniejsze 
pole ostrzału. Przeciwnik po kilku 
godzinach wycofał się, a nasz od-
dział powrócił do Dylągowej. Jak 
się później okazało tym przeciwni-
kiem był oddział NKWD udający 
UPA, któremu chodziło nie tyle 
o atak na Dynów, co rozpoznanie 
jakimi siłami dysponują podziem-
ne oddziały AK. Zarówno władzy 
sowieckiej jak i ówczesnej władzy 
ludowej chodziło głównie o całko-
witą likwidację podziemia polskie-
go na rzeszowszczyźnie całego 
ugrupowania “Warty”. Natomiast 
w mniejszym stopniu były one 
zainteresowane w likwidacji UPA 
i ochronie ludności polskiej przed 
ich napadami. To przypadkowe 
starcie z oddziałem NKWD udają-
cego UPA miało istotny wpływ na 
dokonane dwa dni potem 18 marca 
1945 roku aresztowania kilkuset 
Polaków z Dynowa, Pawłokomy 
i innych polskich okolicznych wsi 
pod zarzutem rozstrzelania Ukra-
ińców w Pawłokomie.” (Jelenia 
Góra 1998 r. Tadeusz Kowal). 
J. Syrnyk na s. 290 – 292 pisze: 
„Sytuacja w zakresie bezpieczeń-
stwa na terenie powiatu sanoc-
kiego zaczęła się pogarszać z po-
czątkiem marca 1945 r. Stało się 
tak głównie za sprawą makabrycz-
nych wydarzeń, do których doszło 
w licznych miejscowościach po-
łożonych w sąsiednich powiatach 
brzozowskim i przemyskim. W 
marcu i kwietniu 1945 r. m.in. w 
Pawłokomie, Łubnie, Brzusce, Ba-
chowie, Małkowicach, Sufczynie i 
in. doszło do masowych mordów 
na ludności ukraińskiej, doko-
nanych przez oddziały polskie-
go podziemia, w wyniku których 
śmierć poniosło ogółem ok. sie-
demset osób. Jednocześnie doszło 
do akcji odwetowych ukraińskiego 
podziemia. Największym rezonan-
sem odbił się tu atak na miejsco-
wość Borownica. Wspomniane 
pacyfikacje w największym stop-
niu wpłynęły na losy mieszkańców 

północno-wschodniej powiatu 
sanockiego, przede wszystkim Do-
brej Szlacheckiej, Tyrawy Solnej, 
Tyrawy Wołoskiej i Siemaszowej.” 
Łubno to powiat brzozowski. Do-
kument: „20 marca 1945 r., Brzo-
zów. Fragment meldunku komen-
danta powiatowego MO w Brzo-
zowie o mordzie na Ukraińcach w 
Łubnie. 
Melduję, że dnia 27 lutego 1945 
r. kilkudziesięciu nieznanych 
osobników wtargnęło do groma-
dy Łubno i dokonało szeregu ra-
bunków u ludności narodowości 
ukraińskiej. Ludność, a przeważ-
nie mężczyźni, uciekali w popło-
chu do lasu. Sprawcy napadu, jako 
że byli uzbrojeni w broń palną, 
strzelali za uciekającymi, w wyni-
ku czego były trupy i jak się sam 
przekonałem, liczba ich wynosi 
18 osób zabitych, którzy zostali 
pogrzebani na cmentarzu miejsco-
wym. […] Następnego dnia rano, 
to jest 18 bm., zgłosiliśmy się w 
dowództwie grupy operacyjnej so-
wieckiej, skąd chcieliśmy się udać 
na miejsce dokonanej zbrodni, to 
jest do Łubna. […] Rzeczywiście 
po upływie pół godziny zaczęli 
schodzić się mieszkańcy gromady 
Łubno (Ukraińcy) z płaczem i na-
rzekaniem, oświadczając, że mor-
derstwa w gromadzie dokonała 
milicja z Posterunku Dynów. […]  
Powiatowy Komendant MO sier-
żant Suwała. Odpis, maszynopis. 
Źródło: AIPN Rz 0057/16/1, k. 
55.”  (https://www.apokryfruski.
org/kultura/nadsanie/lubno/)    
Wieś Brzuska oraz wieś Bachów 
to powiat przemyski, gdzie 11 
kwietnia 1945 r. oddziały BCh 
i poakowskie  oraz samoobro-
ny polskie zastrzeliły około 180 
Ukraińców. Pisuliński wspomina 
o dwóch napadach - w pierwszym 
w Bachowie i Brzusce zginęło 
razem 69 osób, natomiast w dru-
gim napadzie tylko w Bachowie 
54 osoby. M. Jasiak podaje liczbę 
95 zamordowanych. W książce 
„Przesiedlenie ludności ukraiń-
skiej z Polski do USRR w latach 
1944-1947” Pisuliński podaje 
liczbę co najmniej 73 ofiar śmier-
telnych. (https://pl.wikipedia.org/
wiki/Zbrodnia_w_Bachowie )  
Także 11 kwietnia 1945 r. we wsi 
Sufczyna pow. Przemyśl ci sami 
sprawcy zastrzelili 26 Ukraińców.  
„Wcześniej, w styczniu 1945 r. 
doszło do napadu na polską na-
uczycielską rodzinę Sugierów w 
Sufczynie. Zbrodnia ta odbiła się 
szerokim echem na terenie prze-
myskiego. Ciała ofiar, Jana Sugie-
ra, jego żony Anieli i synów Zbi-
gniewa i Mieczysława znaleziono 
w piwnicy. Zostały tam zawle-
czone po torturach zadanych im 
w mieszkaniu. Rodzinę Sugierów 
pochowano w Birczy. Według pro-
kuratorów IPN nie ulega wątpli-
wości, że napadu dokonali człon-
kowie UPA.” (https://pl.wikipedia.
org/wiki/Zbrodnie_w_Sufczynie )  
Wieś Małkowice to powiat prze-
myski. Mord miał miejsce z 16 na 
17 kwietnia 1945 r. 
Prof. Syrnyk opisując powiat sa-
nocki, aby wykazać „zbrodnie pol-
skie” musiał sięgnąć do powiatów 
sąsiednich.  
To przedstawmy sytuację z kwiet-
nia 1945 roku. 
W kwietniu 1945 roku odnotowa-
no 203 napady, poniżej przykłady 
zbrodni. 
1 kwietnia (Niedziela Wielkanoc-
na) w nadleśnictwie Krasiczyn 
zamordowany został przez UPA 
Józef Tomaszewski, stróż bindugi.   
2 kwietnia (Poniedziałek Wiel-
kanocny) we wsi Słobódka Bu-
rakowicka pow. Zaleszczyki: 
„02.04.1945 r. zamordowano kil-
kanaście (15?) Polek, żon Ukraiń-
ców.” (prof. dr hab. Leszek Jankie-
wicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7). 
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We wsi Słobódka Koszylowiecka 
pow. Zaleszczyki „02.04.1945 r. 
zostało zamordowanych 10 Polek, 
żon Ukraińców” (prof. dr hab. Le-
szek Jankiewicz: Uzupełnienie..., 
jw., tom 7). We wsi Wetlina pow. 
Lesko w nadleśnictwie zamordo-
wany został przez UPA gajowy Jan 
Sarnecki wraz z żoną i synem Ro-
manem lat 14 oraz 2-letnią wnucz-
ką nadzianą na sztachetę płotu. We 
wsi Zapałów koło Laszek pow. 
Jarosław upowcy obrabowali dom 
i zamordowali 6-osobową rodzinę 
polską gajowego Łukasza Serafi-
na. (APP,SPJ, sygn. 63, k. 273). 
W nocy z 2 na 3 kwietnia we wsi 
Trzcianiec pow. Dobromil  UPA 
zamordowała 5 osób, w tym 1 ko-
bietę. 
3 kwietnia w przysiółku Beskid 
koło Wetliny pow. Lesko upowcy 
zamordowali 4-osobową rodzi-
nę polską. Była to jedna z rodzin 
Meinardich, spolszczonych po-
tomków włoskich, budowniczych 
kolejki bieszczadzkiej, właścicie-
li dużego tartaku. We wsi Dobra 
pow. Jarosław miejscowi Ukraiń-
cy zamordowali 7 Polaków, w tym 
2 kobiety oraz 4-osobową rodzinę 
Chamików. We wsi Miłków pow. 
Lubaczów zamordowali 23 Pola-
ków. W miasteczku Nakło pow. 
Przemyśl zamordowali 2 Polaków, 
w tym 19-letniego Jakuba Haj-
duka. We wsi Piątkowa koło Żo-
hatyna pow. Dobromil Ukraińcy 
zamordowali Zygmunta Kirzyka.   
4 kwietnia wewsi Bachów pow. 
Przemyśl: „W dniu 4 IV 1945 
r. banda UPA dokonała napadu 
na wieś Bachów pow. Przemyśl, 
gdzie podpalono większą ilość 
domów oraz zamordowano kilku-
dziesięciu obywateli narodowości 
polskiej” (Prus Edward: Operacja 
„Wisła”; wyd. IV, Wrocław 2006, 
s. 263).
W nocy z 4 na 5 kwietnia we wsi 
Ulucz pow. Brzozów: „W nocy z 
czwartego na piątego kwietnia, 
banderowcy uprowadzili z Ulucza 
siedmiu Polaków. /.../ 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 Krowia-
ków z Dołu, ojca i syna Kłopotow-
skich, Władysława Polańskiego 
rodzonego brata matki Stefana 
Czebieniaka, Wasyla Polańskiego 
o przydomku Polak z Krajników i 
dwóch Polańskich z Mohylic. Swą 
zbrodniczą działalność uprowa-
dzania Polaków z Ulucza zakoń-
czyli banderowcy na moim przy-
rodnim stryju Stanisławie Pilipie 
z Krajników. Stryj w porę zdołał 
uciec z domu przez okno. Ban-
derowcy zabrali mu tylko konia. 
Uprowadzonych Polaków ukraiń-
scy bandyci zamordowali w lesie 
na Krajnikach. Miejsce ich po-
chówku jest do tej pory nieznane.” 
(Bronisław Zielecki: Moje życie 
czyli Historia Polaka z Ulucza. 
Warszawa 2014 r., s. 77). 
5 kwietnia we wsi Cewków pow. 
Lubaczów Ukraińcy zamordowa-
li 3 Polaków. We wsi Stare Sioło 
pow. Lubaczów uprowadzili do 
lasu i bestialsko zamordowali 5 
Polaków, w tym 4 kobiety. 
6 kwietnia we wsi Zaradawa pow. 
Jarosław upowcy zamordowali 
Ewę Rokosz lat 50 i Władysława 
Rokosz lat 25.  
7 kwietnia we wsi Korytniki pow. 
Przemyśl upowcy zamordowali 
Piotra Szpontowicza. We wsi Mo-
łodycz pow. Jarosław zamordowa-
ni zostali Piotr Bursztyka, Jerzy 
Brzyski i Szczepan Lichołat. 
8 kwietnia we wsi Maćkowice 
pow. Przemyśl zamordowali 2 
Polaków, w tym Władysławę Fa-
mulak, lat 36. We wsi Małkowi-
ce pow. Przemyśl zamordowali 

18-letniego Bolesława Dobrowol-
skiego. 
9 kwietnia we wsi Rudawka pow. 
Przemyśl: „banda UPA dokonała 
napadu na dom ob. Gąski Józefa 
zam. w Rudawce pow. Przemyśl, 
zabijając mu 2 córki i rabując 
bydło” (Prus..., s. 263). We wsi 
Żohatyn pow. Przemyśl: ”banda 
UPA w gromadzie Żohatyn pow. 
Przemyśl wypędziła wszystkie 
osoby narodowości polskiej nie 
pozwalając im nic zabrać ze sobą, 
w czasie tego zabito jedną osobę. 
Taką samą formę zastosowano do 
rodzin polskich zamieszkałych w 
gr. Sufczyna i Kupna pow. Prze-
myśl”. (Prus..., s. 263). 
10 kwietnia we wsi Mołodycz 
pow Jarosław UPA zamordowała 
5 Polaków/ We wsi Osławica pow. 
Sanok zamordowany został przez 
miejscowych Ukraińców Jan 
Błyszczak, lat 27. 
„Dnia 10-11 IV 1945 r. banda 
UPA dokonała napadu na wieś 
Maćkowce pow. Przemyśl, podpa-
lono 11 domów mieszkalnych, za-
mordowano 30 osób narodowości 
polskiej, zabrano bydło i konie”. 
(Prus..., s. 263). 
11 kwietnia we wsi Sieniawa pow. 
Jarosław upowcy zamordowali 2 
Polaków. We wsi Stare Sioło pow. 
Lubaczów UPA zamordowała 29 
nieznanych żołnierzy WP pocho-
dzących głównie z Wileńszczyzny. 
12 kwietnia we wsi Maćkowice 
pow. Przemyśl miejscowi Ukraiń-
cy zamordowali Andrzeja Kalitę.  
We wsi Mołodycz pow Jarosław 
upowcy zatrzymali na drodze, zra-
bowali wozy z końmi i zamordo-
wali 8 Polaków. We wsi Rakowa 
pow. Sanok około 100-osobowa 
ukraińska banda UPA dokonała 
mordu na 18 Polakach i 3 Ukraiń-
cach. 
13 kwietnia we wsi Dobcza pow. 
Jarosław upowcy zamordowali 3 
Polaków. We wsi Majdan Sieniaw-
ski pow. Jarosław zamordowali 2 
Polaków. We wsi Radawa pow. 
Jarosław zamordowali 10-letniego 
chłopca (był to Tadeusz Frań), zra-
bowali konie, wóz i dobytek (jego 
ojciec zdołał uciec). 
W nocy z 13 na 14 kwietnia w 
miasteczku Rohaczyn pow. Brze-
żany: „Tej tragicznej nocy zginęło 
47 osób, w tym 17 młodych chłop-
ców i 4 kobiety. /.../ Zamordowano 
także rodzinę Łemków (nazwisko i 
imiona nieznane) przybyłą do nas 
na kilka dni przedtem z zachodu. 
Ojciec tej rodziny, zrozpaczony 
i zdezorientowany, pytał moją 
mamę, gdzie się może ukryć. Rano 
znaleziono całą rodzinę martwą w 
rowie przydrożnym.” (Władysław 
Żołnowski: „Ogniem i karabi-
nem”, w: www.stankiewicze.com/
ludobojstwo.pl). 
14 kwietnia we wsi Czerniawka 
pow. Jarosław został bestialsko 
zamordowany przez UPA w cza-
sie leśnego obchodu gajowy Jó-
zef Trytek ur. 1913 r., jego ciało 
wrzucono do studni przy gajówce, 
szkielet wydobyto w 1948 roku. 
We wsi Czerwona Woda pow. 
Jarosław Ukraińcy zamordowali 
Franciszka Sochę, lat 23. 
15 kwietnia we wsi Czerwona 
Woda pow. Jarosław Ukraińcy 
zamordowali Szymona Sochę, lat 
45. We wsi Dobcza pow. Jarosław 
Ukraińcy z miejscowej bojówki 
SKW pobiła Polaków i doszczęt-
nie obrabowała oraz 3 osoby za-
mordowała, w tym Jana Frończka, 
sołtysa. We wsi Hureczko pow. 
Przemyśl banderowcy zamordo-
wali Polkę Anastazję Wojtko. We 
wsi Rajskie pow. Lesko z rzeki 
San wyłowiono zwłoki mężczy-
zny z wydłubanymi oczami, ucię-
tym nosem i połamanymi kośćmi. 
Rozpoznano funkcjonariusza MO 
w Zatwarnicy – Kochanowskiego, 
lat 24. We wsi Wola Krzywiecka 

pow. Przemyśl zamordowali Józe-
fę Pawlik, lat 34.
16 kwietnia we wsi Łukawiec 
pow. Lubaczów w lesie koło Łu-
kawca zamordowali milicjanta z 
Wielkich Oczu Tadeusza Szechyń-
skiego lat 25 ur. 1920 r. i nauczy-
cielkę w Wielkich Oczach Wilhel-
minę Wilczyńską lat 23. We wsi 
Manasterz pow. Jarosław upowcy 
zamordowali 3 Polaków. 
17 kwietnia koło wsi Cisowa pow. 
Przemyśl: „17 kwietnia 1945 roku 
około godziny 22 niedaleko Ciso-
wej kilku uzbrojonych banderow-
ców napadło na powracającą z 
Przemyśla do Birczy furmankę. W 
wyniku tej akcji zginęły dwie Po-
lki: Janina Maliczowska (21 lat) i 
Emilia Ulanowska (22 lata). Po-
nadto zrabowano rzeczy powra-
cającej z Niemiec do Birczy Stani-
sławy Strzemieńskiej.” (Grzegorz 
Piwowarczyk: Prawdziwa tragedia 
Birczy. W: https://kresy.pl/kreso-
pedia/historia/prawdziwa-trage-
dia-birczy ; 4 listopada 2018). We 
wsi Piskorowice pow. Jarosław 
Ukraińcy zamordowali Anastazję 
Baracz.  We wsi Przemieście Dy-
nowskie pow. Brzozów upowcy 
zamordowali 2 Polki: matkę z cór-
ką.  We wsi Radawa pow. Jarosław 
zamordowali 21-letniego Fran-
ciszka Kuchtę. We wsi Słobódka 
Muszkatowiecka pow. Borszczów 
zamordowali 34 Polaków, w tym 
3-osobową rodzinę (rodziców i 
8-miesięczną córkę) oblali ben-
zyną i spalili żywcem. W nadle-
śnictwie Szówsko pow. Jarosław 
został zamordowany przez UPA 
gajowy Władysław Wysocki. We 
wsi Wiązownica pow. Jarosław 
upowcy z sotni „Zaliźniaka” spa-
lili 170 gospodarstw polskich oraz 
wymordowali według ustaleń 
Mieczysława Samborskiego około 
130 – 140 Polaków. Opracował on 
listę 110 zamordowanych cywil-
nych osób oraz poległych w obro-
nie 4 żołnierzy WP. W opracowa-
niu „Wiązownica pamięta”, na s. 
23 pisze. „Notujemy kilka wypad-
ków, gdy postrzelona ofiara celo-
wo była podpalana (słomą) lub 
wrzucana do szalejącego ognia. 
Wydaje się, iż pierwszymi ofiara-
mi była rodzina Stanisława Kucy, 
Stanisława Janowska i dziesięcio-
letnie dziecko, wszyscy z Mołody-
cza, którzy zostali „zaryglowani” 
w skrajnym domu na Zadworzu 
należącym do Leona Kruby. Pod-
czas próby ucieczki z palącego się 
domu przez okna zostali wystrzela-
ni. Kilkanaście osób (m.in. Józef, 
Maria i Zofia Gorylowie, Aniela, 
Maria i Stanisław Kruk, Anna 
Pociecha, Aniela, Helena i Stani-
sława Skrzypek, Emilia, Jan, Jan 
»II« i (NN) Szumigraj oraz Ma-
ria i Władysław Wysocki), zostało 
zastrzelonych na podejściu tzw. 
„Magdziakowej górki”. W dwóch 
sąsiednich domach na Zadwo-
rzu w piwnicach udusiło się lub/i 
spaliło się około 25 osób. W domu 
Klupki, oprócz czterech domow-
niczek(ów), śmierć znaleźli m.in.: 
Emilia i Władysława Cieliczko, 
Bronisław i Józef Haśko oraz oso-
by noszące nazwisko Paszko). W 
domu Szymona Golby, oprócz jego 
całej rodziny (sześć osób) – Ma-
ria Żołyniak, Katarzyna, Maria i 
Stefania Orzechowska”.  (Mieczy-
sław Samborski: Wiązownica pa-
mięta; s. 26 – 27; w: http://www.
mieczyslawgolba.pl/biuletyn.pdf 
). Wśród napastników rozpoznano 
miejscowych Ukraińców oraz pa-
rocha unickiego z Monasterza.  
18 kwietnia we wsi Mołodycz 
pow. Jarosław upowcy powracają-
cy z napadu na wieś Wiązownica 
spalili drewniany kościół. We wsi 
Rudołowice pow. Jarosław za-
mordowali rolnika Mieczysława 
Mączkę. 
19 kwietnia we wsi Schodnica 
pow. Drohobycz banderowcy za-
mordowali 8 osób: 4 Polaków (w 

tym ojca z synem i córką), 2 Ukra-
inki (żony Polaków, w tym jedną 
z dzieckiem) oraz adoptowane 
dziecko żydowskie.
20 kwietnia we wsi Borownica 
pow. Przemyśl upowcy podczas 
napadu rozpoczętego o świcie ob-
rabowali i spalili 200 budynków 
oraz zamordowali 62 Polaków, 
począwszy od 3-miesięcznej Tere-
ski Wójcik po 90-letnią Katarzynę 
Zimoń. Omelan Płeczeń biorący 
udział w rzezi Polaków podawał, 
że było około 200 ofiar. ( Moty-
ka..., s. 255; Tak było w Bieszcza-
dach)  Równocześnie z napadem 
UPA na Borownicę, ukraińscy 
bandyci wymordowali wszystkie 
polskie rodziny w przysiółkach 
Ulucza Czertrżu i Pasiekach w 
sumie 18 osób. We wsi Leżachów 
pow. Jarosław zamordowali 6 Po-
laków. W leśnictwie Malawa pow. 
Dobromil został zamordowany 
przez UPA gajowy Michał Szawa-
ryński.    
W nocy z 21 na 22 kwietnia we wsi 
Nakło pow. Przemyśl ok. 20 Ukra-
ińców wzięło udział w morder-
stwie sołtysa wsi Wasyla Podłuż-
nego, którego zastrzelono dwoma 
strzałami w głowę. We wsi Torki 
pow. Przemyśl grupa Ukraińców 
zabiła Polkę – Katarzynę Gełetę, 
która osierociła troje dzieci.  
22 kwietnia we wsi Szówsko  pow. 
Jarosław została ciężko poraniona 
przez upowców Anna Salo, która 
zmarła po kilku dniach. We wsi 
Trójczyce pow. Przemyśl zamor-
dowali Bronisława Misińskiego. 
23 kwietnia we wsi Berendowice 
pow. Przemyśl: „żołnierze Szkoły 
Podchorążych w Przemyślu, bę-
dąc na patrolu w Berendowicach, 
zostali ostrzelani przez banderow-
ców ubranych w radzieckie mun-
dury. W akcji miało uczestniczyć 
30 członków UPA, a zginęli ppor. 
Marian Grzybowski?, kpr. podch. 
Józef Kukułka, szer. podch. Adam 
Gaweł (Gonet?), szer. podch. 
Edward Pelczar oraz ukraiński 
furman. Rannych przywiązano do 
drzew i żywcem spalono. O zabój-
stwo oskarżono mieszkańców wsi 
Koniusza i Berendowice. W od-
wecie batalion WP cztery dni po 
zabójstwie ppor. Grzybowskiego i 
podchorążych doszło do akcji na 
Berendowice. W walce został ran-
ny jeden oficer WP, który zmarł. 
Ponadto miało zginąć kilkunastu 
banderowców. Ukraińcy, w oba-
wie przed większymi represjami, 
odpowiedzialność za mord zrzucili 
na dezerterów Armii Czerwonej.” 
(Andrzej Zapałowski: Granica w 
ogniu. Warszawa 2016, s.159). We 
wsi Leszczawa Dolna zamordowa-
ni przez banderowców zostali: Jan 
Szwed, Mikołaj Popiel.  (https://
pl.wikipedia.org/wiki/Leszczawa_
Dolna)  We wsi Piwoda pow. Ja-
rosław zamordowany został przez 
UPA Jan Plewiak. 
W nocy z 23 na 24 kwietnia we 
wsi Kniażyce pow. Przemyśl 
upowcy zamordowali 6 Polaków: 
5-osobową rodzinę z 3 dzieci 
oraz uprowadzili i zamordowali 
nauczyciela, Eugeniusza Hulaka. 
We wsi Leszczawa Górna pow. 
Dobromil w kolejnym napadzie 
banderowcy spalili 17 domów pol-
skich i zamordowali 7 Polaków. 
24 kwietnia we wsi Stare Sioło 
pow. Lubaczów miejscowi Ukra-
ińcy zamordowali 5 Polaków, w 
tym 2 kobiety oraz 3 Ukraińców. 
25 kwietnia we wsi Cisowa pow. 
Przemyśl upowcy zamordowali 
2 Polaków. We wsi Krzeczkowa 
pow. Przemyśl zamordowali Pio-
tra Dorociaka.  
26 kwietnia we wsi Łodzianka 
Górna koło Rybotycz pow. Dobro-
mil upowcy uprowadzili Rozalię 
Jandę, która zaginęła bez wieści. 
27 kwietnia we wsi Wapowce 
pow. Przemyśl upowcy zamordo-

wali Jana Kowalczyka. 
28 kwietnia we wsi Jureczkowa 
pow. Dobromil po napadzie na 
Wojtkową upowcy poszli do wsi 
Jureczkowa. Tam wyciągnęli z 
domu 18-letnią siostrę milicjanta 
z Wojtkowej, Halinę Perłakowską. 
Związali jej ręce i nogi i na długim 
powrozie przytroczyli do siodła. 
Jeden z banderowców galopem 
powlókł ją za koniem kilkakrotnie 
przez wieś. Gdy ją odwiązali, już 
nie żyła. We wsi  Koniusza pow. 
Przemyśl: „28 kwietnia, w Koniu-
szy oddział ukraiński zamordował 
kolejnych 2 Polaków.”  (Andrzej 
Zapałowski: Granica w ogniu. 
Warszawa 2016, s.16). We wsi 
Laszki pow. Jarosław zamordo-
wali 6 Polaków. We wsi Stubien-
ko pow. Przemyśl: „28 kwietnia 
w Stubienku, na powracający ze 
służby patrol MO, napadał pod-
oddział UPA. W czasie potyczki 
zginęli członkowie milicji pomoc-
niczej: Andrzej Szpital i Tadeusz 
Szpital. Według innych źródeł A. 
Szpital, wraz z bratem Józefem, 
zostali uprowadzeni przez UPA w 
rejonie Baryczy, w trakcie prac 
polowych. Zwłok nie odnalezio-
no.” (Andrzej Zapałowski: Gra-
nica w ogniu. Warszawa 2016, 
s. 119). We wsi Wojtkowa pow. 
Przemyśl: “podczas napadu połą-
czonych sotni UPA zamordowano 
7 Polaków, między innymi:  Ka-
linowski Antoni, Kalinowski Jan, 
Kalinowski Stanisław, zginęło też 
12 milicjantów” (/Ks .WP, s 306). 
W nocy z 28 na 29 kwietnia we 
wsi Darowice pow. Przemyśl: „28 
kwietnia, wieczorem w Darowi-
cach, oddział ukraiński zamordo-
wał Polaków: Piotra Krupskiego 
(l. 40) i Władysława Parabilskiego 
(l. 50). W. Parabilski został zamor-
dowany przez bicie tępym narzę-
dziem, a P. Krupski miał związane 
ręce drutem telefonicznym i był 
uderzony w głowę”. (Andrzej Za-
pałowski: Granica w ogniu. War-
szawa 2016, s.160). 
29 kwietnia 1945 roku dowództwo 
oddziałów poakowskich oraz UPA 
na Rzeszowszczyźnie zawarło po-
rozumienie o zaprzestaniu akcji 
zbrojnych przeciwko sobie.
W kwietniu 1945 roku (świadko-
wie nie podali dnia): 
We wsi Białokiernica pow. Zbo-
rów upowcy  zamordowali po-
przez poderżnięcie gardeł 2 Polski 
powracające z przymusowych ro-
bót w Niemczech: Kazimierę Pól-
torak  lat ok. 20 oraz Marię Świąt-
kiewicz lat ok. 22, a także około 
tego czasu 5 dalszych Polaków, w 
tym 3 kobiety. 
We wsi Brusno Stare pow. Luba-
czów: „W kwietniu 1945 roku na 
Zagórze koło Starego Brusna zgi-
nął Antoni Haliniak, który osiero-
cił ośmioro dzieci i żonę w ciąży. 
Miejsce jego pochówku do dziś 
jest nieznane”. (http://na.horyniec.
info/mord-dokonany-przez-ban-
dy-ukrainsk…)  
We wsi Bukowsko pow. Sanok 
upowcy zamordowali 3 Polaków, 
w tym 25-letnią kobietę i 20-let-
niego chłopca.  
We wsi Cygany pow. Borszczów 
zamordowali 2 Polaków: mał-
żeństwo Makohoniuk Józef l. 45 
i jego żona Maria l. 42, które za 
namową sąsiadki Ukrainki wró-
ciło ze stacji kolejowej po trochę 
rzeczy do swojego domu przed 
wyjazdem do Polski, tutaj zostało 
schwytane, zarąbane siekierami a 
zwłoki spalone z całym domem.   
We wsi Dobraczyn pow. Sokal 
zamordowali 7-osobową rodzinę 
polską Ozgów z 3 córkami i 2 sy-
nami. 
We wsi Futory pow. Lubaczów 
uprowadzili i zamordowali w po-
bliskim lesie 12 Polaków: Kata-
rzynę Hanasiewicz, Zbigniewa 
Hanasiewicza s. Katarzyny lat 7, 
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Paraskiewię Hanasiewicz lat 30, 
Jana Hanasiewicza lat 6, Marię 
Hanasiewicz lat ok. 25, Annę Ha-
nasiewicz lat 26, Mikołaja Hamuł-
kę lat ok. 50, Zbigniewa Hamuła-
ka lat ok. 50, Paraskiewię Lichach 
żonę Jana lat ok. 50, Katarzynę 
Harasymowicz 1 rok, Jana Kozie-
ja lat ok. 22, Marię Puk lat ok. 18.   
We wsi Hołosków pow. Tłumacz 
obrabowali i spalili gospodarstwa 
polskie oraz zamordowali 29 Po-
laków, całe rodziny. „Po areszto-
waniu w Otyni ks. proboszcza Pe-
renca i jego wikariusza ks. Szczu-
rowskiego i po ich zamordowaniu 
przez banderowców zgłosiłem się 
do pracy jako dawny wikariusz w 
tej opuszczonej parafii. Zamiesz-
kałem wtedy u sióstr zakonnych i 
przez 30 dni codziennie musiałem 
się meldować na milicji, że jestem. 
W tym czasie w nocnych napadach 
wystrzelano i spalono 30-tu para-
fian w Hołoskowie niedaleko dębu 
Karpińskiego. Pogrzeb pomor-
dowanych szczątków odprawiłem 
przy silnej eskorcie milicji. Niedłu-
go tam pasterzowałem. Przez dwa 
wieczory przeżyłem wizyty uzbro-
jonych banderowców. Udało mi 
się uciec do Stanisławowa, gdzie 
pracowałem jako wikary już do 
końca wojny. 15 września 1945 r. 
dużym transportem bydlęcych wa-
gonów ekspatriowano nas z czę-
ścią parafian stanisławowskich na 
Ziemie Zachodnie.” (http://www.
swzygmunt.knc.pl/MARTYRO-
LOGIUM/POLISHRELIGIOUS/
vPOLISH/HTMs/POLISHRELI-
GIOUSmartyr2087.htm )     
We wsi Karczunek pow. Tarno-
pol: „Szczególnie tragiczny był los 
dwóch młodych kobiet - Michaliny 
Kupyny, córki Błaszkiewicza, żony 
Ukraińca Piotra Kupyny oraz 16 
letniej Czesławy Nakoniecznej. 
Obie pochodziły z Dobrowód leżą-
cych 7 km od Ihrowicy i były Po-
lkami. /.../ Płacząc nad zwłokami 
matki Michalina wypowiedziała 
wiele gorzkich słów pod adresem 
zabójców. Doniesiono o tym miej-
scowym nacjonalistom, którzy po-
stanowili ukarać ją śmiercią. /.../ 
Banderowcy czekali na Michalinę 
na Karczunku. Zabrali obie ko-
biety do domu Tracza, gdzie wie-
lokrotnie rozbierano je i brutalnie 
gwałcono. Nie pomogły błagania 
Michaliny, że zostawiła dwoje 
małych dzieci, 6 letnią córeczkę i 
2 letniego synka, a jej mąż Ukra-
iniec jest na wojnie. Michalinę za-
mordowano. Czesławę trzymano w 
strasznych warunkach jeszcze kil-
ka dni, ale w końcu wypuszczono. 
Wycieńczona gwałtami i głodem 
powoli wracała do oddalonych o 
5 km Dobrowód. W tym czasie w 
siedzibie bandy pojawiła się nieja-
ka Zahaluczka, prawdopodobnie 
żona Ołeksy. Kobieta przekonała 
banderowców, że pozostawienie 
przy życiu Czesi jest dla nich nie-
bezpieczne, gdyż dziewczyna może 
zdradzić miejsce pobytu bandy. 
Kiedy Czesia z trudem dochodziła 
do Dobrowód, dogonił ją na koniu 
banderowiec Horochowski, po-
chodzący z tej samej wsi. Obwią-
zał dziewczynę powrozem i przy-
prowadził z powrotem do domu 
Tracza. Tam dziewczynę zabito. 
/.../Tadeusz Kupyna, syn Micha-
liny, już jako dorosły mężczyzna 
zastał zaproszony do swojej ciotki 
Karoli Biłous z Ihrowicy na wesele 
jej syna. Przez długi czas siedział 
smutny i zamyślony, aż w końcu 
rozpłakał się. Zapytany o przy-
czynę, odpowiedział, że płacze za 
straconą miłością matczyną, bo 
żadna ciocia i opiekunka nie zastą-
piły mu matki. - Kto mnie urządzi 
takie wesele, jak ciocia swojemu 
synowi? – pytał przez łzy. - Nie 
mogę zrozumieć - ciągnął dalej - w 
czym moja matka i kuzynka Cze-
sława Nakonieczna przeszkadza-
ły banderowcom budować wolną 

Ukrainę? Na zakończenie swojej 
opowieści Władysław Nakoniecz-
ny stwierdził, że takie pytania będą 
stawiane dotąd, dopóki nie powie 
się całej prawdy o bestialstwach 
UPA. - Ideologia bandycko-na-
cjonalistyczna uśpiła im rozumy, a 
wyzwoliła demony - dodał Włady-
sław Nakonieczny” (Jan Białowąs: 
„Krwawa Podolska Wigilia w Ih-
rowicy 1944 r.” , s. 65-67).  
We wsi Kurniki Iwanczańskie 
pow. Zbaraż zamordowali 10 Po-
laków. Wobec narastającej w oko-
licy fali morderstw, mieszkający 
we wsi Polacy opuścili rodzinne 
domy, chroniąc się w Zbarażu. 
Miejscowi banderowcy z SKW, 
chcieli się wykazać „rzetelną” 
służbą dla Ukrainy, ale nie było 
Polaków do zabijania. Wszyscy 
wyjechali. Ukraińcy zastosowa-
li więc podstęp. Udając oficerów 
NKWD ze Zbaraża zaproponowali 
mieszkańcom Kurnik wyjazd do 
swoich zagród po żywność. Uda-
ło im się namówić 8 osób. Jeden 
z oficerów, którego znali Polacy, 
był rzeczywiście enkawudzistą 
lecz działał prawdopodobnie w 
zmowie z banderowcami. To osła-
biło czujność niektórych Polaków. 
Wyjechali furmankami do Kurnik 
lecz do nich nie dotarli. Wywiezio-
no ich do lasu, gdzie banderowcy 
zgotowali im męczeńską śmierć. 
Stało się to wiosną 1945 r. Dopie-
ro po kilku tygodniach odnalezio-
no ich zwłoki w lesie za Zbara-
żem. W ten sposób działacze SKW 
spełnili rozkazy dowódców UPA o 
eksterminacji Polaków w swojej 
miejscowości. Tego samego roku 
w tejże wsi banderowcy zamordo-
wali jeszcze dwie osoby, tuż przed 
ich wyjazdem do Polski. Tak więc 
nie wypędzenie Polaków było ce-
lem banderowskiego działania, ale 
całkowita eksterminacja - czyste 
ludobójstwo. „Proszę o podzielnie 
się na forach kresowych o śmierci 
Pani Franciszki Zawadzkiej, mojej 
babci, która zmarła 26 sierpnia br, 
mając 99 lat, urodzona w Kurni-
kach, pow. Zbaraż, była naocznym 
świadkiem ukraińskiego ludo-
bójstwa; w 1944 była świadkiem 
pojmania jej ojca Marcina Dzie-
dzica przez bandę ukraińskich na-
cjonalistów i zamęczenia go wraz 
z innymi mieszkańcami (głównie 
mężczyźni, w tym nastoletni i dzie-
ci) w pobliskim lesie (Kurniki, 
Iwanczany, pow. Zbaraż, woj. tar-
nopolskie). Do dziś brak upamięt-
nienia miejsca kaźni czy wska-
zania nawet szczątków.”  (Marek 
Kawa, wiceprzewodniczący Rady 
miasta Opola; w: http://isakowicz.
pl/zmarla-franciszka-zawadzka-z-
-kurnikow-k-zbaraza/ ).  
We wsi Lipowiec pow. Sanok za-
mordowali 2 Polaków. We wsi 
Miękisz Nowy pow. Jarosław 
Ukraińcy z SKW z sąsiednich wio-
sek obrabowali polskie gospodar-
stwa i zamordowali 5 Polaków. We 
wsi Nowe Sioło pow. Lubaczów 
upowcy zamordowali 9 Polaków 
i spalili 112 zabudowań. We wsi 
Nowosiółka Skałacka pow. Skałat 
zamordowali 9 Polaków. Przez kil-
ka godzin torturowali Jana Duda-
ra, bibliotekarza polskiej świetlicy 
wiejskiej: w język wbili mu ostry 
drut, który przywiązali do stopy, a 
w końcu powiesili go na przydroż-
nym drzewie.   
We wsi Rzepedź pow. Sanok 
upowcy zamordowali 2 Polaków. 
We wsi Siedliska pow. Brzozów 
upowcy zamordowali 10 Pola-
ków, mieszkańców Wołodzia, gdy 
przyszli w odwiedziny do swoich 
rodzin, w tym troje dzieci do lat 
4 oraz 6 kobiet. We wsi Słobódka 
Janowska pow. Trembowla upo-
wcy  zamordowali 50 osób, w tym 
47 Polaków, małżeństwo polsko-
-ukraińskie (mąż był Ukraińcem) z 
córką oraz Ukrainkę. We wsi Sur-
maczówka pow. Jarosław upowcy 

zamordowali Annę Bochno i Annę 
Maczugę. We wsi Tyrawa Solna 
pow. Sanok upowcy spalili wieś 
oraz żywcem 4 Polaków a 5 zo-
stało ciężko poparzonych.  We wsi 
Zaszków pow. Lwów miejscowi 
banderowcy powiesili Polkę Ka-
tarzynę Jabłońską, z d. Kucharska, 
żonę Ukraińca, na belce w stajni, 
podczas wieczornego udoju krów; 
mąż z dziećmi był w mieszkaniu, 
gdzie oprawcy nie zaszli. 
W maju 1945 roku odnotowano 
145 napady, poniżej przykłady. 
1 maja 1945 roku we wsi Dobra 
Rustykalna pow. Sanok miejsco-
wi banderowcy zamordowali 10 
Polaków, w tym 4-osobową rodzi-
nę Karczyńskich, oraz 3 kobiety i 
mężczyznę powiesili. „1 V 1945  
został powieszony wraz z żoną 
gajowy Józef Niesiewicz w czasie 
zbiorowego mordu dokonanego 
przez UPA”  (Edward Orłowski, 
w: http://www.krosno.lasy.gov.
pl/documents/149008/17558056/
martyrologium+le%C5%9Bni-
k%C3%B3w+2013.pdf ). We wsi 
Ujkowce pow. Przemyśl upowcy 
zamordowali Marię Lewicką. 
W nocy z 1 na 2 maja we wsi Bu-
cyki pow. Skałat banderowcy za-
mordowali polską rodzinę liczącą 
co najmniej 3 osoby:  „Wtedy co 
wieczór zostawialiśmy swój do-
bytek i uciekaliśmy do miasteczka 
[Grzymałów], i tam gdzie kto mógł, 
to nocował, bo tam było większe 
skupisko Polaków, a rano z powro-
tem do domu. Jednego ranka my 
wracali z nocki do domu, zauwa-
żyliśmy, że u nich otwarte drzwi. 
Ja poszłam zobaczyć, co one tak 
rano pootwierali, a ta rodzina cała 
leżała na podłodze pomordowana. 
Ja zobaczyła, że tu ucho leży, tam 
kawałek ciała leży, oczy wykłute, 
a moja koleżanka 17-letnia Kasia 
miała obcięte piersi. Ja miałam 
wtedy 17 lat. Tak się zlękłam, bo 
nigdy niczego takiego nie widzia-
łam. Dostałam nerwicy, to jak się 
zbliżał wieczór, to mną trzęsło jak 
febra i tak to trwało, aż wyjechali-
śmy na zachód. Ale to jeszcze było 
im mało. Jak zwykle poszliśmy na 
noc [do miasteczka]. W nocy [z 2 
na 3 maja 1945 r.] zobaczyliśmy 
łuny, nasza wioska cała w pło-
mieniach, nikt nie ratował, rano 
zastaliśmy tylko zgliszcza” (Maria 
Konopka:  „Nigdy niczego takie-
go nie widziałam”, w: http://www.
martyrologiawsipolskich.pl/mwp/
wirtualne-mauzoleum/modul-
-iv-kresy-ii-rp/kresy-wschodnie/
relacje/2510,quotNigdy-niczego-
takiego-nie-widzialamquot-Mord-
i-pozoga-we-wsi-Bucyki-gm-
Grzym.html). Komański…, s. 332, 
nie wymienia tej zbrodni. 
2 maja we wsi Burakówka pow. 
Zaleszczyki „ukraińscy powstań-
cy” wymordowali 8 Polek, żon 
Ukraińców. Jeden z mężów Po-
lki, Ukrainiec, wystąpił w obronie 
żony, prosił aby zabito jego za-
miast żony i też został zabity. We 
wsi Kupna pow. Przemyśl Ukraiń-
cy zamordowali Teodora Półkow-
skiego, lat 24. 
3 maja we wsi Radróż pow. Rawa 
Ruska miejscowi Ukraińcy zamor-
dowali 2 Polaków: małżeństwo. 
„Franciszek Zelik z żoną Anną 
i trójką dzieci mieszkali wtedy 
tymczasowo w budynku starej le-
śniczówki za teatrem dworskim. 
W dzień jeździli na swoje pola w 
Radrużu, jak wielu innych, co po-
wrócili, a na noc wracali i spali w 
Horyńcu. 3 maja 1945 roku upo-
wcy zaczaili się w lesie Dębisko, 
między Horyńcem a Radrużem 
pod wieczór i czekali. Wracał aku-
rat z pola Franciszek z żoną Anną, 
z zasadzki wyskoczyli napastni-
cy i zastrzelili ich. Odnalazł ich 
ciała dopiero na drugi dzień brat 
Franciszka. Położył ich w zrujno-
wanym budynku Teatru Dworskie-

go, gdzie schodzili się na modły 
żałobne horyńczanie. Pochowa-
no ich na cmentarzu w Horyńcu. 
Oprócz wyżej wymienionych zgi-
nęli też w Radrużu: Michał Maj-
dan, Antoni Hejnowicz, Jan Bucz-
ko, Michał Bodnar, Jan Jakimiec, 
dwóch Ukraińców: Tadeusz Jacy-
na i Grzegorz Taraban.” (http://
zlubaczowa.pl/index.php/news/
wydarzenia/2084-w-radruzu-
uczcza-pamiec-mieszkancow-
pomordowanych-przez-upa ). 
9 maja we wsi Basznia Dolna pow. 
Lubaczów upowcy zamordowali 3 
Polaków, w tym 2 siostry Katarzy-
nę Czerwonkę lat 17 i Marię Czer-
wonkę lat 25 zamordowała nale-
żąca do tej bandy „powstańców” 
Ukrainka o nazwisku Wołk (Wilk), 
córka kierownika szkoły z Czerwi-
nek. We wsi Czerwona Woda pow. 
Jarosław Ukraińcy zamordowali 2 
Polaków, w tym kobietę. We wsi 
Olszanica pow. Lesko w czasie 
nocnego napadu UPA na stację ko-
lejową zginęło 11 żołnierzy i soki-
stów a 7 było rannych oraz 9 osób 
cywilnych a 6 było rannych. 
W nocy z 9 na 10 maja we wsi Sta-
ry Sambor pow. Sambor upowcy 
obrabowali 2 domy polskie oraz 
zamordowali lub spalili żywcem 
14 Polaków.  
10 maja we wsi Brzeżawa koło 
Birczy pow. Przemyśl upowcy 
spalili większość gospodarstw pol-
skich i zamordowali 18 Polaków.   
15 maja we wsi Dłużniów pow. 
Hrubieszów upowcy zamordowali 
6-osobową rodzinę polską Danie-
la Kisiela z 4 małoletnich dzieci 
oraz Ukrainkę Julię Żuk, lat 30, 
gdyż była przeciwna mordowaniu 
sąsiadów. We wsi Stanimierz pow. 
Przemyślany zamordowane zosta-
ły: Magryl Maria, lat 19, jej ciało 
rozerwano końmi; Nieckarz Anna, 
lat 22. (Józef Wyspiański: Barba-
rzyństwa OUN-UPA, Lubin 2009, 
s. 228). 
16 maja we wsi Jawornik pow. 
Sanok Ukraińcy z SKW zamordo-
wali Stefana Pińczaka, sołtysa. W 
kol. Sahryń pow. Hrubieszów za-
mordowali 5 Polaków pracujących 
na polu, wysiedleńców z Wołynia; 
nieznane są losy Polaków miesz-
kających na koloniach II i III w 
Sahryniu: „Niektórzy mieszkańcy 
wsi sąsiadujących twierdzą, że 
wszyscy Polacy zostali tam zamor-
dowani przez bandy UPA i nikt nie 
ocalał” (S. Jastrzębski..., s. 115; 
woj. lubelskie).     
17 maja we wsi Lewków pow. Lu-
baczów Ukraińcy zamordowali 2 
polskich chłopców, lat 11 i 12. 
18 maja we wsi Brodzica pow. 
Hrubieszów upowcy z sotni „Jaho-
dy” obrabowali i spalili gospodar-
stwa polskie oraz zamordowali co 
najmniej 45 Polaków. „Tego dnia 
rozstrzelano lub zabito przy uży-
ciu bagnetów bądź innych ostrych 
narzędzi co najmniej 45 osób spo-
śród ludności cywilnej tej miejsco-
wości. Wtedy śmierć poniósł polski 
sołtys wsi Maksym W. oraz dziew-
czynka o nazwisku S. Następnie 
napastnicy podpalili zabudowania 
mieszkalne i gospodarcze we wsi w 
której ukrywała się polska ludność 
cywilna”. (IPN Lublin, S. 61/08/
Zi ) We wsi Koziejówka pow. Lu-
baczów upowcy zamordowali 6 
Polaków. We wsiach Radków, La-
chowice, Rzepin i Posadów pow. 
Tomaszów Lubelski: „Ludzie z 
tych wsi w liczbie 34 osoby obsie-
wali pola i zostali zaatakowani i 
wymordowani przez oddział 50 
nacjonalistów ukraińskich. Stoso-
wano bestialskie tortury. Według 
innych danych ludzi obsiewają-
cych było 60 osób.” (Prof. dr hab. 
Leszek S. Jankiewicz: Uzupeł-
nienie..., jw.;  Seria – tom 8). We 
wsi Serednica pow. Lesko UPA 
powiesiła gospodarza Władysława 

Brelika.  
19 maja we wsi Zahutyń pow. Sa-
nok miejscowi Ukraińcy zamordo-
wali Józefę Szczudlik.  
20 maja (Zielone Święta) w mie-
ście Rozdół pow. Żydaczów ban-
derowcy zamordowali 13 Pola-
ków, w tym 4-letniego chłopca i  
19-letnią dziewczynę a 19 i 23-let-
nich chłopców powiesili na balko-
nie pożydowskiego domu. 
22 maja we wsi Radków  pow. 
Tomaszów Lubelski zamordowa-
li 7 osób: Anielę Buczek, rodzinę 
Kontkiewiczów i Nowaków. We 
wsi Rzeplin pow. Tomaszów Lu-
belski 19 i 22 maja upowcy zamor-
dowali co najmniej 16 Polaków. 
W nocy z 23 na 24 maja we wsi 
Leszczawa Górna pow. Przemyśl 
upowcy obrabowali i spalili 17 go-
spodarstw polskich oraz zamordo-
wali 7 Polaków. 
25 maja we wsi Rudawka pow. 
Przemyśl zamordowali 9 Polaków 
oraz zrabowali ich mienie. 
26 maja we wsi Leszczawka pow. 
Dobromil uprowadzili Tomasza 
Strawńskiego, który zaginął bez 
wieści.  
27 maja w miasteczku i wsi Waręż 
pow. Hrubieszów:  „27.05.1945 r. 
Sotnia „Berkuta” zdobyła poste-
runek MO. Zginęło 6 milicjantów 
i 7 osób cywilnych” (Prof. dr hab. 
Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnie-
nie..., jw.;  Seria – tom 8).  
W nocy z 27 na 28 maja we wsi 
Tyrawa Wołoska pow. Sanok upo-
wcy obrabowali gospodarstwa 
polskie i zamordowali 5 Polaków.  
We wsi Perehoryłe pow. Hrubie-
szów: „W kwietniu i maju 1945 r. 
napadła na wieś grupa UPA „Be-
rezy” zza Buga. Zginęło 60 miesz-
kańców.” (Prof. dr hab. Leszek 
S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., 
jw.;  Seria – tom 8). W miastecz-
ku i wsi Waręż pow. Hrubieszów:  
„W kwietniu-maju 1945 r. sotnia 
Jagody wymordowała Polaków 
w Warężu – nie wiadomo ile było 
ofiar.”  (Prof. dr hab. Leszek S. 
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;  
Seria – tom 8). 
W maju 1945 roku (świadkowie 
nie podali dnia): 
We wsi Bachów pow. Przemyśl 
banderowcy zamordowali 5 Pola-
ków, w tym kobietę. We wsi Basz-
nia Dolna pow. Lubaczów spalili 
ponad połowę wsi, zniszczyli 
wnętrze kościoła i zamordowali 11 
Polaków. We wsi Maćkowice pow. 
Przemyśl miejscowi Ukraińcy za-
mordowali Marię Sochę. We wsi 
Malawa pow. Przemyśl upowcy 
spalili część gospodarstw polskich 
i zamordowali 8 Polaków. We wsi 
Olszanica pow. Sanok zamordo-
wali 2 Polaków. 
We wsi Ulucz  pow. Brzozów zo-
stała w nocy uprowadzona Emilia 
Wiśniowska (Polka) wraz z córką 
i synem, której mąż (Ukrainiec) 
przebywał w tym czasie na przy-
musowych robotach w Niem-
czech. Czym naraziła się Ukraiń-
com, tego nikt nie wie. Tych troje 
skazańców prowadzono ścieżką 
przez Krajniki do lasu. Mieszkań-
cy Krajników słyszeli głośny la-
ment 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 Ulu-
czu nic o tym nie wspomina. Nie 
wspomina też nic o dziesięcio-
letniej dziewczynce, córce Polki 
Wiktorii Urban, którą kobiety 
uluckie zasiekały motykami na po-
lach Ulucza. (Bronisław Zielecki: 
Moje życie czyli Historia Polaka z 
Ulucza. Warszawa 2014 r.)  
We wsi Uwsie pow. Brzeżany 
Ukraińcy zamordowali bestialsko 
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3-osobową rodzinę Kozłowskich: 
rodziców i małoletnie dziecko. 
Rodzina ta przed wyjazdem do 
Polski przyjechała do wsi zabrać 
trochę rzeczy i żywności ze swoje-
go gospodarstwa, wcześniej ucie-
kła stąd do wsi Kozowa, gdzie się 
ukrywała.  
Wiosną 1945 roku we wsi Myt-
nica pow. Skałat zginęła Krzyża-
nowska Adela (z Harmatijów), 
zamordowana przez swego brata 
Michała Harmatija Ukraińca z SS 
Galizien. We wsi Święty Stanisław 
pow. Kołomyja w bunkrze w lesie 
znaleziono zwłoki 8 Polaków, w 
tym dziewczyn lat; 17, 20 i 21. 
W czerwcu 1945 roku odnotowano 
101 napadów, poniżej przykłady.  
1 i 2 czerwca 1945 roku we wsi 
Iskań pow. Przemyśl SB OUN za-
biła Anielę Czurę za rzekome do-
nosicielstwo do NKWD i współ-
pracę z AK. Następnego dnia, 2 
czerwca, zamordowano jej córkę 
Marię Marczak i zięcia, Polaka, 
Michała Marczaka. Natłok zarzu-
tów oraz ich konstrukcja sugerują, 
że część z nich lub wszystkie zo-
stały zmyślone. Wieś Iskań znajdo-
wała się na terenie III rejonu, a re-
ferentem SB był tam Włodzimierz 
Choma. Przypuszczalnie niektóre 
oskarżenia były świadomie fabry-
kowane przez kuszczowych wy-
wiadowców po to, by użyć SB do 
prywatnych porachunków. (Artur 
Brożyniak: Uwagi o pracy Służby 
Bezpieczeństwa Organizacji Ukra-
ińskich Nacjonalistów w świetle 
sprawozdania referenta I okręgu 
OUN za maj–czerwiec 1945 roku; 
w: http://www.polska1918-89.
pl/pdf/uwagi-o-pracy-sluzby-
bezpieczenstwa-organizacji-
ukrainskich-nacjonalis,4014.pdf ). 
Łącznie zamordowano 2 Polaków 
i 2 Ukrainki; prawdopodobnie 
mordu dokonali synowie księdza 
unickiego Michajło Huka.  
5 czerwca we wsi Dobra pow. 
Jarosław zamordowali Annę Na-
konieczną, ur. 18.05.1927 r. We 
wsi Poraż pow. Sanok został za-
mordowany przez UPA gajowy 
Wojciech Solon, zwłok nie odna-
leziono. We wsi Turżańsk pow. 
Sanok został  powieszony przez 
bojówkę UPA gajowy Mikołaj 
Pieczko. „Mieszkał w gajówce 
blisko wsi Prełuki nad potokiem 
Kołodzialnym. Po wcześniejszym 
ograbieniu domostwa i zabra-
niu krowy przez bojówkę UPA, 
został przez nich powieszony.” 
(https://www.krosno.lasy.gov.pl/
documents/149008/33416974/z.
+III+Martyrologium+le%C5%
9Bnik%C3%B3w+Podkarpac
ia+1938-49.pdf )   
6 czerwca w pobliżu miasta Prze-
myśl banderowcy zamordowali 3 
chłopców polskich, byli to: Baryk 
Zbigniew ur. 15 III 1929, Otwi-
nowski Jerzy ur. 7 IV 1929, Pieron 
Zbigniew ur. 17 VII 1929. 
10 czerwca w kol. Staszic pow. 
Hrubieszów upowcy zamordowali 
47 Polaków. 
11 czerwca we wsi Duńkowiczki 
pow. Przemyśl miejscowi Ukra-
ińcy zamordowali Katarzynę Wil-
czek. 
18 czerwca we wsi Cewków - 
Buda Czerniakowa  pow. Luba-
czów upowcy zamordowali 4 Po-
laków, w tym 3 kobiety, lat 23, 26 
(ich ciał nie odnaleziono) oraz lat 
30. We wsi Polchowa pow. Prze-
myśl . banderowcy zabili 2 Polki. 
We wsi Ruska Wieś pow. Prze-
myśl zamordowali 2 Polki, które 
powracały z Tarnawki.    
19 czerwca na drodze z miastecz-
ka Bircza do Przemyśla upowcy 
uprowadzili Katarzynę Szelewę, 
matkę 6-ga dzieci, którą zamordo-
wali. 
20 czerwca we wsi Batycze pow. 
Przemyśl Ukraińcy uprowadzili i 

zamordowali 3 Polaków: Annę i 
Jakuba Grendusa oraz Zofię Mil-
czanowską ur. 22.05.1923 r.   
21 czerwca we wsi Mokre pow. 
Sanok upowcy zastrzelili Adama 
Chotyniewskiego. We wsi Wola 
Michowa pow. Sanok zamordo-
wali Stefana Dundę. 
22 czerwca we wsi Babica nad 
Sanem pow. Przemyśl Ukraińcy 
zamordowali 3 Polaków. W leśnic-
twie Duszatyn pow. Sanok został 
uprowadzony z domu przez UPA 
i po torturach powieszony w lesie 
blisko drogi Duszatyn - Prełuki 
gajowy Filip (Macko) Prokop zw. 
„Procio”, z pochodzenia miejsco-
wy Rusin, jego ciało odnaleziono 
16 lipca 1945 r. Niedługo śmierć 
poniósł także syn Wasyl za złama-
nie zakazu i pochowanie ojca na 
cmentarzu w Duszatyniu.   
24 czerwca we wsi Hłomcza pow. 
Sanok upowcy uprowadzili i za-
mordowali Piotra Stróżewskiego, 
lat 44, a w walce obok wsi poległo 
2 żołnierzy WP.  We wsi Mrzygłód 
pow. Sanok zamordowali rolnika 
Piotra Stróżowskego. 
29 czerwca we wsi Dobra Szla-
checka pow. Sanok miejscowi 
Ukraińcy zamordowali rolnika 
Mikołaja Stalowego.   
W czerwcu 1945 roku (świadko-
wie nie podali dnia):  
We wsi Liczkowce pow. Kopy-
czyńce zamordowali 6 Polaków, 
w tym 17-letnią dziewczynę oraz 
2 chłopców 17-letnich, którzy zo-
stali związani drutem kolczastym 
i wrzuceni do rzeki Zbrucz, ofiary 
miały też ślady gwoździ wbitych 
w palce u rąk i nóg. We wsi Pisko-
rowice pow. Jarosław zamordowa-
li 3 Polaków. We wsi Przemysłów 
pow. Sokal zamordowali 5-osobo-
wą rodzinę Majewskich z 3 dzieci. 
W miasteczku Tyśmienica pow. 
Tłumacz zamordowali kilkoro 
uczniów polskich, w tym 12-letnią 
Krystynę Ostrowską, którzy dojeż-
dżali do szkoły w mieście Stanisła-
wów. We wsi Ulucz pow. Brzozów 
„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 powie-
szona Wanda Krowiak (Polka)”. 
(Bronisław Zielecki..., jw.). 
Powyższych faktów J. Syrnyk nie 
podaje, zajmuje się zabójstwami 
dokonanymi na Ukraińcach. Na 
s. 308 pisze: „W nocy z 20 na 21 
czerwca 1945 r. doszło do naj-
większego w tym okresie mordu 
zbiorowego, w którym śmierć 
poniosło 21 mieszkańców Sienia-
wy”. Wikipedia podaje: „We wrze-
śniu 1939 hitlerowcy rozstrzelali 
dwoje Żydów – Minkę i Markusa 
Stoffów; w marcu 1943 żandarmi 
zastrzelili Annę Chomkę z Puław; 
14 marca powieszono publicznie 
na przyszkolnej lipie mieszkańców 
Głębokiego: Adama Golowskiego 
i Jana Urbanika, którego powie-
szono na łańcuchu, gdyż urwał on 
sznur, na którym został wcześniej 
powieszony; w czerwcu 1944 ge-
stapo zastrzeliło gospodarza An-
drzeja Wacławskiego; w czerwcu 
1945 w walkach z UPA zginęło 31 
osób i spłonęło 9 domów. 15 wrze-
śnia 1944 r. Sieniawę zajęły woj-
ska radzieckie.”  (https://pl.wiki-
pedia.org/wiki/Sieniawa powiat_
kro%C5%9Bnie%C5%84ski ) ] 
Ale cóż tam dla Syrnyka znaczy 
wikipedia. Pisze on dalej: „Wątpli-
wości co do przebiegu i sprawców 
mordu ludności cywilnej nie miał 
Julian Tarnowycz: „Polskie bandy 
[…] (plądrowały) ukraińskie wsie 
dookoła Rymanowa oraz (mordo-
wały) Ukraińców”. Jako źródło 
występuje J. Beskyd oraz B. Huk. 
Następnie Syrnyk manipuluje 
sformułowaniem „banderowcy” 

twierdząc, że „przewija się prze-
cież w milicyjnych raportach rów-
nież na określenie członków AK”.     
W rozdziale 8 pt. Manewrowa-
nie na s. 315 Syrnyk pisze: „W 
połowie 1945 r., wskutek splotu 
czynników o wymiarze międzyna-
rodowym, krajowym i lokalnym (w 
tym zakończenie wojny światowej, 
uznania Tymczasowego Rządu 
Jedności Narodowej przez Wielką 
Brytanię, Stany Zjednoczone i inne 
państwa, przybycia oddziałów WP, 
obsadzenia przez wojsko placó-
wek granicznych itd.) sytuacja 
mieszkańców powiatu sanockiego 
uległa dalszemu pogorszeniu. Naj-
ważniejszą kwestią stało się teraz 
wysiedlenie ludności ukraińskiej 
do ZSRR. Operacja ta spowodo-
wała nie tylko liczne indywidualne 
tragedie, ale oznaczała dla po-
wiatu katastrofę demograficzną. Z 
wysiedleniem wiązały się kwestie 
polityczne, egzystencjalne, emo-
cjonalne, a także kryminalne. Było 
to także spore przedsięwzięcie lo-
gistyczne.” 
Czyli lepiej i bezpieczniej było 
podczas wojny, gdy na tym terenie 
nie było oddziałów WP. Gdzie tu 
sens, gdzie logika? Na Wołyniu 
nie było „katastrofy demograficz-
nej”? Nie było jej w Małopolsce 
Wschodniej, na wschodnich tere-
nach Lubelszczyzny i w Bieszcza-
dach? Wołyń do dzisiaj odczuwa 
tę katastrofę demograficzną, wy-
starczy pojechać tam i zobaczyć, 
co się dzieje z wymordowanymi i 
spalonymi wioskami polskimi. 
Na s. 316 Syrnyk pisze: „Zadania 
mobilizacji ludności ukraińskiej 
przeciwko akcji wysiedleńczej 
podjęła się OUN”. A więc or-
ganizacja, która przeprowadzi-
ła akcję ludobójczą na ludności 
polskiej. Nikt nie „mobilizował” 
ludności polskiej przeciwko akcji 
wysiedleńczej. Po prostu nie było 
kogo mobilizować, ocalałe resztki 
ludności polskiej same uciekały 
z „tego piekła” do „Polski pojał-
tańskiej”, nadal będąc napadane i 
mordowane zgodnie z rozkazami 
OUN. 
Na s. 316 Syrnyk pisze dalej: 
„Szeregi SKW i SB OUN zostały 
wzmocnione i zasilone m.in. przez 
„zdemobilizowanych” partyzan-
tów. Bojówki SB OUN przystąpiły 
do działań wymierzonych w oso-
by uznane za zdrajców, konfiden-
tów albo przeciwników ideowych. 
Osoby takie nierzadko zabijano. 
Dokonywano ponadto akcji w celu 
zdobywania żywności, względnie 
funduszy na cele organizacyjne. 
Oprócz terroru wymierzonego w 
pojedyncze osoby celem bojówek 
ounowskich i grup SKW stały się 
posterunki milicyjne.” 
Jest więc oczywiste, że do pogor-
szenia się sytuacji mieszkańców 
powiatu sanockiego przyczyniła 
się działalność terrorystyczna bo-
jówek ounowskich i grup SKW. 
To one zaprowadziły „przemoc 
i chaos w powiecie sanockim i 
okolicach”. Na co OUN liczyła? 
Na trzecią wojnę światową, która 
zaneguje ustalenia jałtańskie... i 
przywróci granicę Polski na Zbru-
czu? Przy pomocy Polskich Sił 
Zbrojnych na Zachodzie? Może 
na to, że Armia Czerwona i Woj-
sko Polskie podda się oddziałom 
UPA i odda im Zakerzonię? Nie 
wiadomo jakie obłąkańcze kon-
cepcje kierowały przywództwem 
OUN kosztem dalszych tysięcy 
ofiar ludności cywilnej, polskiej i 
ukraińskiej. Czy aby „zdrajcy na-
rodu ukraińskiego” nie okazywali 
się ludźmi o zdrowym rozsądku 
mającymi na celu jak najszybsze 
zakończenie tej irracjonalnej he-
katomby?     
W lipcu 1945 roku odnotowano 
72 napady, poniżej przykłady (z 
pominięciem powiatu Lesko). Nie 

wymienia ich J. Syrnyk. 
5 lipca koło miasteczka Krasi-
czyn pow. Przemyśl w zasadzce 
upowcy z sotni „Burłaki” zabili 9 
Polaków, milicjantów. „Stodoliń-
ski Władysław ur. 1901 r. leśniczy 
Lasy dóbr biskupstwa przemy-
skiego w Dybawce powiat Prze-
myśl. W obliczu zagrożenia wsi 
jako ochotnik wstąpił 17 VII 1944 
r. do obsady miejscowego MO. 
Zamordowany przez UPA w oko-
licy Krasiczyna 5 VII 1945. Sus 
Michał ur. 1903 r. pracownik tar-
taku Krasiczyn powiat Przemyśl 
Uczestnik kampanii wrześniowej 
1939 r., w niewoli niemieckiej do 
1941 r. Do Krasiczyna wrócił w 
1942 r. Zamordowany przez UPA  
5 VII 1945. Rodzeń Adam ur. 
1901 r. robotnik leśny Krasiczyn 
Powiat Przemyśl Syn Józefa. Po 
tzw. „wyzwoleniu” w obliczu za-
grożenia wsi jako ochotnik wstąpił 
do obsady miejscowego posterun-
ku MO. Uprowadzony i zamor-
dowany przez UPA  5 VII 1945.  
(https://www.krosno.lasy.gov.pl/
documents/149008/33416974/z.
+III+Martyrologium+le%C5%
9Bnik%C3%B3w+Podkarpac
ia+1938-49.pdf/)  
7 lipca we wsi Pawłokoma pow. 
Brzozów Ukraińcy z SKW za-
mordowali Karolinę Kaszycką po-
wracającą z przymusowych robót 
z Niemiec i zagrabili jej skromne 
mienie. W odnalezionym w 1983 
roku w okolicy Birczy archiwum 
nadrejonu „Chołodnyj Jar” znaj-
dowała się notatka, którą sporzą-
dził 11 lipca 1945 roku strzelec 
SKW „Śmich”. „Dotyczy: Strzelec 
SKW, 1-go kuszcza, rejonu czota 
3 „Czarnomore”. Sprawa: Likwi-
dacja Kaszyckiej Karoliny, Polki, 
ze wsi Pawłukomy, która wracała 
z Niemiec i dnia 7.07.1945 r. zo-
stała zlikwidowana przez strzel-
ców SKW „Śmicha” i „Jastruba” 
z rozkazu kuszczowego „Jara”. 
Zeznania: Kuszczowy „Jar” dał 
rozkaz „Jastrubowi” i mi, żeby-
śmy obaj zlikwidowali Kaszycką 
Karolinę. Wychodząc pamiętałem 
rozkaz dany „Jastrubowi”, że je-
żeli będą materiały tekstylne i bie-
lizna, to „Jastrub” może je sobie 
zabrać. Zaraz po tym wyszliśmy. W 
tej chacie, gdzie przebywała wyżej 
wymieniona Polka byli następują-
cy ludzie: Iwan Mudryk, Dmytro 
Sokił i Anna Potoczniak – żona 
Polaka z tej chaty. Po zabraniu 
rzeczy, jakie nadawały się na ko-
szule, wróciliśmy na kwaterę. Po 
drodze „Jastrub” zaniósł te rze-
czy  do jednej Polki we wsi Kotów, 
aby ta uszyła koszule. Wychodząc 
od Kaszyckiej Karoliny, kazaliśmy 
jej, aby za godzinę wyniosła się ze 
wsi. Po przyjściu na kwaterę „Ja-
strub” zgłosił „Jarowi”, że zabrał 
od niej materiały na koszule, które 
dał zaraz do uszycia. Po godzinie 
„Jar” kazał nam iść, wyprowa-
dzić Polkę do lasu i zlikwidować 
(przez rozstrzelanie). „Jastrub” 
wyprowadził ją z chaty, przekazał 
ją Mudrykowi Iwanowi, aby ten 
odprowadził ją pod las. W lesie 
zatrzymaliśmy ją i zlikwidowali: 
rzeczami, jakie miała przy sobie 
podzieliliśmy się. „Jastrub” za-
brał dla siebie rzeczy: prześciera-
dło, półtora metra płótna, damską 
bluzkę, sweter, szalik, pończochy, 
które dał Kusznowej Tani. Ja za-
brałem dla siebie następujące 
rzeczy: sweter, sukienkę, szalik, 
skarpetki. O tych rzeczach nie 
zgłosiliśmy „Jarowi”. W dwa dni 
później „Jar” pytał „Jastruba”, 
gdzie są rzeczy i ile ich było. „Ja-
strub” zgłosił „Jarowi” tylko takie 
rzeczy: dwa prześcieradła i poń-
czochy”. (Edward Prus: Atamania 
UPA, Wrocław 1996, s. 91). We 
wsi Szczawne pow. Sanok ban-
derowcy zamordowali 3 Polaków, 
w tym naczelnika stacji kolejowej 
Antoniego Kondyjewskiego, lat 30 

i milicjanta Feliksa Jankowskiego, 
inny milicjant został ciężko ranny. 
11 lipca we wsi Kalników pow. 
Mościska  banderowcy spalili Bro-
nisławę Polną, lat 37. 
12 lipca w miasteczku Bircza pow. 
Przemyśl zamordowali Edwarda 
Laszkiewicza.  
13 lipca ee wsi Dobra pow. Jaro-
sław został zamordowany przez 
UPA Jan Pyzak. 
15 lipca we wsi Zapałów pow. 
Jarosław upowcy zamordowali 6 
Polaków. 
W nocy z 16 na 17 lipca we wsi 
Wojutycze pow. Sambor bande-
rowcy zamordowali 2 rodziny 
polskie liczące 10 osób, o nazwi-
sku Kok:  2 mężczyzn, 2 kobiety 
(lat 30 i 50), dwie córki lat 2 i 4 z 
jednej rodziny oraz 3 córki w wie-
ku od 17 do 22 lat i syn lat 24 z 
drugiej rodziny. „Przed śmiercią 
kobiety i dziewczęta zostały zbio-
rowo zgwałcone. Wszyscy byli 
torturowani, ciała ofiar były zma-
sakrowane. /.../ Następnej nocy z 
17 na 18 lipca 1945 roku, banda 
ukraińska UPA dokonała ponow-
nego napadu na polskie domy i 
kto nie zdążył uciec, został zamor-
dowany. Zginęło 7 mieszkańców 
wsi.” (Siekierka..., s. 912 – 913). 
W nocy z 17 na 18 lipca we wsi 
Lipa koło Birczy pow. Przemyśl 
upowcy spalili 3 domy polskie i 
uprowadzili Michała Chrobaka do 
lasu, gdzie został zamordowany. 
19 lipca we wsi Stubieńko pow. 
Przemyśl banderowcy zamordo-
wali 3 Polaków, braci, podczas 
zbioru żyta na polu. 
20 lipca w miejscowości Bircza 
pow. Przemyśl na cmentarzu ma 
grób Bartosiewicz Zdzisław ur. 
1926, który zginął z rąk UPA 20 
VII 1945. We wsi Janów Lwowski 
pow. Gródek Jagielloński upowcy 
zamordowali 20-letniego Józe-
fa Sabatowskiego: był duszony 
paskiem, miał wyrwany język, 
rozbitą głowę i liczne rany kłute.  
We wsi Temeszów pow. Brzozów 
został zamordowany przez UPA  
gajowy Józef Kot. 
22 lipca we wsi Srogów pow. Sa-
nok Ukraińcy uprowadzili Włady-
sławę Oleniacz, której zwłoki od-
naleziono w lesie 23 marca 1946 
roku. 
23 lipca we wsi Kamienne pow. 
Sanok Ukraińcy zamordowali 
Teodora Hrycko i spalili jego dom.  
24 lipca w przysiółku Brzozowiec 
należącym do wsi Czaszyn pow. 
Sanok UPA zorganizowała zasadz-
kę na 20 żołnierzy ochraniających 
transport żywności; w walce zgi-
nęło 5 żołnierzy z 8 DP a 6 zostało 
rannych. We wsi Małkowice pow. 
Przemyśl Ukraińcy zamordowali 
20-letnią Czesławę Kunę.  
28 lipca we wsi Lipa pow. Prze-
myśl upowcy zamordowali Piotra 
Steca oraz powiesili Ukrainkę Pe-
lagię Niezgocką, żonę Polaka, któ-
ry uciekł do Birczy. 
29 lipca we wsi Nienowice pow. 
Jarosław miejscowi Ukraińcy z 
SKW zamordowali 6 żołnierzy z 
26 pp 9 DP. Ich grób znajduje się 
w Jarosławiu na cmentarzu komu-
nalnym. 
30 lipca we wsi Lipa pow. Prze-
myśl zamordowali 8 Polaków, a 
pozostałych wypędzili zabraniając 
powrotu. We wsi Ruska Wieś pow. 
Przemyśl zamordowali Stanisława 
Radonia, ciężko poranili jego ojca 
i dotkliwie pobili jego matkę. 
31 lipca w miasteczku Bircza pow. 
Przemyśl zastrzelili 2 Polaków 
jadących furmanką. We wsi Za-
wadka pow. Lesko  zamordowali 
9 Polaków.  

C.d.n
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Cmentarz parafialny założono 
w drugiej połowie XIX wieku, 
był trzecim z kolei w ponad 
trzystuletniej historii parafii. 
Zwożono tu zamarłych i chowa-
no, teren jego znajdował się jed-
nak w miasteczku zamieszka-
łym przez Ukraińców i Żydów. 

Wielkie odległości sprawiały, że 
groby odwiedzane były rzadko, 
szybko też wiele z nich stawało 
się opuszczonymi. Podział pa-
rafii w 1922 i powstanie nowej 
w Hucie Stepańskiej przypie-
czętował ten stan. Cmentarz 
odwiedzano okazjonalnie naj-
częściej w czasie odpustu na Św. 
Michała 29 września. 

TOPÓR I PNIAK

Pierwszymi wojennymi pochów-
kami na cmentarzu był pogrzeb 
kilku żołnierzy KOP. Polegli 20 
września w walce o odbicie z rąk 
dywersantów i Ukraińców Stepa-
nia. 
Pochowano na nim również ro-
dzinę Sokołowskich, to po Teo-
dorowiczach z Janówki pierwsze 
ofiary mordów banderowskich. 
Niedziela 7 lutego 1943 w Bu-
tejkach nie zapowiadała nic złe-
go, we wsi odbywało się wesele. 
Zarządca ligenszaftu tj. mająt-
ku ziemskiego przejętego przez 
Niemców, Eugeniusz Sokołowski 
i księgowy Edward Kalus zapro-

szeni byli, jako goście. Kiedy się 
bawili, do majątku, którego przed 
wojną właścicielką była Pani 
Chamcowa, saniami przyjechali 
nieproszeni goście. Jednym z nich 
był Misza Lender, Ukrainiec ze 
Stepania, kolega Edwarda. Sio-
stra Edwarda, Stanisława (1931-
2012) mówiła mi, że był kiedyś, 
pomiędzy nimi konflikt o miej-
scową dziewczynę. Wcześniej się 
przyjaźnili, mieli nawet wspólne 
zdjęcie zrobione na łódce. 
Powiązanych drutami domowni-
ków pilnowali w salonie, nie wy-
chodzili na zewnątrz. Banderowcy 
czekali na mężczyzn, jak wrócili 
wieczorem tak samo ich powiąza-
li. Zanim zaczęli mord, prawdo-
podobnie torturowali mężczyzn 
oczekując od nich oddania przed 
zabiciem złota, którego nie mieli. 
Kazali chłopom, Ukraińcom z są-
siednich domów przynieść topór i 
pniak. Postawili w salonie i kolej-
no odrąbywali głowy. Zamordo-
wani zostali Eugeniusz 52 l. i Zo-
fia Sokołowscy 50 l., ich zamężna 
córka Maria Bratkowska 24 l. z 
3 letnim synkiem Andrzejkiem, 
będąca w dziewiątym miesiącu 
ciąży oraz narzeczeństwo Edward 
Kalus 23 l. i Eugenia Jucewicz 20 
l. Mordercy byli z Kryczylska, ich 
akcent mowy nie budził żadnych 
wątpliwości. Następnie zrabowa-
li konie i sanie, zapakowali też, 
co wartościowsze z wyposażenia 
i odjechali saniami w kierunku 
młyna na Werbcze.

NIEAKCEPOWANA MIŁOŚĆ

Edward Kalus pochodził z Borka 
wykształcił się przed wojną, mat-
ka pochodziła z zamożnej rodziny 
Słojewskich. Pani Janina Cham-
cowa zatrudniła Go w swoim 
majątku. Genia Jucewicz z Huty 
Stepańskiej córka po zmarłym 
gajowym Adamie, pochodziła z 
biednej, wielodzietnej rodziny. 
Nikt wtedy nie przejmował się 
losem rodzin, zmarłych pracow-
ników. Musieli opuścić gajówkę, 
a iść nie mieli gdzie, z pomocą ro-
dziny zakupili stary dom w Hucie 
Stepańskiej i tak biedowali. Jej 
matka była ciężko chora, dom i 

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

Stepań -Nowy cmentarz
Gromada Stepań, gmina Stepań,  
powiat Kostopol, woj. wołyńskie, 
parafia Stepań

/ Stepań nowy cmentarz.

/ Ojciec Protoijeriej Stepan Dymitowicz Szomonk

/ Pomnik ofiar ludobójstwa w Stepaniu na nowym cmentarzu
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opieka nad rodzeństwem przeszła 
na ręce Geni. Młodzi kochali się 
Genia Jucewicz i Edward Kalus 
spotykali się potajemnie, czasem 
ona przychodziła do majątku w 
Butejkach, a czasem on do Huty. 
Nieprzeciętna uroda i wielka pra-

cowitość nie wystarczały, aby 
matka Edwarda, Weronika zaak-
ceptowała Ich miłość. Nawet po 
śmierci nie pozwoliła pochować 
ich we wspólnym grobie, co wy-
wołało wielkie oburzenie uczest-
ników pogrzebu. Tych dwoje po-

chowano w Hucie Stepańskiej na 
Starym cmentarzu. Z pogrzebem 
związana była też tragedia innej 
rodziny. Odbywał się, bowiem w 
mroźny dzień, a uroczystość się 
przeciągała. Helena Grzelak z 
Kamionki Nowej przemarzła, za-
chorowała na zapalenie płuc i w 
wyniku tego zmarła. Jej mąż Bo-
lesław zginął na wojnie w 1939, 
troje dzieci zostało sierotami.

ZAPACH ŚMIERCI

Rodzinę Sokołowskich w trum-
nach przewieziono do kościoła w 
Stepaniu. Ksiądz Faustyn Lisicki 
odprawił Mszę, wygłosił też pięk-
ną i wzruszającą homilię. Zebrani 
płakali nie mogąc pojąć, dlaczego 
taki los spotkał ofiary i kto stoi za 
mordem. Tłum żałobników od-
prowadzał zabitych na cmentarz. 
Nikt nie zdawał sobie sprawy, 
że rozpoczyna się ludobójstwo. 
Opustoszały po Holokauście Ste-
pań wyglądał bardzo ponuro, od 
Horynia powiewał zapach śmier-
ci. Na wiosnę tak jak w 1939 r. w 
jego nurtach widziane były płyną-
ce zwłoki, tym razem cywilów.
Nie dopaliły się jeszcze świecz-
ki przy zbiorowej mogile, a już 
przyszła potworna wiadomość 
o wymordowaniu całej Parośli i 
Piotrowskich w Hucie Stepań-
skiej. Następne pogrzeby były już 
ciche, zmarłych i zabitych cho-
wano ukradkiem, obawiając się o 
swoje bezpieczeństwo. Wreszcie 
zaprzestano wszelkich pochów-
ków. Spalonych kilkanaście osób 
w kolonii Dworzec nikt nie po-
chował.
Prosto po pogrzebie Albert Bu-
kowski z Kamionki Starej, poje-
chał pod szkołę rolniczą i zabrał 

z niej swojego syna Zygmunta. 
Chodził on do tej szkoły mimo 
wrogości ze strony kolegów 
Ukraińców, aby zdobyć wykształ-
cenie i nie być wysłany na roboty 
do Niemiec. Od długiego czasu 
młodzież ukraińska zbierała się 
na przerwach lekcyjnych i śpie-
wała narodowe pieśni, które nie 
brzmiały przyjaźnie. Od pogrzebu 
też zaprzestano jeździć do mia-
steczka, a Msze Święte odbywały 
się przy prawie pustym kościele. 
Wrogość od Ukraińców ciągle 
narastała, życzliwi Polakom sie-
dzieli cicho, aby nie narobić sobie 
kłopotu.  

UCIECZKA

Banderowcy przed Wielkanocą 
przypadającą 25 kwietnia byli 
bezkarni. We wtorek 6 kwiet-
nia duży oddział banderowców, 
wszedł do Stepania. Na posterun-
ku było jedynie kilku żandarmów, 
jednego zabili, a pozostałych po-
rozbierali do naga i przepędzili. 
Nie chcieli zadrażniać Niemców 
stąd ich zachowanie. Zabili kilku 
Polaków min. Dzierżanowskiego 
i Hartwinga pracowników z mły-
na, Margasińskiego konserwatora 
od telefonów oraz kilku niewy-
godnych Ukraińców. Pozostałych 
schwytanych pobili i wypuścili.  
Podpalili budynek poczty i urzę-
du gminy, pozrywali przewody 
telefoniczne i po zabraniu broni i 
amunicji z posterunku udali się w 
kierunku Kolonii Trudy, a następ-
nie do Butejek. Gdzie w następny 
dzień zostali zaatakowani przez 
Hucian i doszło do bitwy. Zaraz 
po odejściu banderowców do Ste-
pania przybył oddział niemiecki 
z Kostopola. Zaatakowani przez 

Hucian banderowcy w Butejkach 
mimo ich wielkiej przewagi, ucie-
kali myśląc, że to właśnie Niemcy 
nacierają. Kiedy się zorientowali 
zawrócili i ostrzelali wycofują-
cych się Polaków (opis przy Bor-
ku). 
Dni Polaków w Stepaniu były 
policzone. Kto jak mógł ucie-
kał, Ksiądz Lisicki zdołał uciec 
do Huty Stepańskiej, podobnie 
jak rodzin, nauczyciela Edwarda 
Nakoniecznego i Wyrożemskich. 
Apolonię i Czesława Gawędów 
z dziećmi uratował Ukrainiec 
Paweł Kondratec, wywożąc ich 
w ukryciu z miasteczka, następ-
nie pomógł przeprawić się przez 
Horyń. Rodzina ukrywając się po 
dwóch dniach dotarła najpierw do 
Ostów, a po odpoczynku w pol-
skiej kolonii do Sarn. Niektórym 
jednak nie udało się uciec, los kil-
kunastu Polaków nie jest znany 
nikomu. 
Kościół banderowcy próbowa-
li wysadzić w powietrze przed 
Wielkanocą 21 kwietnia, detonu-
jąc w podziemiu nagromadzone 
pociski armatnie, jednak solidna 
konstrukcja nie rozpadła się. Dla 
przywrócenia porządku począt-
kiem maja do Stepania przybyła 
kompania z 202 batalionu Schut-
zmannschafts, wycofała się jed-
nak po upadku Huty Stepańskiej 
19 lipca, do Kostopola.    
Upamiętnienie krzyżem i ogro-
dzenie cmentarza nastąpiło sta-
raniem dawnych parafian szcze-
gólnie z Huty Stepańskiej i Wyrki 
pod przewodnictwem gen. Cze-
sława Piotrowskiego w 1997 r.

c.d.n
Janusz Horoszkiewicz

/ Stepań nagrobek Hrabiów Jezierskich ze Stydynia.

/ Od lewej Grzegorz Naumowicz (historyk), Maciej Wojciechowski ( rżyser filmów o Wo-
łyniu), Jan Horoszkiewicz, Wiktor Piotrowicz Krot ( były sołtys Huty Stepańskiej, lekarz 

weterynarz) 

Niemcy prowadzący wojnę na 
wielkich obszarach Europy 
potrzebowali sojuszników. Na-
cjonaliści ukraińscy wrogo na-
stawieni do Polski stali się ich 
naturalnym sprzymierzeńcem. 

Stworzono ukraińską policję 
pod nazwą schutzmannschaft 
tzw. szucmani. Najpierw zaj-
mowali się utrwalaniem władzy 
okupacyjnej, potem ściąganiem 
kontyngentów, ale szybko stali 

się ludobójcami. Pod komen-
dą Niemców przeprowadzili 
holokaust, byli jego gorliwymi 
wykonawcami i tylko dzięki 
nim udało się go tak skutecznie 
przeprowadzić. W połowie mar-
ca 1943 r. kilka tysięcy z nich 
zdezerterowało, porzucając 
służbę dla Niemców, większość 
zasiliła szeregi UPA. Wprawieni 
w okrutnych mordach, konty-
nuowali zbrodniczy proceder, 
mordowali Polaków. Obórki 
koło Kołek już wcześniej padły 
ich ofiarą.

OPRAWCY - KOLEDZY ZE 
SZKOŁY

Niektórzy szucmani znani byli 
mieszkańcom Obórek, chodzili 
kiedyś razem do szkoły, spotyka-
li się w różnych okolicznościach, 

żyli po sąsiedzku. Polacy nie mo-
gli zrozumieć powodów ich okru-
cieństwa. Wstrząsające opowieści 
nie pozostawiały złudzeń. Zabra-
ny przez szucmanów na podwo-
dę, Antoni Trusiewicz z Rudnik 

był naocznym świadkiem zabicia 
około 5-6 letniego Żydowskiego 
chłopca. Padał deszcz, chłopczyk 
stał w lesie, oczy jego jak każde-
go dziecka wypatrywały pomocy. 
Zagłodzony, obdarty, nie miał 

Obórki Trusiewiczowskie  
w gminie kołki
gromada Rudniki, gmina Kołki
powiat Łuck, woj. wołyńskie

/ Droga do Obórek 

/ Droga do Obórek 
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siły uciekać, ani płakać. Szuc-
man podszedł do Niego, złapał 
za nogi i uderzył głową w drze-
wo, która się rozpadła, a na drze-
wie pozostał mózg. Rzucił ciało 
chłopca w krzaki, wsiadł na wóz 
i zszokowanemu woźnicy kazał 
jechać, jakby nic się nie stało1. 
Z Niesześci do matki Ludwiki 
Domalewskiej szła córka Geno-
wefa, zamężna za Kazimierza Li-
pińskiego. W lesie znalazła około 
3 letnią dziewczynkę, zlitowała 
się nad nią, zabrała i szły obie 
do Obórek. Na drodze spotkał 
je szucman, jadący furą z Niem-
cem. Szucman zapytał „kto to”, a 
Ona że jej dziecko, Niemiec nie 
wtrącał się do rozmowy, szuc-
man nie odstępował od docho-
dzenia. Pofatygowali się z nią i 
dzieckiem do Obórek, podjechali 

pod dom Domalewskich. Matka 
nic niewiedząca została zapytana 
„ile córka ma dzieci”, odpowie-
działa „nie ma dzieci”. Szucman 
pobił dotkliwie Genowefę po ca-
łym ciele i zostawił ledwie żywą.  
Dziewczynkę zabrał na wóz i 
pojechali w kierunku na Hradę 
oddaloną o 4 km od Obórek, tam 
zabił dziecko strzałem w głowę i 
zostawił przy drodze 2.  

OKRUCIEŃSTWO SZUC-
MANÓW

Koniec dla Obórek zbliżał się 
nieubłaganie. Najpierw wyda-
rzyła się rzecz dziwna, kiedy 
nikt jeszcze nie słyszał o par-
tyzantach przyszło na nocleg 5 
uzbrojonych, kim byli pozostało 
tajemnicą. Rano przyjechało 7 

szucmanów, pojmali uzbrojo-
nych bez ich oporu i powieźli 
do Kołek. W następnych dniach 
szucmani złapali w lesie dzie-
ci żydowskie, które przyznały, 
że posiadane jedzenie dostały 
w Obórkach. Wśród okolicznej 
ludności ukraińskiej krążyły też 
pogłoski, że Obórki wspierają 
żywnością sowieckich partyzan-
tów, którzy pokazywali się już w 
terenie.
Rano 11 listopada zauważono 
kręcącego się szucmana, babcia 
Wiktoria Trusiewicz nakarmi-
ła go śniadaniem i poszedł bez 
słowa.  Zaniepokojona zaistniałą 
sytuacją wyprawia swojego wnu-
ka Feliksa s. zmarłego w 1934 r. 
Antoniego do rodziny w Rudni-
kach. Około 10 - tej rano kolonię 
okrążyli szucmani, jednocześnie 
wyprowadzali mężczyzn z do-
mów, katując ich pałkami. Po do-
kładnym przeszukaniu domów, 
14 z nich zabrali do aresztu w 
Cumaniu. Wieczorem do Obó-
rek wrócił z Rudnik, Feliks, jego 
mama Helena i babcia są bardzo 
zaniepokojeni i zachęcają go do 
ponownego odejścia. 
Przed świtem 13 listopada do Cu-
mania wyrusza pięć kobiet nio-
sąc aresztowanym ciepłą odzież 
i jedzenie. Zaniepokojona babcia 
Wiktoria, targana złymi przeczu-
ciami odprawia wtedy wnuka 
Feliksa ponownie do Rudnik, 
odchodzi razem z Heniem Tru-
siewiczem s. Franciszka. 
Przed południem 13 listopada, 
ciężarowym samochodem przy-
jeżdżają szucmani, a osobo-
wym dwóch Niemców. Wszyscy 
mieszkańcy zostali zegnani do 
domu Franciszka Trusiewicza, 
gdzie oczekiwali jak się wkrótce 
okazało na egzekucję. Wypro-
wadzani, na ganku kolejno się 
rozbierali i byli prowadzeni do 
stodoły gdzie czekał kat. Tam 
na krześle siedział Niemiec, na 
drugim krześle leżała amuni-
cja, przyprowadzani kładzeni 
byli przed nim na słomie, a on 
strzelał. Wynoszono zabitych i 
przyprowadzano następną osobę. 
Zabito wszystkich, którzy byli na 
kolonii, nawet Ukrainki, kobietę 
w ciąży i dziewczynkę, przypad-
kowo tam przebywającą. 

UDERZAŁ W DZWON

Świaszczennik Ojciec Szemekiło 
z Rudnik, uderzał w dzwon tak 
jak na pogrzeb, czekając z na-
stępnym uderzeniem aż całkiem 
zamilknie, wiedział o mordzie i 
współczuł Polakom. Po południu 
szucmani wracali z powrotem, 
wieźli zrabowaną odzież, rzeczy 
z mieszkań, gonili konie i krowy. 
Chłopcy z Obórek Feliks i Henio 
przebywający w Rudnikach z 
trwogą oczekiwali wiadomości. 
Ukraińcy, którzy rozmawiali z 
szucmanami potwierdzili najgor-
sze przypuszczenia, wszyscy zo-
stali zabici. Na drugi dzień szuc-
mani sprowadzają ludzi z Rudnik 
i Stawyhoroża, którzy do wyko-
panego dołu powrzucali zabitych.
W ten wieczór Feliks Trusiewicz 
i jego kuzyn Henio, dla bezpie-
czeństwa odchodzą z Rudnik. 

Feliks przedostaje się mimo kło-
potów do Kiwerc. Henio idzie do 
Niesześci gdzie łapią go szucma-
ni, następnie przewożą 14 listo-
pada rano do aresztu w Cumaniu. 
Tam zostaje osadzony razem z 
wcześniej pojmanymi i opowia-
da o mordzie, areszt przepełnia 
wielka rozpacz. Następnego dnia 
ginie razem z nimi w egzekucji.
Kobiety wracające wieczorem 
13 listopada z Cumania zostały 
schwytane przez przebywających 
w Obórkach szucmanów. Nie za-
bili ich jednak, a przyprowadzili 
do Rudnik, tam zamknięto je w 
domu Ukraińca Daniły, który 
wszystko im opowiada. Infor-
muje o dokonanym pod ich nie-
obecność mordzie. W sobotę 14 
listopada po południu, prowadzą 
kobiety do Obórek i tam rozstrze-
liwują. Dół z wcześniej zabitymi 
był już zasypany, dlatego obok 
wykopano mniejszy i tam je za-
walono.
Mężczyźni rozstrzelani zostają w 
niedzielę 15 listopada na „ługach” 
za Cumaniem w kierunku na Be-
reściany. Przed samym wyprowa-
dzeniem na egzekucję, przyszedł 
szucman Kiszko, przedwojenny 
nauczyciel z Czernyża, z pyta-
niem „kto nie z Obórek”, zgłosił 
się Tadeusz Morawski z Klewa-
nia. Oddzielili go od pozostałych, 
których poprowadzili na śmierć. 
Morawski wypuszczony z aresztu 
za łapówkę wręczoną przez żonę, 
opowiedział o tym, co działo się z 
aresztowanymi, kiedy dowiedzie-
li się o mordzie od Henia Trusie-
wicza i czekali na swoją śmierć. 
Łącznie w Obórkach i Cumaniu 
zamordowano 53 osóby3. 

ZACHOWAĆ PAMIĘĆ 

Staraniem Feliksa Trusiewicza 
miejsce zbiorowego grobu upa-
miętniono małym metalowym 
krzyżem z tabliczką. Pamięć i 
miejsce mordu byłoby jednak 
zapomniane, gdyby nie troska 
ze strony śp. Czyraka Ukraińca 
z Rudnik. Jego ojciec brał udział 
w zakopywaniu Polaków, a kiedy 
syn podrósł pokazał mu miejsce i 
nakazał zachować pamięć. Do sa-
mej śmierci tak robił jak polecił 
mu ojciec, postawił nad Dołem 
Śmierci krzyż drewniany i ogro-
dził miejsce drągami. 
Natomiast poszukiwanie miejsca 
zakopania mężczyzn koło Cuma-
nia, napotyka na nieprzewidzia-
ne trudności. Wcześniej nad ich 
Dołem Śmierci stał mały krzyż, 
który zaginął, umarli też świad-
kowie. 
Polana, na której znajdowały się 
Oborki całkowicie zarosła lasem, 
pozostały tam, jako świadkowie 
stare dęby, zanikający błotnisty 
staw, dzikie bzy i drzewa owoco-
we w lesie.

c.d.n
Janusz Horoszkiewicz

1 F. Trusiewicz, relacja 23 VI 
2014 r.
2 F. Trusiewicz, relacja 10 V 2014 
r.
3 F. Trusiewicz, relacje od 31 III 
2014 do 19 IX 2019. F. Trusie-
wicz – Pokolenie. W. i E. Sie-
maszko, Ludobójstwo … str. 574
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/ Dół Śmierci na Obórkach

/ Ukrainiec p. Czyrak opiekował się Dołem Śmierci na Obórkach

/ Dęby w Obórkach
/ Pozostały jeszcze drzewa owocowe na Obórkach
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Zagubieni na Kresach
Ryszard Frączek
ZAGUBIENI NA KRESACH 

znalazłaś siebie wśród łąk zielonych

rumiankiem miętą pachnące oczy

skowronki nucą pieśń czas uroczy 

i motyl siada na Twojej dłoni

znalazłem siebie w ruin kościołów

me serce bije jak dzwon kościelny

który zabrali oprawcy w nocy

i tylko bocian na straży stoi

znalazłaś siebie choć wciąż się dziwisz

i mówisz sen to nie rzeczywistość

wiat czesze włosy w kwiatów bukiety

z których pszczoły nektar zbierają

znalazłem siebie na cmentarzach

wśród grobów dawno niepobielonych

gdzie ma tęsknota wśród krzyży ginie

gdzie dłoń jest Twoja na mojej dłoni

znalazłaś siebie wśród moich marzeń

które bezpiecznie chronią Ciebie

już wiesz że zawsze nam jest po drodze

kiedy me serce dotyka Ciebie

znalazłem Ciebie nad brzegiem Styru

krętym jak życie moje jest dzisiaj

i chłodzę stopy w rześkim jej biegu

i puszczam statki niech z prądem płyną

szukamy siebie nasze wspomnienia

jak chmury kłębią się goniąc siebie

jak ptak w przestworzach frunie na niebie

gdy znajdzie gniazdo wtedy osiądzie

i nie mów proszę że to już koniec

bo noc się kończy i dzień zaczyna

tak jak pieszczoty z brzaskiem się budzą

tak popłyniemy znów o świcie.

Ryszard Frączek
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W krwawym zakolu Krycińskiego.
Stanisław Kryciński ,,Pogórze Przemyskie w krwawym zakolu Sanu”, 
wydawnictwo Libra, Rzeszów 2020. 
Stanisław Żurek
Autor we „Wstępie” na s. 5 - 6 pi-
sze: ,,Pod koniec średniowiecza 
Ruś sięgała na zachodzie po rze-
kę Jasiołkę. W jej granicach było 
Krosno i Rzeszów. Ten stan rzeczy 
przejęło województwo ruskie w 
czasach I Rzeczypospolitej. Jednak 
zasięg osadnictwa ruskiego kurczył 
się. W XIX w. wsie zamieszkiwane 
przez Rusinów i te, w których jesz-
cze były cerkwie, ledwo sięgały 
Brzozowa. Pod koniec tego stulecia 
rodzące się nacjonalizmy – polski i 
ukraiński – uznały San, pomiędzy 
Sanokiem a Przemyślem, za grani-
cę etniczną. Prymitywne ideologie 
potrzebują prostych rozwiązań. To 
rozgraniczenie przyniosło tragicz-
ne skutki w latach 1944–1947. Jeśli 
nie mieszkało się po „właściwej” 
stronie Sanu narażało się, w lep-
szym wypadku na wygnanie za San, 
a w gorszym na śmierć”. 

Nestor, mnich z monasteru pieczer-
kiego  (ok. 1050 -  1114) w swojej 
kronice (latopisie) Powieść minio-
nych lat (Повѣсть времяньныхъ 
лѣтъ),  napisanej ok. 1113 podaje: 
„Roku 6489 [981]. Poszedł Wło-
dzimierz ku Lachom i zajął grody 
ich: Przemyśl, Czerwień i inne 
grody, które do dziś dnia są pod 
Rusią.”  

Jest to najstarszy zapisek dotyczący 
tych ziem. W czasie wyprawy wo-
jennej w 1018 r. odbił je Bolesław 
Chrobry, więc to była ta napaść na 
„ukraińskie rdzenne ziemie”? odbi-
cie swojego zagrabionego terenu?   
Nestor pisze dalej: „Roku 6539 
[1031]. Jarosław i Mścisław zebra-
li wojów mnogich, poszli na La-
chów i zajęli Grody Czerwieńskie 
znowu, i spustoszyli ziemię lacką, i 
mnóstwo Lachów przywiedli, i roz-
dzielili ich. Jarosław osadził swo-
ich nad Rosią, i są do dziś.”  

Stosunki z Rusią, początkowo przy-
jazne zaczęły się psuć już podczas 
wojny Bolesława Chrobrego z 
Niemcami. Córka Bolesława wy-
szła za mąż za syna Włodzimierza 
Wielkiego, Świętopełka, co nie po-
dobało się mnichom prawosławnym 
z Ławry Peczerskiej. W wyniku za-
targów dynastycznych córka Bole-
sława została uwięziona, a Chrobry 
ruszył na Kijów w roku 1013. Kijów 
poddał się Chrobremu, który wcale 
nie myślał o włączeniu go do Polski. 
Chodziło mu o utwierdzenie władzy 
przychylnego sobie księcia. Grody 
Czerwieńskie wróciły do Polski.  
Bolesław Śmiały dwukrotnie 
wyprawiał się na Kijów celem 
usadzenia na tronie kijowskim 
Izasława. Bolesław Śmiały był 
synem Rusinki, księżniczki kijow-
skiej Dobroniegi i mężem Rusinki.   
W okresie Polski Dzielnicowej zie-
mia Czerwieńska znalazła się w rę-
kach (około 1084r.) Rościsławiczów.  
W roku 1240 Tatarzy zdobyli i do-
szczętnie zniszczyli Kijów dając 
początek niewoli tatarskiej na Rusi. 
Z czasem wyludnione ziemie ruskie 
zaczęli podbijać Litwini, dochodząc 
do Morza Czarnego. W 1261 roku 
namiestnik tatarski kazał Rusinom 
spalić grody. W tym czasie, w epoce 
najazdów tatarskich przyszedł kres i 

na grody Czerwieńskie. Opustosza-
łe i zniszczone. Polityka dynastycz-
na Łokietka doprowadziła do osa-
dzenia na tronie halickim Andrzeja 
i Lwa synów Jerzego I Halickiego 
i Eufemii, siostry Łokietka, którzy 
pozostali wiernymi sojusznikami 
Polski. Po śmierci Jerzego I-go, bo-
jarzy wepchnęli pod lód wdowę po 
nim, Eufemię siostrę Łokietka. Syn 
Łokietka Kazimierz działał szybko 
i w 1341 zajął Lwów, osadzając w 
nim bojara Dymitra Dietko, który 
uznał łączne zwierzchnictwo Wę-
gier i Polski. Księstwo ruskie uległo 
podziałowi i wtedy Kazimierz Wiel-
ki w roku 1349 podjął decydującą 
rozprawę o Ruś. Zajął całą Ruś 
Halicką i skrawek zachodni Podo-
la, w walce z Litwinami Lubarta, 
a później Kiejstuta. W roku 1350 
Kazimierz Wielki utrzymał Ruś Ha-
licką ze Lwowem, a Litwini zajęli 
północną część księstwa. W dwóch 
wyprawach w 1387 Jadwiga zajęła 
Ruś Czerwoną, usuwając węgier-
skich urzędników.   

„Uroszczenia banderowców do 
rzekomych ukraińskich ziem et-
nicznych w granicach Polski mają 
takie same podstawy prawne czy 
racjonalne jak uroszczenia żydow-
skich wyłudzaczy i hochsztaplerów 
wobec naszego kraju.

W średniowieczu Polska graniczyła 
od wschodu z potężnym państwem 
ruskim ze stolicą w Kijowie. Pań-
stwo to uległo niestety całkowitej 
zagładzie z rąk Mongołów, zaś za 
datę końca Rusi Kijowskiej i włą-
czenia jest do Złotej Ordy przyjmu-
je się zniszczenie Kijowa w 1240. 
Polska położona dalej na zachód 
miała więcej szczęścia – wprawdzie 
trzy najazdy mongolskie na Polskę 
w XIII wieku ( bitwa pod Legnicą 
1241, 1259/60 oraz 1287/88 ) zruj-
nowały ziemie polskie, wyludniły i 
opóźniły proces ich jednoczenia ( 
1295 – koronacja Przemysła II na 
króla (Wielko)polski, 1320 – ko-
ronacja Łokietka i podniesienie 
Korony Królestwa Polskiego ), 
ale nie spowodowały uzależnienia 
Polski od imperium mongolskiego. 
W XIV wieku o spadek polityczny 
po nieistniejącej Rusi Kijowskiej 
zaczęły walczyć Wielkie Księstwo 
Litewskie, Księstwo Moskiewskie, 
Królestwo Węgierskie i Królestwo 
Polskie. Lata 1340-1392 to okres 
wojen polsko-litewskich zakończo-
nych przyłączeniem księstw Ha-
lickiego i Wołyńskiego do Korony. 
Podczas sejmu lubelskiego 1569 
dokonano inkorporacji części ru-
skich ziem WKL (od Podlasia do 
Bracławszczyzny) do Korony. /.../ 
Lwów był przez 600 lat nieprzerwa-
nie miastem polskim, ale skoro w 
1250 założył je król Daniel I Halic-
ki, więc mimo prawie całkowitego 
braku ludności ukraińskiej nagle 
w 1918 stał się miastem etnicznie 
ukraińskim, podobnie jak jeden z 
historycznych grodów czerwień-
skich, czyli Przemyśl, zagarnięty 
Polakom (Lędzianom) przez Ki-
jowian w 981, odbity przez Chro-
brego w 1018, utracony w 1031 
itd, trwale przy Polsce od 1340.  
Sami zwolennicy tezy o ‘ukraiń-

skich ziemiach etnicznych’ najwy-
raźniej nie wierzyli w ich etnicz-
ność (np. na Zakerzoniu - czyli 
na zachód od linii Curzona - na 
„ukraińskiej chełmszczyźnie” Po-
lacy stanowili 94%, zaś pozostałe 
6% to przedstawiciele innych na-
rodowości, niekoniecznie Rusini). 
Nic więc dziwnego, iż od samego 
początku zaczadzeni niemieckim 
podarunkiem Ukraińcy sięgają 
po czystki etniczne i mordowanie 
polskiej ludności cywilnej - bynaj-
mniej nie mitologicznych „polskich 
panów”, ale sąsiadów i częstokroć 
takich samych jak oni chłopów.” 
(MacGregor: Etniczne ziemie 
Ukrainy to Hetmanat ( 1649-1764 
); w: https://macgregor.neon24.pl/
post/137743,etniczne-ziemie-ukra-
iny-to-hetmanat-1649-1764 ). 

Mnich Nestor w rozdziale „O za-
łożeniu Kijowa” pisze: „Polanie 
tedy, mieszkając z osobna, wła-
dali rodami swoimi, boi wiem i 
do tych braci [o których będzie 
mowa] byli tu Polanie i żyli każdy 
ze swoim rodem i na swoich miej-
scach, władając rodami swoimi. I 
byli trzej bracia: jednemu na imię 
Kij, a drugiemu Szczek, a trzecie-
mu Choryw, a siostra ich zwała się 
Łybedź. Siedział Kij na górze, gdzie 
dziś wjazd boryczewski, a Szczek na 
górze, która dziś zowie się Szczeko-
wica, a Choryw na trzeciej górze, 
od niegoż przezwanej Chorywica. I 
założyli gród w imię brata swojego 
najstarszego i nazwali go Kijowem. 
Był około grodu las i bór wielki, i 
łowili tam zwierzynę. Byli to mę-
żowie mądrzy i roztropni, nazywali 
się Polanie, od nich to są Polanie w 
Kijowie i po dziś dzień.” 

Pomimo tego przekazu historycz-
nego polscy historycy nie piszą 
o „polskiej etniczności Kijowa”, 
który znacznie dłużej należał do 
Rzeczpospolitej, niż zagarnięte po-
przez agresję Przemyśl, Krosno i 
Rzeszów do Rusi.    

Krosno: W okresie plemiennym 
VII-X w. – przewaga plemion okre-
ślanych nazwą Wiślan. Budowa 
obronnych grodów na obrzeżach 
Dołów Sanocko-Krośnieńsko-Ja-
sielskich. X w. i XI w. – powstanie 
Państwa Polskiego i rubieży  gra-
nicznej między Polską, Rusią i Cze-
chami. Ślady osady słowiańskiej 
i grodu w Krośnie z tego okresu, 
potwierdzają badania archeologicz-
ne w Rynku. Przed rokiem 1105 
biskupstwu lubuskiemu podlega-
ło najdalej wysunięte na wschód 
Krosno nad Wisłokiem, którego 
nie zdołali podbić Rusini. Do 1221 
– tereny te należały do księcia kra-
kowsko-sandomierskiego Leszka 
Białego. (https://pl.wikipedia.org/
wiki/Historia_Krosna )   

Rzeszów: Podobnie jak w przypad-
ku kultury przeworskiej osadnic-
two wczesnosłowiańskie w Rze-
szowie jest niemal wszechobecne. 
Znanych jest 5 osad płaskich, 1 gro-
dzisko oraz kilkadziesiąt stanowisk 
z ceramiką. Najprawdopodobniej, 
aż do X wieku gród zamieszkiwa-
ny był przez Wiślan, a następnie 

Polan. Osada handlowa (XI w. – 
1354). Gród miejski najprawdopo-
dobniej założyli w okresie między 
XI a XIII wiekiem Polacy. Rusini, 
którzy skorzystali z piastowskiego 
rozbicia dzielnicowego zajęli zie-
mię od Sanu aż po Wisłok. Następ-
nie podzielili ją na włości (wołost’), 
z których każda miała swój gród. 
Rzeszów leżał po polskiej stronie i 
był niejako miastem konkurencyj-
nym dla grodu po drugiej stronie 
rzeki (dzisiaj jest to Pobitno). Gród 
Rzeszów znajdował się na terenie 
obecnego Staromieścia, między 
rzekami Wisłok i Przyrwą. Defi-
nitywnie Rusini zajęli Rzeszów w 
XIII wieku. W 1264 roku spotkali 
się w Tarnowie: książę Rusi Ha-
lickiej Daniel z księciem polskim 
Bolesławem Wstydliwym i wspól-
nie dokonali rozgraniczeń księstw. 
Granica miała przebiegać między 
Rzeszowem a Czudcem. Dopiero 
około roku 1340 Kazimierz Wiel-
ki przyłącza do Polski Księstwo 
Włodzimiersko-Halickie. Ziemie te 
obsadził swoimi zaufanymi podda-
nymi i rycerzami. Włość rzeszow-
ską dnia 19 stycznia 1354 dostaje 
Jan Pakosławic herbu Półkozic ze 
Strożyska,  który przyjął nazwisko 
Rzeszowski. (https://pl.wikipedia.
org/wiki/Historia_Rzeszowa ) 

Przemyśl, VIII wiek – Na terenie 
osiedlają się Lędzianie. IX wiek 
– Przemyśl zostaje włączony do 
Państwa wielkomorawskiego. Po-
wołanie łacińskiego biskupa misyj-
nego. 899 - Przemyśl opanowują 
Węgrzy. 981-985 – Włodzimierz 
Wielki toczy walki o gród i zdoby-
wa go, odrywając go od wczesno-
piastowskiej Polski. 1018 – Bole-
sław Chrobry ponownie przyłącza 
Przemyśl do Polski. 1031 – Prze-
myśl zostaje ponownie zagarnię-
ty przez Ruś Kijowską. Początek 
osadnictwa żydowskiego w Prze-
myślu (pierwsze udokumentowane 
osadnictwo Żydów na ziemiach 
polskich). 1069 – Po zajęciu grodu 
przez Bolesława Śmiałego staje się 
on siedzibą monarchy na kilka lat. 
1086-1344 – Miasto pod panowa-
niem księstwa halisko-włodzimier-
skiego, przez krótki okres stolica. 
1344 – Król Kazimierz III Wielki 
przyłącza Przemyśl z tzw. Rusią 
Czerwoną do Polski po śmierci 
ostatniego władcy ruskiego, Bole-
sława Jerzego, który zapisał ją w 
swym testamencie polskiemu wład-
cy. 1389 – Miasto otrzymuje nową 
lokację na prawie niemieckim. 
Wybudowany zostaje murowany 
zamek, miasto otoczone wysokim 
murem z wieżami, powstają nowe 
kościoły, klasztory, ratusz. 1498 – 
Najazd wojewody wołoskiego Ste-
fana Wielkiego, który zdobył mia-
sto i wydał je na łup żołnierzom. 
Po złupieniu miasta spalono je do-
szczętnie nie oszczędzając nawet 
świątyń. (https://pl.wikipedia.org/
wiki/Kalendarium_historii_Prze-
my%C5%9Bla ) 

Miasta: Krosno, Rzeszów i Prze-
myśl zakładały plemiona sło-
wiańskie, które ustanowiły pol-
skie państwo piastowskie, przez 
prawie trzysta lat Polacy toczyli 

o nie walki z najeźdźcami z Rusi, 
którzy wykorzystywali okresowe 
osłabienia  Polski. Tezy o „etnicz-
nych ziemiach rusińskich” są więc 
zwykłym kłamstwem, wykorzysty-
wanym propagandowo przez na-
cjonalistów ukraińskich snujących 
mrzonki o „Wielkiej Ukrainie”.

Na podobnej zasadzie można 
stwierdzić, że „etniczne ziemie 
polskie” sięgają za rzekę Dniepr, 
przy czym nie zostały nabyte po-
przez zbrojny najazd, czyli agresję, 
ale w wyniku dobrowolnej unii 
„równych z równymi, wolnych z 
wolnymi”. Osadnictwo polskie ma 
tam już tradycję ponad 700-letnią. 
A miasto Kijów założyło plemię 
polskie Polan.

Kłamstwem jest też teza, że „Pod 
koniec tego stulecia (tj, w XIX 
wieku – przypis S. Ż.) rodzące się 
nacjonalizmy – polski i ukraiński 
– uznały San, pomiędzy Sanokiem 
a Przemyślem, za granicę etnicz-
ną.” Jest to wyłącznie twierdze-
nie „rodzącego się nacjonalizmu 
ukraińskiego”, a następnie ideolo-
gów nazistowsko-faszystowskiej 
Organizacji Ukraińskich Nacjona-
listów (OUN). Rzeczywiście, „to 
rozgraniczenie przyniosło tragicz-
ne skutki”, ale nie tylko „w latach 
1944 – 1947” (jak podaje Kryciński 
na s. 6), ale w latach 1939 – 1947. 
Intrygującym faktem jest, że dla na-
cjonalistów ukraińskich „konflikt 
polsko-ukraiński” na ziemiach pol-
skich zaczyna się od 1944 roku, od 
momentu wkroczenia Armii Czer-
wonej na tereny pojałtańskiej Pol-
ski. To „bielmo na oczach” dotyczy 
okresu wrzesień 1939 – lipiec/sier-
pień 1944 głównie na Podkarpaciu. 

Dalej na s. 6 Kryciński pisze: „Pol-
ska partyzantka, której spore zgru-
powanie pojawiło się jesienią 1944 
r. między Dynowem a Rzeszowem, 
rządna była odwetu za krzywdy 
wyrządzone przez Ukraińców ich 
rodzinom w okolicach Lwowa. W 
ramach odpowiedzialności zbio-
rowej mordowała Ukraińców na 
„lackim” (polskim) brzegu Sanu 
(zachodnim i północnym). W pierw-
szych czterech miesiącach  1945 r. 
urządzała masakry ludności ukra-
ińskiej na „ruskim” (ukraińskim) 
brzegu. Ich symbolem jest najwięk-
sza liczbowo zbrodnia dokonana 3 
marca 1945 r. na bezbronnej lud-
ności Pawłokomy – mężczyznach, 
kobietach i dzieciach. Tych zbrodni 
było więcej. W tym samym czasie 
partyzantka ukraińska mordowała 
Polaków, ale zwykle było to kilka 
lub kilkanaście ofiar we wsi. Wy-
jątkiem na tym obszarze jest napad 
UPA na Borownicę, 20 kwietnia 
1945 r.. gdzie wśród kilkudziesięciu 
ofiar, były również kobiety i dzieci. 
Nie chodzi tu o przerzucanie się 
liczbami, ale trzeba sobie zdawać 
sprawę, że w latach 1944 – 1947 na 
obszarze Pogórza Przemyskiego, 
jak całej tzw. Zakerzonii, zginęło 
wielokrotnie więcej Ukraińców niż 
Polaków.”  

To kłamliwa, probanderowska wer-
sja historii. 

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI
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Czy „do jesieni 1944 r.” na Pogórzu 
Przemyskim było spokojnie i bez-
piecznie, a Polacy i Rusini (Ukra-
ińcy) żyli w dobrych, sąsiedzkich 
relacjach? Jakie to były „krzywdy 
wyrządzone przez Ukraińców” 
rodzinom partyzantów AK? Kra-
dli  im kury, czy jabłka w sadzie? 
I „krzywdy” działy się to tylko 
„w okolicach Lwowa”? Nie było 
okrutnego ludobójstwa ludności 
polskiej na Wołyniu, w woj. tarno-
polskim i stanisławowskim?     

Kryciński jest kolejnym przykła-
dem, w jakim celu nacjonaliści 
ukraińscy doprowadzili do zafał-
szowania, aczkolwiek niewątpli-
wej zbrodni w Pawłokomie, szan-
tażując Polaków brakiem zgody 
na otwarcie Pomnika Obrońców 
Lwowa, zwanego także Cmenta-
rzem Orląt we Lwowie. Pawłoko-
ma, jak też zmanipulowana wersja 
zbrodni w Sahryniu,  zagłuszyć ma 
zbrodnię ludobójstwa okrutnego 
(genocidum atrox) na bezbronnej 
polskiej ludności cywilnej. Oko-
ło trzykrotnie zwiększając liczbę 
swoich ofiar, przy jednoczesnym 
około trzykrotnym zmniejszaniu 
liczby ofiar polskich i pomijając 
okrucieństwo modów, usiłują straty 
równoważyć i zbrodnie traktować 
„równoważnie” jako „konflikt pol-
sko-ukraiński”.  

Czy S. Kryciński zna rozkazy do-
wódców OUN i UPA z 1944 roku? 

6 kwietnia 1944 roku Myrosław 
Onyszkewycz „Orest”: „Rozkazuję 
Wam niezwłoczne przeprowadzenie 
czystki swojego rejonu z elementu 
polskiego oraz agentów ukraiń-
sko-bolszewickich. Czystkę należy 
przeprowadzić w stanicach słabo 
zaludnionych przez Polaków. W 
tym celu stworzyć przy rejonie bo-
jówkę, złożoną z naszych członków, 
której zadaniem byłaby likwida-
cja wyżej wymienionych. Większe 
nasze stanice będą oczyszczone z 
tego elementu przez nasze oddzia-
ły wojackie nawet w biały dzień. 
/.../ Oczyszczenie terenu musi być 
zakończone jeszcze przed naszą 
Wielkanocą, żebyśmy świętowali ją 
już bez Polaków. /.../ Wydobyć broń. 
Śmierć Polakom. Postój, 6 kwietnia 
1944 roku. Sława herojom! Orest, 
Karat (-)” Rozkaz ten znajduje się 
w aktach śledztwa przeciwko My-
rosławowi Onyszkewyczowi.  

„10 lipca 1944 r. dowódca UPA w 
Galicji Wschodniej Wasyl Sydor 
„Szelest”, wydał rozkaz, w którym 
zalecił „ciągle uderzać w Polaków 
aż do wyniszczenia ich do ostatnie-
go z tych ziem” /.../ Kierownictwo 
ruchu banderowskiego uznało, iż 
jest możliwe zarówno dokonanie 
czystki, jak i wygranie całej sprawy 
propagandowo. Dlatego z jednej 
strony bezwzględnie dalej realizo-
wano politykę faktów dokonanych, 
a z drugiej zawczasu przygotowy-
wano strategie propagandowe, 
mające nie tylko usprawiedliwić 
ukraińskie poczynania, ale wręcz 
odpowiedzialność za nie przerzucić 
na stronę polską.” ( Motyka Grze-
gorz: Ukraińska partyzantka 1942 – 
1960; Warszawa 2006, s. 378, 380) 

Kłamstwem jest twierdzenie, że 
„W pierwszych czterech miesią-
cach  1945 r. urządzała masakry 
ludności ukraińskiej na „ruskim” 
(ukraińskim) brzegu. Ich symbolem 
jest największa liczbowo zbrod-
nia dokonana 3 marca 1945 r. na 
bezbronnej ludności Pawłokomy 
– mężczyznach, kobietach i dzie-

ciach. Tych zbrodni było więcej. 
W tym samym czasie partyzantka 
ukraińska mordowała Polaków, ale 
zwykle było to kilka lub kilkanaście 
ofiar we wsi. Wyjątkiem na tym 
obszarze jest napad UPA na Bo-
rownicę, 20 kwietnia 1945 r.. gdzie 
wśród kilkudziesięciu ofiar, były 
również kobiety i dzieci. Nie chodzi 
tu o przerzucanie się liczbami, ale 
trzeba sobie zdawać sprawę, że w 
latach 1944 – 1947 na obszarze Po-
górza Przemyskiego, jak całej tzw. 
Zakerzonii, zginęło wielokrotnie 
więcej Ukraińców niż Polaków.”  

Napady strony polskiej na Ukra-
ińców na Pogórzu Przemyskim 
można policzyć na palcach jednej 
ręki, napady strony ukraińskiej na 
Polaków trwały niemal codziennie 
i najczęściej Polacy mordowani 
byli w sposób barbarzyński, gdy w 
akcjach odwetowych Ukraińcy byli 
rozstrzeliwani. Ofiar polskich w 
każdym napadzie było mniej, gdyż 
ludność polska w większości ucie-
kła ze swoich domów do miast i 
wsi z przewagą ludności polskiej li-
cząc na bardziej skuteczną obronę. 
Ginęli ci, którzy pozostali w swoich 
domach i we wsiach, gdzie stano-
wili mniejszość i uciec nie zdążyli. 

„Na podstawie zebranych doku-
mentów ustaliłem, że ludobójcy 
ukraińscy spod znaku OUN-UPA i 
innych faszystowskich organizacji, 
zamordowali w lalach 1939-1947 w 
województwie lubelskim 11 618 Po-
laków i 31Ukraińców. Z całą pew-
nością nie są to liczby pełne. Ofiar 
polskich było znacznie więcej. Ob-
liczenia szacunkowe wykazują, że 
na ziemi lubelskiej zostało zamor-
dowanych 14-15 tysięcy Polaków. 
Z rąk banderowców zginęła też 
znaczna liczba Żydów. Zdaję sobie 
sprawę, że nie wszystkie przejawy 
ludobójstwa zdołałem zarejestro-
wać. Ustalenia moje starałem się 
oprzeć na możliwie dogłębnej ana-
lizie całego dostępnego materiału 
źródłowego oraz na wynikach do-
tychczasowych badań.” (Stanisław 
Jastrzębski: Ludobójstwo nacjo-
nalistów ukraińskich na Polakach 
na Lubelszczyźnie w latach 1939 
– 1947; Wrocław 2007, s. 231) 

Łącznie strat polskie poniesione 
bezpośrednio z rąk ukraińskich w 
Bieszczadach można szacować na 
ponad 2 tysiące osób (część powia-
tów Lesko, Sanok i Turka). Bilan-
sując liczbę polskich ofiar na tzw. 
Zakerzonii obejmującej przedwo-
jenne woj. lwowskie (czyli bez woj. 
lubelskiego) Szczepan Siekierka, 
Henryk Komański, Krzysztof Bul-
zacki  Bulzacki w opracowaniu 
„Ludobójstwo dokonane przez na-
cjonalistów ukraińskich na Pola-
kach w województwie lwowskim 
1939 – 1947” ( Wrocław 2006) do-
kumentują: 

powiat Brzozów – szacunkowo 
648, wymienione imiennie 398 

powiat Dobromil (na „Zakerzonii 
znalazła się część powiatu) – 1475 
(973)   

powiat Drohobycz (na „Zakerzonii 
znalazła się część powiatu) – 1000 
(623) 

powiat Jarosław – 1700 (1213) 

powiat Lesko – 1900 (1395) 

powiat Lubaczów – 2160 (1621) 

powiat Mościska (na „Zakerzonii 

znalazła się część powiatu) – 800 
(429) 

powiat Przemyśl – 1900 (1350) 

powiat Sanok – 1400 (1012) 

powiat Turka (na „Zakerzonii zna-
lazła się część powiatu) – 699 (499) 
, w tym np. brak 74 ofiar z Mucz-
nego 

powiaty: Krosno, Łańcut, Nisko, 
Przeworsk, Rzeszów, Gorlice, Jasło 
i Nowy Sącz – 587 polskich ofiar. 

Stowarzyszenie Upamiętnienia 
Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjo-
nalistów we Wrocławiu podaje, że 
na tzw Zakerznii z rąk ukraińskich 
zginęło ponad 20 tysięcy Polaków. 
Straty ukraińskie obliczane są w 
całym „konflikcie polsko-ukraiń-
skim” na 6 – 7 tysięcy, natomiast 
Grzegorz Motyka ocenia je na 
maksymalnie 15 tysięcy.  

Pomimo „kreatywnej rachunko-
wości” ukraińskich ofiar (co doty-
czy każdej miejscowości, nie tylko 
Sahrynia i Pawłokomy) na Lubelsz-
czyźnie jest to 14 – 15 tysięcy ofiar 
polskich oraz około 3 tysięcy ofiar 
ukraińskich (październik 1939 – li-
piec 1944 wg Hałagidy 2221 ofiar). 

T.A. Olszański twierdzi, że połowa 
wszystkich strat ukraińskiej lud-
ności cywilnej dotyczy mordów 
dokonanych przez nacjonalistów 
ukraińskich (przewodnik „Biesz-
czady” wydawnictw „Rewasz” i 
„Bosz”, Pruszków 1994 – oraz wy-
dania następne). „W Bieszczadach 
proporcje te są podobne – na oko-
ło 250 ofiar ukraińskiej ludności 
cywilnej około 150 osób zginęło 
z rąk swoich rodaków (SB-OUN i 
UPA).” 

„Na całej Zakerzonii” zginęło więc 
około czterokrotnie więcej Pola-
ków, niż Ukraińców. Lepiej więc, 
aby Stanisław Kryciński zajmował 
się opisem cerkwi, niż powielał 
banderowskie kłamstwa dotyczą-
ce ilości strat w konflikcie polsko-
-ukraińskim z lat 1939 – 1947.   

Poniżej przykłady zbrodni ukraiń-
skich na Polakach na terenie Pogó-
rza Przemyskiego „w pierwszych 
czterech miesiącach 1945roku”. 

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 so-
bie koszulę wokół krocza, była cała 
we krwi, musiał bardzo cierpieć 
zanim umarł – wspomina Anna 
Piwowarczyk, 92–letnia miesz-
kanka Birczy, która w młodości 
sąsiadowała z rodziną Sugierów. 
Wszystkie wymienione ofiary zosta-
ły pochowane w Birczy.” (Grzegorz 
Piwowarczyk: Prawdziwa tragedia 
Birczy. W: https://kresy.pl/kreso-
pedia/historia/prawdziwa-tragedia-
-birczy/ ; 4 listopada 2018). 

19 stycznia 1945 r. we wsi Kreców 
gmina Tyrawa Wołoska pow. Prze-
myśl został zamordowany przez 
UPA gajowy z leśnictwa Kuźmina 
Jan Michałkiewicz  (Edward Or-
łowski, w: http://www.krosno.lasy.
gov.pl/s/149008/17558056/+le-
%C5%9Bnik%C3%B3w+2013.
pdf )    We wsi Sufczyna koło Bir-
czy pow. Przemyśl upowcy zamor-
dowali 2 Polaków.

21 stycznia 1945 roku we wsi Paw-
łokoma pow. Brzozów uprowadzili 
13 Polaków (w tym kobietę) oraz 
1 Ukrainkę i ślad po nich zaginął, 
stało się to przyczyną późniejszej 
akcji odwetowej Polaków. 

29 stycznia we wsi Koniuszki pow. 
Przemyśl upowcy zamordowali 
Piotra Krupskiego.  

W styczniu 1945 r. we wsi Bortków-
ka pow. Brzozów upowcy zamor-
dowali 22-letniego Józefa Pantołę. 
W miasteczku Dynów pow. Brzo-
zów uprowadzili 3 Polaków, którzy 
zaginęli. We wsi Stanisławczyk 
pow. Przemyśl miejscowi Ukraińcy 
zamordowali 1 Polaka. We wsi Tar-
nawa pow. Dobromil: „rozmowa z 
Janiną Skotnicką z domu Krępulec 
ze wsi Tarnawa. Ofiary: 1. Kotula, 
brak imienia, l. ok 50. 2. Jan Owoc, 
l. ok. 40.  3. Pani Leśniak, matka 
niemowląt karmionych piersią (2 
chłopców - bliźniaki, lub dzieci z 
b. małą  różnicą wieku). 4. Babiarz 
Aniela, l. ok 40. 5. Majer Józef, l. 
ok 30. Ofiary pochowane na cmen-
tarzu w Tarnawie”. Uzupełnienie: 
„W styczniu 1945 r. porwany przez 
UPA -  6. MAŚLACZŃSKI Czesław 
(Maślaczyński? – przypis S.Ż.). 
Torturowany, musiał wykopać grób 
dla siebie. Pochowany pod lasem 
koło Dobromila.  7. Majer? Mayer 
Józef  8. Nowakowski Józef . Po-
chowani na cmentarzu w Dobromi-
lu, ale ich grobów obecnie nie ma. 
Świadkowie: Mieczysław Krępulec 
i Feliks Królicki, zam. Besko pow. 
Sanok, Janina  Skotnicka. zam. 
Wrocław.” (Iwona Kopańska – Ko-
non;  rozmowa z Janiną Skotnicką 
z domu Krępulec ze wsi Tarnawa, 
w: www.stankiewicze.com/ludo-
bojstwo.pl). Sz. Siekierka, H. Ko-
mański, K. Bulzacki..., na s. 143 
podają, że w Tarnawie pow. Do-
bromil w styczniu 1945 roku banda 
ukraińska ograbiła 4 gospodarstwa 
i zamordowała 11 osób NN. 

2 lutego 1945 r. we wsi Borow-
nica pow. Dobromil banderowcy 
uprowadzili i zamordowali 3 Po-
laków. „2 lutego 1945 r. na drodze 
do Dynowa zostali zamordowani 
przez banderowców mieszkańcy 
Borownicy: Franciszek Budnik, 
Jan Metyk, Jan Pocałuń i Jan Wój-
cik.” (Artur Brożyniak: „Zagłada 
Borownicy. 20 kwietnia 1945 r.”; 
w: „Głos znad Sanu”, nr 21, 2012 
r.). IPN Rzeszów, śledztwo w spra-
wie zabójstwa Franciszka B., Jana 

M. i Jana P. w lutym 1945r., w 
nieustalonym miejscu, na terenie 
woj. podkarpackiego. Śledztwo 
prowadzone w zakresie zabójstwa 
Franciszka B., Jana M. i Jana P. 
nie doprowadziło do wyjaśnienia 
wszystkich okoliczności tego zda-
rzenia. Ustalono jedynie, iż zaginęli 
oni wraz z wozem konnym, którym 
podróżowali 2 lutego 1945 r. w dro-
dze do Borownicy.

6 lutego we wsi Brzeżawa koło Bir-
czy pow. Przemyśl upowcy zamor-
dowali 3 Polaków: jednego powie-
sili na drzewie koło jego zagrody, 
dwóch uprowadzili i zamordowali 
w lesie. 

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 we wsi Hermanowice 
pow. Przemyśl: „18 lutego 1945  
w Hermanowicach o godz. 16.00 
3 banderowców o pseudonimach 
„Czmil”, „Jastrub” i „Burłaka” 
zlikwidowała 2 członków komisji 
przesiedleńczej oraz zabrali im do-
kumentację wraz z 2 pistoletami.” 
(Andrzej Zapałowski: Granica w 
ogniu. Warszawa 2016, s.158).

We wsi Nowosiółki pow. Dobro-
mil: „W nocy na 18 lutego 1945 
roku napastnicy zamordowali 18 
mieszkańców wsi Nowosiółki i 
Szczegły w rejonie Jaworów, ob-
wód Lwów, w tym 9 kobiet i 6 dzie-
ci.” (Arch. spr. №372, 100, ark. 98-
102. INFORMACJA SBU o dzia-
łalności OUN-UPA №113 z dnia 
30.07.1993 r.) 

20 lutego 1945 r. na terenie powiatu 
Przemyśl banderowcy zamordowa-
li 11 Polaków,  gajowych. 

21 lutego we wsi Brzeżawa pow. 
Dobromil upowcy zamordowa-
li małżeństwo Marię i Franciszka 
Grodeckich. 

W lutym 1945 r. we wsi Siedliska 
pow. Przemyśl zamordowali 3 Po-
laków i 11 Rusinów. 

1 marca 1945 roku we wsi Poręby 
pow. Brzozów: „1 III 1945 r. zostali 
uprowadzeni z Poręb przez bande-
rowców Władysław Cichocki wraz 
z synem. Cichoccy zostali zamordo-
wani 6 marca w okolicy Jawornika 
Ruskiego, gdzie odnaleziono ich 
ciała”. (Ks. Stanisław Nabywa-
niec, ks. Jan Rogula [Uniwersytet 
Rzeszowski] NAD BŁĘKITNYM 
SANEM I... NAD SYNYM SJA-
NOM. I TAK TEŻ BYŁO W RE-
LACJACH POLSKO-UKRAIŃ-
SKICH DO 1947 R. Za:  ref_15_
XBS_Nad Błękitnym Sanem i ... 
Nad Synym Sjanom. I …; www.
pogorzedynowskie.pl )    

2 marca 1945 r. we wsi Wola Mać-
kowska nadleśnictwo Przemyśl zo-
stał zamordowany przez UPA gajo-
wy Stanisław Buczek, ur. 1906 r. 

W wyniku śledztwa IPN Rzeszów 
stwierdził: „sygn. akt S 52/01/Zi – 
śledztwo w sprawie: zabójstwa w 
dniach 3-5 marca 1945 r. w Paw-
łokomie, woj. podkarpackie co 
najmniej 109 obywateli polskich 
narodowości ukraińskiej /.../. Śledz-
two umorzono 19 marca 2010r. 
wobec śmierci sprawców Józefa 
B., Kazimierza S. i Józefa K., wo-
bec prawomocnego przeprowadze-
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nia postępowania w tej sprawie w 
przeszłości przeciwko Tadeuszowi 
O., wobec niewykrycia pozostałych 
sprawców tego przestępstwa”.

Na temat Pawłokomy dr Zdzisław 
Konieczny pisze:  

Po klęsce wrześniowej 1939 roku 
przez dwa tygodnie w Pawłokomie 
stacjonowały wojska niemieckie. 
Miejscowy nauczyciel nacjonalista 
ukraiński Mikołaj Lewicki złożył 
donos na 12 Polaków, że posia-
dają broń, że w nocy ostrzeliwali 
żołnierzy niemieckich. Niemcy 
aresztowali wtedy pięciu Polaków: 
Andrzeja Burka, Jana Diaczyń-
skiego, Władysława Kowala, Jana 
Nowaka i Walentego Sarnickie-
go. Pozostałych siedmiu zdążyło 
się ukryć i uniknęło aresztowania. 
Aresztowanych skierowano do 
Rzeszowa do wojskowego sądu 
wojennego. Groziła im kara śmier-
ci. Przypadek zrządził, że oficer 
prowadzący śledztwo był z po-
chodzenia Austriakiem, który znał 
osobiście jednego z aresztowanych. 
Razem służył z nim w wojsku pod-
czas pierwszej wojny światowej. 
Zarządził dokładne w tej sprawie 
śledztwo i nie znajdując żadnych 
dowodów na potwierdzenie donosu 
kazał zwolnić aresztowanych. Po 
dwu tygodniach wojsko niemiec-
kie wycofało się z Pawłokomy i 
wieś znalazła się pod okupacja so-
wiecką. Od pierwszych dni czynili 
wszystko by pozbyć się Polaków, 
szczególnie te polskie rodziny, któ-
re zakupiły ziemię z miejscowego 
majątku ziemskiego. Między inny-
mi znany jest fakt, że kilku Ukra-
ińców zwróciło się do komendanta 
NKWD z zapytaniem, czy mogą 
wyrżnąć Lachów? W odpowiedzi 
usłyszeli kategoryczny zakaz tego 
i stwierdzenie: “u nas wsie nacje 
mają równe prawa”. Wtedy miej-
scowy komitet ukraiński sporządził 
doniesienie do NKWD, że Polacy 
którzy zakupili ziemię są osadni-
kami wojskowymi i brali udział w 
wojnie w 1920 roku, co było wie-
rutnym kłamstwem. Na podstawie 
tego doniesienia NKWD 10 lutego 
1940 roku zesłało na Sybir 7 pol-
skich rodzin - 40 osób. /.../ Z całej 
grupy zesłanych na Sybir, ocalało 
tylko 10 osób. Po wybuchu wojny 
niemiecko - sowieckiej w czerw-
cu 1941 roku Pawłokoma znalazła 
się pod okupacją niemiecką. Już 
pod koniec czerwca 1941 roku we 
wsi ożywiła się działalność OUN. 
Terenową władzę administracyj-
ną i policyjną przejęli Ukraińcy i 
podobnie jak dawniej zaczęli się 
wysługiwać nowemu okupantowi. 
Szczególną aktywność przejawiał 
w tym względzie miejscowy na-
uczyciel Ukrainiec Lewicki. Złożył 
on oskarżenie, ze Polacy w Pawło-
komie posiadają ukrytą broń. Po-
licja ukraińska aresztowała trzech 
mężczyzn i dwie kobiety pod za-
rzutem posiadania broni. Policjanci 
na miejscu dokonywali przesłu-
chań przy zastosowaniu różnych 
tortur, aby wymusić przyznanie się 
i wskazanie miejsca ukrytej broni. 
Aresztowanym połamano ręce i 
nogi, broni nie znaleziono. W tym 
stanie zabrano aresztowanych – 
którzy zaginęli bez wieści w lutym 
1942 roku. 

W marcu 1943 roku policja ukra-
ińska złożyła donos do gestapo na 
czterech mieszkańców wsi. Zostali 
aresztowani i osadzeni w Oświęci-
miu gdzie zginęli. 

W kwietniu 1944 roku zostało 

aresztowanych przez policję ukra-
ińską z Jawornika Ruskiego pięciu 
mieszkańców Pawłokomy pod za-
rzutem posiadania broni i przyna-
leżności do AK. Zaginęli bez wie-
ści. 

Terenowe kierownictwo AK pod-
jęło decyzję o ukaraniu nacjona-
listów ukraińskich współpracują-
cych z okupantem niemieckim i 
podejrzanych o donosy do gesta-
po. Wydano i wykonano w latach 
1943 -1944 wyroki śmierci na: 
Mikołaju Lewickim, Iwanie Kar-
pie, Iwanie Szpaku i Eugeniuszu 
Trojanie. W styczniu 1945 roku 
do wsi wkroczył oddział UPA w 
sile około 60 ludzi i uprowadził ze 
wsi 10 mieszkańców Pawłokomy 
i trzech mieszkańców Dynowa, 
którzy w tym czasie przebywali w 
Pawłokomie. /.../ Następnego dnia 
rodziny uprowadzonych, tereno-
we kierownictwo samoobrony i 
dawni żołnierze AK z Pawłokomy 
i Dynowa wystosowały apel z we-
zwaniem do kierownictwa UPA, 
aby zwolniły uprowadzonych, lub 
wskazały miejsce pochówku. Dano 
termin wykonania i jednocześnie 
zagrożono odwetem w przypad-
ku nie spełnienia tego apelu. Apel 
przekazano miejscowemu księdzu 
grekokatolickiemu w Pawłokomie 
oraz wykonano informacyjne ulot-
ki. Na apel Ukraińcy nie dali żadnej 
odpowiedzi. W związku z tym stro-
na polska podjęła działania mające 
wymusić wskazanie miejsca po-
chówku uprowadzonych Polaków. 
W nocy z 1 na 2 marca 1945 roku 
w rejonie plebanii w Dylągowej 
dokonano koncentracji oddziału 
poakowskiego “Wacława” przyby-
łego spod Lwowa oraz członków 
polskiej samoobrony z Dynowa, 
Bartkówki i innych miejscowości. 
3 marca 1945 roku wczesnym ran-
kiem oddział “Wacława” wsparty 
przez liczną grupę mężczyzn - Po-
laków z okolicznych samoobron (w 
tym było wielu Polaków, którym 
bandy UPA spaliły lub ograbiły go-
spodarstwa i wymordowały kogoś 
z ich rodzin). Otoczyły wszystkie 
domostwa ukraińskie, mieszkań-
com nakazały zgromadzić się w 
cerkwi. Oddzielono wszystkich 
mężczyzn w wieku od 17 do 75 
lat. Natomiast wszystkie kobiety z 
dziećmi pod eskortą wyprowadzo-
no ze wsi w kierunku Piątkowej, 
tam zwolniono i kazano im iść na 
Ukrainę. Zatrzymanych mężczyzn 
poddano przesłuchaniu, które spro-
wadzało się do dwu pytań: “Kto 
uprowadził Polaków - mieszkań-
ców Pawłokomy? gdzie są zakopa-
ne ich zwłoki?” Wszyscy odpowia-
dali, że nie wiedzą i że nie mieli z 
tym nic wspólnego. Odpowiedzi te 
budziły wątpliwości. Nawet gdyby 
w uprowadzeniu i zamordowaniu 
nie brali udziału Ukraińcy z Pawło-
komy, to bez pomocy miejscowych 
Ukraińców nie byliby w stanie 
dokonać tak szybkiego i sprawne-
go uprowadzenia. Brak pozytyw-
nej odpowiedzi na zadane pyta-
nia spowodowało, że dowództwo 
akcji odwetowej podjęło decyzję 
rozstrzelania wszystkich zatrzy-
manych mężczyzn - Ukraińców. 
Wydzielona grupa wyprowadziła 
ich na cmentarz, gdzie wykopano 
dwa doły i nad nimi rozstrzelano 
od 120 do 150 Ukraińców i tam 
ich zasypano ziemią i obie te mo-
giły istnieją po dziś dzień. Liczba 
rozstrzelanych Ukraińców budzi 
kontrowersje i emocje. Ukraińcy 
podają liczbę 365 osób i że wśród 
nich były również kobiety i dzieci. 

Wykorzystują tu podaną w mel-
dunku poakowskim liczbę około 
300 rozstrzelanych banderowców 
do tego dodali liczbę 65, aby to 
brzmiało bardziej wiarygodnie. 
Sprawa tu jest bardzo prosta do wy-
jaśnienia. Wystarczyło tylko doko-
nać ekshumacji z dwu zbiorowych 
mogił, aby ustalić rzeczywistą licz-
bę ofiar. Nikt tego jednak nie doko-
nał, ani ówczesne władze polskie, 
ani też Ukraińcy nie domagali się 
tego. Wypędzone ukraińskie kobie-
ty z dziećmi udały się ze skargą do 
sowieckiego komendanta wojenne-
go w Sanoku. Ten wysłał oddział 
NKWD, który dokonał w połowie 
kwietnia 1945 roku w Dynowie i 
jego rejonie aresztowania 282 Po-
laków podejrzanych o udział w ak-
cji odwetowej w Pawłokomie. Po 
przesłuchaniu zwolniono 200 Pola-
ków, a 82 skazano na więzienia i ła-
gry i zesłano w głąb ZSRR. Władze 
Polski Ludowej również dokonały 
aresztowań kilkunastu Polaków po-
dejrzanych o udział w akcji odwe-
towej w Pawłokomie. Część z nich 
skazały na więzienia do 6 lat. 7 lip-
ca 1945 roku została zamordowana 
przez miejscowych “Striłciw” z 
SKW “Smicha” i “Jastruba” Polka 
powracająca z przymusowych ro-
bót z Niemiec Karolina Kaszycka.

W nocy z 4 na 5 października 
1945 roku bojówki UPA dokona-
ły napadu na Pawłokomę. Spaliły 
większość budynków polskich i 
poukraińskich oraz zamordowały 5 
napotkanych Polaków. 

W dniu 12 lutego 1946 roku w 
nocy banda UPA uprowadziła z 
Pawłokomy 13 osób. Z grupy tej 
zwolniła z nieustalonych przyczyn 
czteroosobową rodzinę Fedzugów, 
a jednej osobie Emilowi Michali-
kowi udało się uciec i dzięki temu 
ocalał. Pozostałych 8 osób zostało 
zamordowanych w rejonie Woli 
Wołodzkiej. 

W marcu 1946 roku zostało za-
mordowanych trzech mieszkańców 
Pawłokomy, którzy wybrali się po 
ziemniaki do swoich gospodarstw 
(mieszkali czasowo po zachodniej 
stronie Sanu). 

W dniu 23 października 1946 roku 
podczas napadu bojówki UPA zo-
stał zastrzelony w czasie ucieczki: 
Ludwik Potoczny, Józefa Łach, 12 
lat, Zbigniew Biela około 11 lat - 
utopili się w Sanie podczas uciecz-
ki.

Po 1947 roku po operacji “Wisła” 
Polacy odbudowali się i teraz wieś 
jest zamieszkała wyłącznie przez 
Polaków. Ukraińcy z Pawłoko-
my zostali przesiedleni na Ziemie 
Odzyskane w 1947 roku. Część z 
nich wyjechała do Kanady, głów-
nie mężczyzn banderowców, któ-
rych w dniu akcji odwetowej nie 
było w Pawłokomie. Ukraińcy 
próbują wykorzystać skutki akcji 
odwetowej Polaków w Pawłoko-
mie, wyolbrzymiając poniesione 
straty, a całkowicie zapominając o 
przyczynach tej akcji odwetowej. 
(Zdzisław Konieczny. BYŁ TAKI 
CZAS. U źródeł akcji odwetowej 
w Pawłokomie, Przemyśl 2000.) 

Dr. Konieczny stwierdza: „Miesz-
kańcy wsi i biorący udział w akcji 
odwetowej żołnierze poakowskie-
go oddziału „Wacława” oraz lokal-
nych samoobron podają zgodnie, 
że zostało zastrzelonych około 150 
Ukraińców (mężczyzn) działają-
cych w OUN-UPA lub z nią współ-

pracujących. Ukraińcy natomiast 
podają, że zostało zastrzelonych 
366 osób, w tym kobiety i dzieci. 
Utrzymują również, że część ko-
biet i dzieci została przez oddział 
„Wacława” przekazana UPA w 
Gdeszynie, a część wypędzono w 
kierunku Birczy z nakazem uda-
nia się na Ukrainę. O tym, ilu więc 
Ukraińców zostało rozstrzelanych 
w Pawłokomie, mogłaby rozstrzy-
gnąć ekshumacja. Ale tej nie do-
magali się Ukraińcy i nie zrobiły 
tego władze polskie. Dlaczego 
więc przyjmuje się tylko jedną 
wersję - ukraińską? Należy rów-
nież zapytać, dlaczego spór o licz-
bę rozstrzelanych, wbrew polskim 
opiniom, jest wiarygodny tylko w 
oparciu o twierdzenia ukraińskie, 
w tym członka UPA Piotra Poticz-
nego, który w wydanej we Lwowie 
w 2001 r. pracy „Pawłokoma - isto-
rija seła 1441-1947” („Pawłokoma 
- historia wsi 1441-1947”) dolicza 
osoby zabite przed 3 marca 1945 r. i 
po nim, a także Ukraińców zastrze-
lonych poza Pawłokomą. Spis Po-
ticznego nie zgadza się ze spisem 
ludności ukraińskiej Pawłokomy 
sporządzonym przed pacyfikacją 
przez miejscowego księdza grec-
kokatolickiego. Nie podaje w nim 
części nazwisk zastrzelonych osób, 
przy innych różnią się imiona i 
daty urodzenia. Część wykazanych 
zastrzelonych przebywała w tym 
czasie na robotach w Niemczech, 
a inna część przebywała poza wsią, 
w innych miejscowościach Pol-
ski. Ważnym epilogiem tragedii 
było spalenie Pawłokomy przez 
OUN-UPA w październiku 1945 
r. Stosowała ona taktykę „spalonej 
ziemi”, aby uniemożliwić zasiedle-
nie jej przez polskich uchodźców i 
repatriantów z ZSRS.” (Pawłoko-
ma: niech przemówi historia, a nie 
polityka. Z doktorem Zdzisławem 
Koniecznym z Przemyśla, histo-
rykiem, byłym dyrektorem Archi-
wum Państwowego w Przemyślu, 
autorem książki o wydarzeniach w 
Pawłokomie w 1945 r., rozmawia 
Waldemar Moszkowski; w: Nasz 
Dziennik, 2006-05-10). 

Może o wydarzeniach w Pawłoko-
mie niech przemówią bezpośredni 
świadkowie. 

Byłem świadkiem - Tadeusz Hay-
duk: „Byłem żołnierzem Oddziału 
por. “Wacława” uczestniczyłem 
w tej akcji i sporo widziałem. Ce-
lem naszego oddziału było wspar-
cie działań miejscowej polskiej 
samoobrony w akcji rozbrajania i 
wyłapywania kilkudziesięciu Ukra-
ińców członków SKW i UPA, któ-
rzy uczestniczyli w mordach i na-
padach na Polakach w tym rejonie. 
Podczas okrążenia wsi osłaniali-
śmy stronę wschodnią na wypadek 
gdyby Ukraińcom z Pawłokomy 
stamtąd przyszła odsiecz UPA, 
ponadto mieliśmy za zadanie blo-
kować ewentualną ucieczkę upo-
wców ze wsi Pawłokomy. Zresztą 
było kilka takich pojedynczych 
prób przerwania się przez pas okrą-
żenia ze strony banderowców. Pa-
miętam, że jednego uciekającego 
z bronią na pewno zastrzelono, a 
drugiego prawdopodobnie oraz kil-
ku złapano z bronią. Byli to dawni 
policjanci ukraińscy w służbie nie-
mieckiej, a następnie członkowie 
UPA, wśród nich jeden pochodził 
ze Lwowa. Ponadto kilkuosobowa 
grupa z naszego oddziału dokonała 
rewizji na wieży cerkiewnej, gdzie 
znaleziono łuski od naboi i meta-
lową taśmę od CKM. Ja osobiście 

widziałem na cmentarzu świeży 
wykopany dół, w którym mogło się 
maksymalnie zmieścić od 60 do 70 
trupów dorosłych ludzi. Mój ko-
lega, który przebywał dłużej koło 
cerkwi i był na cmentarzu widział 
drugi wykopany dół o podobnych 
rozmiarach. W obu tych dołach mo-
gło się zmieścić maksymalnie od 
120 do 140/150 zwłok ludzkich. I 
według mnie taka ilość Ukraińców 
i to mężczyzn została lub mogła 
być tam pochowana. Liczba 365 
ofiar prawdopodobnie wzięła się w 
publikacjach ukraińskich stąd, że w 
jednym z meldunków podziemia 
polskiego podano liczbę zabitych 
około 300 banderowców. Ukraińcy 
skwapliwie to podchwycili i dodali 
do tego liczbę 65, aby brzmiało to 
bardziej wiarygodnie i stąd ta licz-
ba kursuje w oficjalnych danych 
strony ukraińskiej. Ze strony pol-
skiej nikt nie próbował oficjalnie 
podważyć nieścisłości liczby ofiar. 
Strona ukraińska dotychczas nie 
przedstawiła wykazu nazwisk ofiar, 
a mogła to zrobić, ponieważ więk-
szość mieszkańców tej wsi ocalała. 
Nie uczyniła tego ponieważ mo-
głoby to podważyć wiarygodność 
jej twierdzeń na temat wydarzeń w 
Pawłokomie. Strona polska rów-
nież nie uczyniła nic, aby zaprze-
czyć doniesieniom o wygórowanej 
liczbie zabitych Ukraińców co naj-
mniej o 215 osób. Wystarczyłoby 
tylko dokonać ekshumacji zwłok, 
aby ustalić rzeczywistą liczbę ofiar. 
/.../ Drugim propagandowym kłam-
stwem, szeroko serwowanym w 
artykule Pawła Smoleńskiego były 
opisy jak to Polacy wiązali drutem 
kolczastym ukraińskie ofiary, bili i 
znęcali się nad nimi nawet w samej 
cerkwi oraz, że zabito wiele kobiet 
i dzieci. Przypisywanie podobnych 
metod postępowania jakie stoso-
wali upowcy wobec polskich ofiar 
jest próbą uczynienia z polskich 
ofiar zbrodniarzy, a ze zbrodniarzy 
- ludobójców ukraińskich i katów 
ofiary. Osobiście widziałem dużą 
grupę może około 300 osób, kobiet, 
dziewcząt i dzieci w różnym wie-
ku wyprowadzane z cerkwi i pod 
eskortą skierowane na wschód w 
kierunku Piątkowej i tam zwolnio-
ne. Osiedlili się oni w ukraińskich 
wioskach. Podczas operacji “Wisła” 
w 1947 roku wielu byłych miesz-
kańców Pawłokomy zostało wy-
siedlonych razem z innymi Ukra-
ińcami na tereny Ziem Zachodnich 
i Północnych. Z tego co widziałem 
podczas akcji w Pawłokomie oraz 
z perspektywy czasu osobiście nie 
pochwalam akcji odwetowych 
tego rodzaju jaka miała miejsce w 
Pawłokomie. Zawsze każdy odwet 
rodzi kolejny odwet i tak to miało 
miejsce w przypadku Pawłokomy. 
W nocy z 4 na 5 października ban-
da UPA dokonała napadu na Paw-
łokomę, spaliła większość polskich 
budynków i poukraińskich oraz 
zamordowała 5-ciu napotkanych 
Polaków. 16 marca 1945 roku 13 
dni po akcji odwetowej na Pawło-
komę doszło do walki oddziału por. 
“Wacława” z rzekomym oddziałem 
UPA. To wydarzenie miało nastę-
pujący przebieg. 15 marca 1945 
roku do Łubna przybył 80 osobowy 
oddział NKWD z Sanoka, część 
była w mundurach żołnierzy so-
wieckich, część w polskich, a część 
w ubraniach cywilnych. Dokony-
wał on aresztowań Polaków i przy 
okazji dokonywał wielu rabunków. 
W Nozdrzcu rozbroił miejscowy 
posterunek Milicji Obywatelskiej. 
W tym czasie niektóre posterunki 
MO zostały częściowo lub całko-
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wicie obsadzone przez żołnierzy 
AK, w tym również ze zgrupowa-
nia “Warta”. 16 marca 1945 roku 
oddział ten zaatakował Dynów, 
udając oddział UPA. W Dynowie 
napotkał na zdecydowany opór 
miejscowego posterunku MO i Sa-
moobrony. Z pomocą atakowanym 
rzekomo przez UPA pośpieszył od-
dział “Wacława”. Ostrzelał silnym 
ogniem napastników usiłujących 
się przeprawić przez San, zadając 
znaczne straty. Po ponad godzin-
nej wymianie ognia rzekomy od-
dział UPA ujawnił się jako oddział 
NKWD. Wtedy oddział “Wacła-
wa” wycofał się z kilkoma rannymi 
m.in. ppor. Kazimierzem Kowalem 
“Kazikiem”. Podobnie i obrona w 
Dynowie przerwała ogień. Jak się 
później okazało była to prowokacja 
ze strony oddziału NKWD, któ-
ry chciał sprawdzić jakimi siłami 
dysponuje polskie podziemie. Wy-
darzenia w Pawłokomie NKWD i 
UB wykorzystało jako pretekst do 
dokonania licznych aresztowań za 
udział w akcji odwetowej i zabi-
ciu Ukraińców. Podawane są różne 
liczby aresztowanych Polaków od 
300 do 600 osób. Byli to miesz-
kańcy Dynowa, Pawłokomy, Dy-
lągowej, Bartkówki i innych wsi. 
Większość po przesłuchaniu zwol-
niono, ale około 80 osób skazanych 
na więzienia i łagry zsyłając w głąb 
ZSRR.” (1998 r. Tadeusz Hayduk). 

Byłem świadkiem - Tadeusz Ko-
wal: „Według mojej wiedzy mogło-
by tam zginąć od 80 do 150 osób 
tylko mężczyzn. W cerkwi widzia-
łem dużo kobiet i dzieci w różnym 
wieku, których jak wiem zwolnio-
no i pozwolono im odejść. Niejaki 
Paweł Smoleński w Gazecie Wy-
borczej z29.01.1998 roku w swoim 
artykule pt. Cichaj Dionizy powo-
łując się na “świadków” opisuje w 
szerokim reportażu niestworzone 
historie, jak to Polacy męczyli bied-
nych Ukraińców z Pawłokomy, jak 
bili kobiety i dzieci i ich potem 
wszystkich rozstrzelali nad dołami. 
Zwolnili tylko kobiety ciężarne i 
te co miały dzieci do lat 4. Jest to 
wierutne kłamstwo. Wszystkie ko-
biety z dziećmi do lat 16 zwolnio-
no i pozwolono odejść. Świadek 
A. Poticzna podająca te wersje, 
świadomie kłamie, podając m.in., 
że w nocy wykopano duże doły i 
nad nimi rozstrzelano 365 osób, w 
tym kobiety i dzieci. Wydarzenia z 
Pawłokomy najlepiej i w szczegó-
łach zapamiętali Ukraińcy z Kana-
dy. Takie makabryczne sceny jakie 
oni opisują i zmyślają przerastają 
wyobraźnię ludzką. Te opowiada-
nia najczęściej powstają daleko od 
Pawłokomy, aż w ośrodkach nacjo-
nalizmu ukraińskiego w Toronto i 
Montrealu. Te wszystkie wymysły 
o biciu ludzi w cerkwi, wiązaniu 
drutem kolczastym, biciu cepami, 
wycinaniu nożem krzyży na pier-
siach, mordowaniu kobiet, dzieci i 
starców są wierutnym kłamstwem, 
takim samym jak zabiciu tam aż 
365 mieszkańców Pawłokomy. Na-
cjonaliści ukraińscy chcą odwró-
cić uwagę od popełnionych okru-
cieństw i dokonanego ludobójstwa 
na ludności polskiej. Jest to metoda 
oczerniania żołnierzy AK, za to, 
że bronili swoich rodaków i nie 
pozwolili bezkarnie wymordować 
wszystkich Polaków. W tym rów-
nież wyróżniają się niektóre gazety 
polskie jak Gazeta Wyborcza oraz 
ukraińskie Nasze Słowo. Wtóru-
ją im niektórzy urzędnicy jak np. 
Jarzębowski, który do niedawna 
pełnił funkcję podsekretarza Stanu 

w Urzędzie do spraw Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych. 16 
marca 1945 roku trzynaście dni po 
wydarzeniach w Pawłokomie przy-
był z Dynowa do naszego oddziału 
w Dylągowej goniec z Dynowa z 
informacją, że od strony Brzozo-
wa do Dynowa zbliża się oddział 
UPA z zamiarem ataku na Dynów. 
Kilkadziesiąt minut potem nasz od-
dział podążył w kierunku przepra-
wy na Sanie w rejonie Bartkówki. 
Gdy zbliżaliśmy się do przeprawy i 
byliśmy od niej oddaleni około 800 
m zostaliśmy ostrzelani z broni ma-
szynowej. Wywiązała się wzajem-
na wymiana ognia. Trwała przez 
kilka godzin. Przeciwnik poniósł 
straty, miał 15 zabitych i kilkunastu 
rannych. Mieliśmy dogodniejsze 
pole ostrzału. Przeciwnik po kilku 
godzinach wycofał się, a nasz od-
dział powrócił do Dylągowej. Jak 
się później okazało tym przeciwni-
kiem był oddział NKWD udający 
UPA, któremu chodziło nie tyle o 
atak na Dynów, co rozpoznanie 
jakimi siłami dysponują podziem-
ne oddziały AK. Zarówno władzy 
sowieckiej jak i ówczesnej władzy 
ludowej chodziło głównie o cał-
kowitą likwidację podziemia pol-
skiego na rzeszowszczyźnie całego 
ugrupowania “Warty”. Natomiast 
w mniejszym stopniu były one za-
interesowane w likwidacji UPA i 
ochronie ludności polskiej przed 
ich napadami. To przypadkowe 
starcie z oddziałem NKWD udają-
cego UPA miało istotny wpływ na 
dokonane dwa dni potem 18 marca 
1945 roku aresztowania kilkuset 
Polaków z Dynowa, Pawłokomy 
i innych polskich okolicznych wsi 
pod zarzutem rozstrzelania Ukraiń-
ców w Pawłokomie.” (Jelenia Góra 
1998 r. Tadeusz Kowal). 

3 marca 1945 r. we wsi Ujkowce 
pow. Przemyśl upowcy zamordo-
wali Józefa Ryznera, lat 40. 

W nocy z 3 na 4 marca we wsi 
Mielnów pow. Przemyśl Ukraińcy 
z sąsiedniej wsi siekierami, nożami, 
widłami itp., zamordowali 6-oso-
bową rodzinę polską Szubanów 
oraz spalili ich ciała razem z zabu-
dowaniami i zwierzętami, w tym z 
psem przywiązanym do budy. 

4 marca we wsi Łubno pow. Brzo-
zów uprowadzili 6 Polaków,  po 
których ślad zaginął. W miasteczku 
Dynów pow. Przemyśl uprowadzili 
i zamordowali Adama Dykasa, za-
stępcę posterunku MO w stopniu 
plutonowego. 

„W nocy z 6-7 III 1945 r. w miej-
scowości Olszany pow. Przemyśl, 
banda UPA dokonała napadu na 
mieszkanie księdza wyznania gre-
ko-katolickiego, skąd uprowadzi-
ła rodzinę składającą się z 4 osób 
oraz kilka innych osób, których 
zastrzelono nad rzeką San”. (Prus 
Edward: Operacja „Wisła”; wyd. 
IV, Wrocław 2006, s. 261).  

14 marca we wsi Małkowice pow. 
Przemyśl miejscowi Ukraińcy 
zamordowali 22-letniego Broni-
sława Grzecha. We wsi Kniażyce 
pow. Przemyśl: „14 marca 1945 
r. w Kniażycach bojówka OUN 
zamordowała Piotra Towarnickie-
go. (Andrzej Zapałowski: Granica 
w ogniu. Warszawa 2016, s.159). 
Piotr Towarnicki, zam. w Kniaży-
cach. Wyprowadzony z domu 14 III 
1945 r. ok. godz. 20:30 przez człon-
ków bojówki OUN, aby wskazał 
drogę do sołtysa. Grupa w sumie 
liczyła 14 osób, byli ubrani w ra-

dzieckie mundury. W pobliżu domu 
został pobity. Miał wybite zęby i 
urazy na twarzy. Powieszono go 14 
III 1945 r. w Kniażycach.” ( AIPN-
-Rz-70/106.). 

W nocy z 14 na 15 marca we wsi 
Darowice pow. Przemyśl bande-
rowcy zamordowali 6 Polaków: 
Marcina Bróża (pomocnik na ma-
jątku folwarcznym, l. 42), Katarzy-
nę Bróż (l. 38), Józefa Borkowskie-
go (pracownik PKP w Przemyślu, 
l. 22), Weronikę Słupecką (buchal-
terka majątku folwarcznego, l. 23), 
Józefa Słupeckiego i Tadeusza Dą-
browskiego (za-rządca w majątku 
folwarcznym). (Andrzej Zapałow-
ski: Granica w ogniu. Warszawa 
2016, s.158 - 159)

15 marca koło miasta Przemyśl 
upowcy zamordowali 3 Polaków. 
W nadleśnictwie Żohatyn  pow. 
Dobromil został zamordowany 
przez UPA gajowy Władysław Ni-
siewicz.

W miejscowości Bircza pow. Prze-
myśl na cmentarzu ma grób Flader 
Wincenty ur. 1925, który zginął z 
rąk UPA 17 III 1945. 

18 marca we wsi Leszczawa Gór-
na pow. Przemyśl upowcy spalili 
dwa domy polskie i zamordowali 
3 Polki, w tym dwie po torturach 
powiesili.  

22 marca we wsi Hroszówka pow. 
Brzozów: „22 III 1945 r. kilku 
banderowców wtargnęło do domu 
Jana Kłodowskiego w Hroszówce, 
którego uprowadziło w nieznanym 
kierunku i ślad po nim zaginął.” 
(Ks. Stanisław Nabywaniec, ks. Jan 
Rogula..., jw.)  

W nocy z 22 na 23 marca we wsi 
Grąziowa pow. Dobromil UPA za-
biła 7 Polaków: „22/23.03.1945 r. 
W nocy UPA zabiła: Kielar Michał, 
Kielar Mikołaj, Kucharski Stani-
sław, Kijanka Piotr, Stelmach Jan. 
Kania Franciszek, Kania Antoni”  
(http://www.rodaknet.com/rp_wy-
cislak_28.htm). 

23 marca we wsi Leszczawa Dolna 
pow. Przemyśl w nocy Ukraińcy 
spalili 17 domów polskich i za-
mordowali 7 Polaków (m.in. Sta-
nisława Skrętkowskiego). (https://
pl.wikipedia.org/wiki/Leszczawa_
Dolna)  

We wsi Ulucz pow. Brzozów: „27 
III 1945 r. ok. godz. 2100 oddział 
banderowców liczący ok. 40 osób, 
uzbrojony w różnorodną broń pal-
ną, wkroczył do Ulucza od stro-
ny Woli Wołodzkiej. Przy pomocy 
ukraińskich mieszkańców dokonał 
rabunku wśród mieszkających tam 
Polaków. UPA uprowadziła z Ulu-
cza sześciu Polaków: Władysława 
Polańskiego (lat 24), Władysława 
Kłopotowskiego (lat 30), Jana Ko-
złowskiego (lat 47), Michała Kro-
wiaka (lat 72), Piotra Krowiaka (lat 
40), Franciszka Pelczarskiego (lat 
55), którzy nie zdołali przed nimi 
uciec. Banderowcy schwytanych 
powiązali powrozami, a następnie 
pobili do nieprzytomności. Pobito 
również do nieprzytomności Annę 
Sikorską z Ulucza. Po tym wyda-
rzeniu banderowcy odeszli w kie-
runku Woli Wołodzkiej. Po drodze 
w Hroszówce UPA spośród sześciu 
uprowadzonych Polaków trzech 
w bestialski sposób zamordowała. 
Ich ciała wrzucono do Sanu. Trzech 
pozostałych uprowadzono dalej i 
ślad po nich zaginął. Na czele ban-

dy mieli stać byli policjanci policji 
ukraińskiej niejaki Rabko i Wołk. 
Mieszkający w Uluczu Polacy, wi-
dząc istniejące niebezpieczeństwo, 
uciekli z Ulucza do Witryłowa, po-
zostawiając na miejscu swój doby-
tek”. (Ks. Stanisław Nabywaniec, 
ks. Jan Rogula..., jw.) B. Zielecki 
podaje, że było to w nocy z 4 na 5 
kwietnia 1945 r. 

W nocy z 27 na 28 marca we wsi 
Łubne pow. Brzozów zostali na-
padnięci przez banderowców fur-
mani z Łubnej, którzy odwozili 
wysiedlanych Ukraińców Tomasza 
Śwista i Stanisława Skibę do stacji 
kolejowej w Sanoku. Tomasz Świst 
został przez banderowców zamor-
dowany, a Skiba ciężko zraniony.  
(Ks. Stanisław Nabywaniec, ks. Jan 
Rogula..., jw.)  

Od 20 do 28 marca we wsi Wołodź 
pow. Brzozów w ciągu tych dni bo-
jówki upowskie wymordowały 8 
rodzin polskich  liczące co najmniej 
24 Polaków. 

28 marca we wsi Śliwnica koło 
Dubiecka pow. Przemyśl upowcy 
zamordowali 3-osobową rodzinę 
polską. 

31 marca we wsi Jabłonica Ruska 
pow. Brzozów upowcy zamordo-
wali 4 Polaków. 

W marcu  1945 roku we wsi Ci-
sowa pow. Przemyśl miejscowi 
Ukraińcy zamordowali 12 Pola-
ków: 5-osobową rodzinę oraz w za-
sadzce w lesie 7 Polaków.  W mia-
steczku Krasiczyn pow. Przemyśl 
upowcy zamordowali Wawrzyńca 
Winiarskiego, gajowego. We wsi 
Leszczyny koło Kalwarii Pacław-
skiej pow. Przemyśl zamordowali 
4 Polaków.  We wsi Maćkowice 
pow. Przemyśl zamordowali Stani-
sława Buczka, leśniczego. We wsi 
Poręby pow. Brzozów upowcy za-
mordowali 7 Polaków. „Za stołem 
siedziała cała rodzina. Wszyscy 
zamordowani. Ukraińcy, słynący 
z bestialstwa, wszystkim członkom 
rodziny przybili języki gwoździami 
do stołu. - Wie pan co? Niemcy to 
chociaż mordowali „po ludzku”: 
zastrzelili człowieka, zadźgali ba-
gnetem, a Ukraińcy zachowywali 
się jak zwierzęta. Zanim człowie-
ka zabili, to wcześniej jeszcze go 
musieli zmasakrować, zedrzeć 
skórę, wypruć wnętrzności. Wrzu-
cali ludzi do studni albo zawijali 
w drut kolczasty. Żeby matka przed 
śmiercią oszalała, to na jej oczach 
dziecko nabijali na sztachetę od 
płotu. Potwory - mówi pani Zofia 
Konieczna”. (http://www.niedzie-
la.pl/artykul/58908/nd/Kobieta-ze-
-Wschodu). W mieście Przemyśl 
podczas nocnego napadu na szpital 
upowcy zamordowali 21 Polaków: 
15 cywilnych, chorych i leżących 
w łóżkach oraz 6 rannych żołnierzy 
WP.  We wsi Żohatyn pow. Prze-
myśl zamordowali Stefana Czycza, 
członka Stronnictwa Ludowego.

1 kwietnia 1945 r. w nadleśnictwie 
Krasiczyn zamordowany został 
przez UPA Józef Tomaszewski, 
stróż bindugi. (Edward Orłow-
ski, w: http://www.krosno.lasy.
gov.pl/s/149008/17558056/+le-
%C5%9Bnik%C3%B3w+2013.
pdf ).  We wsi Leszczyny pow. Do-
bromil: „1 kwietnia w Leszczynach 
banderowcy (SB-OUN) powiesili 
rolnika Wasyla Niewiadomskiego, 
umieszczając równocześnie na jego 
piersi kartkę z napisem „Za zdradę 
ukraińskiego narodu i donoszenie 

polskiej milicji”. Podczas tego na-
padu miano zamordować także 2 
Polaków.” (Andrzej Zapałowski: 
Granica w ogniu. Warszawa 2016, 
s. 214). 

2 kwietnia (drugi dzień Wielkanoc-
ny) we wsi Zapałów koło Laszek 
pow. Jarosław upowcy obrabowali 
dom i zamordowali 6-osobową ro-
dzinę polską gajowego Łukasza Se-
rafina.  (APP,SPJ, sygn. 63, k. 273). 

W nocy z 2 na 3 kwietnia we wsi 
Trzcianiec pow. Dobromil  UPA 
zamordowała 5 osób, w tym 1 ko-
bietę, byli to: Teodor Bamburuk, 
Franciszek Harnik, Piotr Husejko, 
Stanisław Kwaśnicki oraz Maria 
Mielnik.  (http://www.rodaknet.
com/rp_wycislak_28.htm ). „Kwa-
śnicki Stanisław lat 22 gajowy 
Trzcianiec N Sanok 2/3 IV 1945 
Pochodzący z Ustrzyk Dolnych, 
zamordowany przez UPA w Wojt-
kowej lub Trzciańcu.” (Edward Or-
łowski..., jw. )  

3 kwietnia w miasteczku Nakło 
pow. Przemyśl zamordowali 2 Po-
laków, w tym 19-letniego Jakuba 
Hajduka. We wsi Piątkowa koło 
Żohatyna pow. Dobromil Ukraińcy 
zamordowali Zygmunta Kirzyka.

4 kwietnia we wsi Bachów pow. 
Przemyśl: „W dniu 4 IV 1945 r. 
banda UPA dokonała napadu na 
wieś Bachów pow. Przemyśl, gdzie 
podpalono większą ilość domów 
oraz zamordowano kilkudziesięciu 
obywateli narodowości polskiej” 
(Prus Edward: Operacja „Wisła”; 
wyd. IV, Wrocław 2006, s. 263). 
W nocy z 4 na 5 kwietnia we wsi 
Ulucz pow. Brzozów: „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 Polańskiego 
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 Krajni-
kach. Miejsce ich pochówku jest 
do tej pory nieznane.” (Bronisław 
Zielecki: Moje życie czyli Historia 
Polaka z Ulucza. Warszawa 2014 r., 
s. 77). 

7 kwietnia we wsi Korytniki pow. 
Przemyśl upowcy zamordowali 
Piotra Szpontowicza. 

8 kwietnia we wsi Maćkowice pow. 
Przemyśl zamordowali 2 Polaków, 
w tym Władysławę Famulak, lat 
36. We wsi Małkowice pow. Prze-
myśl zamordowali 18-letniego Bo-
lesława Dobrowolskiego. 

9 kwietnia we wsi Rudawka pow. 
Przemyśl: „banda UPA dokonała 
napadu na dom ob. Gąski Józefa 
zam. w Rudawce pow. Przemyśl, 
zabijając mu 2 córki i rabując by-
dło” (Prus..., s. 263). We wsi Żoha-
tyn pow. Przemyśl: ”banda UPA w 
gromadzie Żohatyn pow. Przemyśl 
wypędziła wszystkie osoby narodo-
wości polskiej nie pozwalając im 
nic zabrać ze sobą, w czasie tego 
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zabito jedną osobę. Taką samą 
formę zastosowano do rodzin pol-
skich zamieszkałych w gr. Sufczyna 
i Kupna pow. Przemyśl”. (Prus..., s. 
263). 

„Dnia 10-11 IV 1945 r. banda UPA 
dokonała napadu na wieś Maćkow-
ce pow. Przemyśl, podpalono 11 
domów mieszkalnych, zamordowa-
no 30 osób narodowości polskiej, 
zabrano bydło i konie”. (Prus..., s. 
263). 

12 kwietnia we wsi Maćkowice 
pow. Przemyśl miejscowi Ukraińcy 
zamordowali Andrzeja Kalitę.  

14 kwietnia we we wsi Hureczko 
pow. Przemyśl banderowcy zamor-
dowali Anastazję Wojtko. We wsi 
Wola Krzywiecka pow. Przemyśl 
zamordowali Józefę Pawlik, lat 34.

17 kwietnia koło wsi Cisowa pow. 
Przemyśl: „17 kwietnia 1945 roku 
około godziny 22 niedaleko Ciso-
wej kilku uzbrojonych banderow-
ców napadło na powracającą z 
Przemyśla do Birczy furmankę. W 
wyniku tej akcji zginęły dwie Polki: 
Janina Maliczowska (21 lat) i Emi-
lia Ulanowska (22 lata). Ponadto 
zrabowano rzeczy powracającej 
z Niemiec do Birczy Stanisławy 
Strzemieńskiej.” (Grzegorz Piwo-
warczyk: Prawdziwa tragedia Bir-
czy. W: https://kresy.pl/kresopedia/
historia/prawdziwa-tragedia-birczy 
; 4 listopada 2018).  We wsi Prze-
mieście Dynowskie pow. Brzozów 
upowcy zamordowali 2 Polki: mat-
kę z córką. 

We wsi Wiązownica pow. Jaro-
sław upowcy z sotni „Zaliźniaka” 
spalili 170 gospodarstw polskich 
oraz wymordowali według ustaleń 
Mieczysława Samborskiego oko-
ło 130 – 140 Polaków. Opracował 
on listę 110 zamordowanych cy-
wilnych osób oraz poległych w 
obronie 4 żołnierzy WP. W opra-
cowaniu „Wiązownica pamięta”, 
na s. 23 pisze. „Notujemy kilka 
wypadków, gdy postrzelona ofiara 
celowo była podpalana (słomą) lub 
wrzucana do szalejącego ognia. 
Wydaje się, iż pierwszymi ofiarami 
była rodzina Stanisława Kucy, Sta-
nisława Janowska i dziesięciolet-
nie dziecko, wszyscy z Mołodycza, 
którzy zostali „zaryglowani” w 
skrajnym domu na Zadworzu na-
leżącym do Leona Kruby. Podczas 
próby ucieczki z palącego się domu 
przez okna zostali wystrzelani. Kil-
kanaście osób (m.in. Józef, Maria 
i Zofia Gorylowie, Aniela, Maria 
i Stanisław Kruk, Anna Pociecha, 
Aniela, Helena i Stanisława Skrzy-
pek, Emilia, Jan, Jan »II« i (NN) 
Szumigraj oraz Maria i Władysław 
Wysocki), zostało zastrzelonych na 
podejściu tzw. „Magdziakowej gór-
ki”. W dwóch sąsiednich domach 
na Zadworzu w piwnicach udusiło 
się lub/i spaliło się około 25 osób. 
W domu Klupki, oprócz czterech 
domowniczek(ów), śmierć znaleźli 
m.in.: Emilia i Władysława Cielicz-
ko, Bronisław i Józef Haśko oraz 
osoby noszące nazwisko Paszko). 
W domu Szymona Golby, oprócz 
jego całej rodziny (sześć osób) – 
Maria Żołyniak, Katarzyna, Maria 
i Stefania Orzechowska”.  (Mie-
czysław Samborski: Wiązownica 
pamięta; s. 26 – 27; w: http://www.
mieczyslawgolba.pl/biuletyn.pdf 
). Wśród napastników rozpoznano 
miejscowych Ukraińców oraz pa-
rocha unickiego z Monasterza.  

20 kwietnia we wsi Borownica 

pow. Przemyśl upowcy podczas na-
padu rozpoczętego o świcie obra-
bowali i spalili 200 budynków oraz 
zamordowali 62 Polaków, począw-
szy od 3-miesięcznej Tereski Wój-
cik po 90-letnią Katarzynę Zimoń. 
Omelan Płeczeń biorący udział w 
rzezi Polaków podawał, że było 
około 200 ofiar. ( Motyka..., s. 255; 
Tak było w Bieszczadach)  Równo-
cześnie z napadem UPA na Borow-
nicę, ukraińscy bandyci wymor-
dowali wszystkie polskie rodziny 
w przysiółkach Ulucza Czertrżu i 
Pasiekach, w sumie 18 osób. 

IPN Rzeszów podaje: „Wiosną 
1944 r. w Borownicy - malowniczo 
położonej miejscowości na pogórzu 
przemysko -dynowskim zamiesz-
kiwało 766 Polaków i 42 Ukraiń-
ców. Ponadto czasowo przebywały 
tam rodziny polskie z sąsiedniej 
miejscowości Żohatyń, którym 
banderowcy kazali opuścić domo-
stwa oraz inni uchodźcy z Woły-
nia. Dnia 12 lipca 1944 r. dwóch 
młodych Ukraińców zastrzeliło na 
plebani księdza Józefa Kopcia, a 
wcześniej w lutym, banderowcy 
zamordowali czterech mężczyzn, 
mieszkańców Borownicy. W wy-
niku znacznego zagrożenia atakami 
UPA przyniesiono do wsi Borowni-
ca z sąsiedniego Żohatynia siedzi-
bę gminy oraz posterunek MO. Na 
terenie miejscowości Borownica na 
przełomie 1944/1945 r. utworzony 
został oddział samoobrony, którego 
dowódcą został były partyzant z 
Wołynia Jan Kotwicki, ps. „Ślepy”. 
Oddział liczył około 80 osób. Kie-
rownictwo OUN „Chłodnyj Jar” 
na naradzie w Posadzie Rybotyc-
kiej, odbytej w dniach od 13 do 15 
kwietnia 1945 r. podjęło decyzję o 
napadzie i zniszczeniu dwóch miej-
scowości: Borownicy i Dylągowej. 
O ataku na nie zdecydowało poło-
żenie tych miejscowości, obie oto-
czone były przez wsie zamieszkałe 
przez ludność ukraińską, a ponad-
to ich położenie utrudniało prze-
mieszczanie się band UPA z bazy 
wypadowej w Uluczu, gdzie często 
kwaterowała sotnia „Hromenki” 
Michajła Dudy. W napadzie miała 
wziąć również udział sotnia „Chry-
nia” Stepana Stebelskiego oraz 
miejscowy Oddział Ukraińskiej 
Samoobrony „Kuszczowych Wid-
diłów”, składający się z chłopstwa 
ukraińskiego zwanego „czernią”. 
Napad zaplanowano na godzinę 
trzecią rano 20 kwietnia 1945 r. 
a dowódcą akcji został Michajło 
Duda, dowódca sotni „Hromenko”.

Około godz. 4 rano sotnia „Chry-
nia” ostrzelała pociskami zapala-
jącymi i granatnikami przysiółek 
Czarny Potok, a po pokonaniu pol-
skiej samoobrony przystąpiła do 
akcji palenia i niszczenia zabudo-
wań oraz mordowania mieszkań-
ców. Następnie ok. 4.30, w czasie 
obfitych opadów deszczu, sotnia 
„Chrynia” atakuje w okolicach 
kościoła przysiółek Czechy, który 
był miejscem schronienia i obrony 
polskiej ludności. Banderowcy jed-
nak nie zdołali pokonać polskich 
obrońców, którzy schronili się 
w kościele i na plebani. W przy-
siółkach: Czarny Potok, Czechy i 
Zmuliska banderowcy spalili 100 
zabudowań i zamordowali ponad 
100 osób, w tym zidentyfikowano 
jedyne 62 mieszkańców Borowicy. 
Około godziny 6 rano z nieznanych 
powodów banderowcy wycofali się 
z Borownicy a w dniu następnym 
milicja i wojsko polskie ewaku-
owało pozostałych mieszkańców 

do Birczy, którzy dopiero w 1947 
r. powrócili do miejsca swego za-
mieszkania.” (https://rzeszow.ipn.
gov.pl/pl8/tualnosci/130436,Up-
amietnienie-mieszkancow-Borown
icy-pamiatkowa-tablica-informacy
jna.html ) 

W leśnictwie Malawa, nadleśnic-
two Bircza pow. Dobromil został 
zamordowany przez UPA gajowy 
Michał Szawaryński. (Edward Or-
łowski..., jw.).  

W nocy z 21 na 22 kwietnia we wsi 
Nakło pow. Przemyśl ok. 20 Ukra-
ińców wzięło udział w morderstwie 
sołtysa wsi Wasyla Podłużnego, 
którego zastrzelono dwoma strza-
łami w głowę. We wsi Torki pow. 
Przemyśl grupa Ukraińców zabiła 
Polkę – Katarzynę Gełetę, która 
osierociła troje dzieci.  

22 kwietnia we wsi Trójczyce pow. 
Przemyśl zamordowali Bronisława 
Misińskiego. 

23 kwietnia we wsi Berendowice 
pow. Przemyśl: „żołnierze Szkoły 
Podchorążych w Przemyślu, będąc 
na patrolu w Berendowicach, zo-
stali ostrzelani przez banderowców 
ubranych w radzieckie mundury. W 
akcji miało uczestniczyć 30 człon-
ków UPA, a zginęli ppor. Marian 
Grzybowski?, kpr. podch. Józef 
Kukułka, szer. podch. Adam Gaweł 
(Gonet?), szer. podch. Edward Pel-
czar oraz ukraiński furman. Ran-
nych przywiązano do drzew i żyw-
cem spalono. O zabójstwo oskar-
żono mieszkańców wsi Koniusza i 
Berendowice. W odwecie batalion 
WP cztery dni po zabójstwie ppor. 
Grzybowskiego i podchorążych 
doszło do akcji na Berendowice. W 
walce został ranny jeden oficer WP, 
który zmarł. Ponadto miało zginąć 
kilkunastu banderowców. Ukra-
ińcy, w obawie przed większymi 
represjami, odpowiedzialność za 
mord zrzucili na dezerterów Armii 
Czerwonej.” (Andrzej Zapałowski: 
Granica w ogniu. Warszawa 2016, 
s.159). We wsi Leszczawa Dolna 
zamordowani przez banderowców 
zostali: Jan Szwed i Mikołaj Po-
piel. (https://pl.wikipedia.org/wiki/
Leszczawa_Dolna)  

W nocy z 23 na 24 kwietnia we 
wsi Kniażyce pow. Przemyśl upo-
wcy zamordowali 6 Polaków: 
5-osobową rodzinę z 3 dzieci oraz 
uprowadzili i zamordowali nauczy-
ciela, Eugeniusza Hulaka. We wsi 
Leszczawa Górna pow. Dobromil 
w kolejnym napadzie banderowcy 
spalili 17 domów polskich i zamor-
dowali 7 Polaków. 

25 kwietnia we wsi Cisowa pow. 
Przemyśl upowcy zamordowali 
2 Polaków. We wsi Krzeczkowa 
pow. Przemyśl zamordowali Piotra 
Dorociaka.  

26 kwietnia we wsi Łodzianka Gór-
na koło Rybotycz pow. Dobromil 
upowcy uprowadzili Rozalię Jandę, 
która zaginęła bez wieści. 

27 kwietnia we wsi Wapowce pow. 
Przemyśl upowcy zamordowali 
Jana Kowalczyka. Nad rzeką San 
upowcy ujęli i zamordowali 3 Po-
laków a ich ciała wrzucili do rzeki, 
natomiast czwartemu darowali ży-
cie dzięki wstawiennictwu przyrod-
niego brata, upowca. 

28 kwietnia we wsi Jureczkowa 
pow. Dobromil po napadzie na 
Wojtkową upowcy poszli do wsi 

Jureczkowa. Tam wyciągnęli z 
domu 18-letnią siostrę milicjanta 
z Wojtkowej, Halinę Perłakowską. 
Związali jej ręce i nogi i na długim 
powrozie przytroczyli do siodła. 
Jeden z banderowców galopem 
powlókł ją za koniem kilkakrotnie 
przez wieś. Gdy ją odwiązali, już 
nie żyła. We wsi  Koniusza pow. 
Przemyśl: „28 kwietnia, w Koniu-
szy oddział ukraiński zamordował 
kolejnych 2 Polaków.”  (Andrzej 
Zapałowski: Granica w ogniu. 
Warszawa 2016, s.16). We wsi 
Stubienko pow. Przemyśl: „28 
kwietnia w Stubienku, na powraca-
jący ze służby patrol MO, napadał 
pododdział UPA. W czasie potyczki 
zginęli członkowie milicji pomoc-
niczej: Andrzej Szpital i Tadeusz 
Szpital. Według innych źródeł A. 
Szpital, wraz z bratem Józefem, 
zostali uprowadzeni przez UPA w 
rejonie Baryczy, w trakcie prac po-
lowych. Zwłok nie odnaleziono.” 
(Andrzej Zapałowski: Granica w 
ogniu. Warszawa 2016, s. 119). 
We wsi Wojtkowa pow. Przemyśl: 
“podczas napadu połączonych sot-
ni UPA zamordowano 7 Polaków, 
między innymi:  Kalinowski Antoni, 
Kalinowski Jan, Kalinowski Stani-
sław, zginęło też 12 milicjantów” (/
Ks .WP, s 306). 

W nocy z 28 na 29 kwietnia we 
wsi Darowice pow. Przemyśl: „28 
kwietnia, wieczorem w Darowi-
cach, oddział ukraiński zamordo-
wał Polaków: Piotra Krupskiego 
(l. 40) i Władysława Parabilskiego 
(l. 50). W. Parabilski został zamor-
dowany przez bicie tępym narzę-
dziem, a P. Krupski miał związane 
ręce drutem telefonicznym i był 
uderzony w głowę”. (Andrzej Za-
pałowski: Granica w ogniu. War-
szawa 2016, s.160). 

We wsi Piątkowa powiat Dobromil 
już 10 lutego 1940 roku NKWD 
wywiozło na Sybir 9 rodzin pol-
skich razem 25 osób. W przygo-
towaniu listy „wrogów ludu” brali 
udział miejscowi nacjonaliści i ko-
muniści ukraińscy. Los wywiezio-
nych nie został ustalony. Od 8 paź-
dziernika 1944 roku do 31 grudnia 
1946 roku banderowcy zamordo-
wali 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). 

29 kwietnia 1945 roku dowództwo 
oddziałów poakowskich oraz UPA 
na Rzeszowszczyźnie zawarło po-
rozumienie o zaprzestaniu akcji 
zbrojnych przeciwko sobie.

W kwietniu 1945 r. we wsi Siedli-
ska pow. Brzozów upowcy zamor-
dowali 10 Polaków, mieszkańców 
Wołodzia, gdy przyszli w odwie-
dziny do swoich rodzin, w tym tro-
je dzieci do lat 4 oraz 6 kobiet.  

A może do 1 stycznia 1945 roku na 
Pogórzu Przemyskim Polacy żyli w 
spokoju? Poniżej przykłady.

12 września 1939 roku we wsi Ja-
wornik Ruski pow. Dobromil oraz 
wsi Ulucz pow. Brzozów: „Już w 
czasie kampanii wrześniowej bo-

jówki OUN współpracowały z na-
cierającymi Niemcami. W Jawor-
niku Ruskim oraz Uluczu zamor-
dowały w sumie 6 żołnierzy Wojska 
Polskiego. Po polsko – niemieckiej 
bitwie pod Birczą 12 września 
1939 roku, ukraińscy nacjonaliści 
pilnowali złożonej w miejscowym 
kościele broni i wskazywali Niem-
com, co bardziej znanych, polskich 
działaczy społecznych i politycz-
nych. ,,Nad uciekinierami w drodze 
znęcali się Ukraińcy i wielu pomor-
dowali”. (Grzegorz Piwowarczyk: 
Prawdziwa tragedia Birczy. W: 
https://kresy.pl/kresopedia/historia/
prawdziwa-tragedia-birczy/ ; 4 li-
stopada 2018). 

14 września 1939 roku we wsi 
Buszkowice pow. Przemyśl miej-
scowi Ukraińcy zamordowali 5 
żołnierzy polskich, których zwłoki 
zakopali obok wodnego młyna. 

28 września 1939 roku we wsi Sól-
ca pow. Przemyśl grupę polskich 
ułanów podążających do granicy 
z Węgrami zaatakowały bojówki 
ukraińskie zabijając 2 oficerów, 4 
ułanów i 3 kanonierów (podany jest 
też meldunek: „straciłem 3 ofice-
rów i 12 ludzi”).  (Tomasz Borucki: 
Przeprawy generała Andersa i jego 
podkomendnych przez Bieszczady 
na Węgry pod koniec wojny obron-
nej 1939 roku. Część II. W: „Biesz-
czad”, nr 20/2015, s. 370)  

We wsi Ulucz pow. Brzozów: 
„Dalsze łapanki żołnierzy polskich 
organizowali już sami Ukraińcy 
z Ulucza. Schwytanych żołnierzy 
mordowano i odzierano z odzienia. 
Często nagie ciała dla szyderstwa 
przywiązywano do leśnych drzew. 
Tak przywiązanego do drzewa nie-
szczęśnika widziałem na własne 
oczy w lesie niedaleko naszego pola 
na Dubyskach. Naoczny świadek, 
Wasyl Charydczak (Rusin) o przy-
domku Datko, nasz dobry sąsiad, 
przekazał mojemu ojcu relację z 
tego co widział w nocy 14 września 
1939 r. za stodołą Panykiwskiego 
(Rusina). Ów Wasyl Charydczak 
miał zwyczaj (hobby) obserwować 
w nocnej porze, co działo się na po-
lach i wśród zabudowań sąsiadów 
na Krajnikach. Wiedział on o kra-
dzieżach snopków zbóż z pól, kur z 
kurników itp. Owej nocy w stodo-
le Panykiwskiego (było to ostatnie 
zabudowanie na końcu Krajników) 
zanocowało czterech polskich żoł-
nierzy, bez broni. W nocy stary 
Panikywski i jego trzej synowie 
siekierami wymordowali śpiących 
żołnierzy. Wasyl Charydczak obser-
wował, jak wynoszono nagie ciała 
ludzkie do wykopanego dołu i tam 
ich zasypano. Relację tę przekazał 
mojemu ojcu w ścisłej tajemni-
cy. Umówili się obaj, że ten, który 
przeżyje wojnę przekaże tę sprawę 
odpowiednim władzom. Losy obu 
wtajemniczonych potoczyły się tak, 
że do dnia dzisiejszego nikt tą spra-
wą się nie zajął. /.../ Utworzona na 
Sanie granica państwowa między 
ZSRR i Niemcami uniemożliwiła 
polskim uciekinierom z września 
1939 r. powrót do swych domów. 
Przeprowadzaniem takich osób 
przez dobrze strzeżoną granicę zaj-
mowali się w Uluczu chciwi zysku 
niektórzy Ukraińcy. Za takie usługi 
trzeba było słono płacić. Jako opła-
tę pobierano przedwojenną polską 
walutę, która była jeszcze w obiegu 
u obu okupantów, biżuterię, zegar-
ki, wartościowe odzienie (kurtki 
skórzane), itp. Wśród przeprowa-
dzanych osób byli przeważnie sę-
dziowie, adwokaci, nauczyciele. Po 
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zapłaceniu żądanej kwoty osoby te 
były wyprowadzane nocą w łoziny 
nad Sanem i tam ich mordowano. 
Po zdjęciu odzienia ciała zamor-
dowanych wrzucano do rzeki. Ilu 
takich nieszczęśników zamordowa-
no w Uluczu chyba już nikt się nie 
dowie. Przecieki o takich morder-
stwach pochodziły od osób, które o 
tym wiedziały i w czasie sąsiedzkich 
kłótni te sprawy ujawniały w formie 
pogróżek.”  (Bronisław Zielecki: 
Moje życie czyli Historia Polaka z 
Ulucza. Warszawa 2014 r.). 

We wsi Kruhel Wielki gmina Prał-
kowice pow. Przemyśl 28 lub 29 
września 1939 roku zamordowany 
został  gajowy (leśniczy?) Stani-
sław Wojtowicz ur. 1898 z 16-let-
nim synem Adolfem. „Zginął tuż 
po wkroczeniu Armii Sowieckiej 
z rąk bojówki ukraińskich nacjo-
nalistów OUN, został zastrzelony 
w pomieszczeniu kuchni swojego 
domu, jego 16-letniego syna Adolfa 
zastrzelono w pokoju, kiedy usiło-
wał ukryć się za piecem kaflowym, 
leśniczówkę spalono.” (Edward 
Orłowski..., jw.)   

W miasteczku Bircza pow. Do-
bromil nacjonaliści ukraińscy we 
wrześniu 1939 r. zamordowali 6 
żołnierzy WP w pobliżu miastecz-
ka. (Dr Artur Brożyniak: Trzeci 
napad Ukraińskiej Powstańcze 
Armii na Birczę 6/7 stycznia 1946 
r. Zbiory Oddziałowego Biura Ba-
dań Historycznych IPN w Rzeszo-
wie, pismo Tadeusza Turonia do 
Artura Brożyniaka, b.d., BBHRz 
6030-1/18.). Oraz: „W Birczy we 
wrześniu 1939 r. prześladowano 
Polaków. Donoszono na nich do 
władz okupacyjnych, czego efektem 
były aresztowania. Domy Polaków 
oznaczano literką P. Nacjonaliści 
ukraińscy mścili się na polskich 
sąsiadach za postawę patriotyczną 
z pierwszych dni wojny. Pomiędzy 
12 i 17 września 1939 r. ukraińska 
bojówka zatrzymała, a następnie 
przekazała do niemieckiej komen-
dantury Birczy Leopolda Ważnego. 
Wspomniany był magistrem prawa 
i sędzią Sądu Grodzkiego w Birczy. 
Udzielał się również społecznie i 
patriotycznie jako prezes miejsco-
wego „Strzelca”. Wycofujące się 
za San wojska niemieckie zabrały 
ze sobą Leopolda Ważnego. Dalszy 
jego los nie jest znany. Prawdopo-
dobnie został zamordowany.” (Dr 
Artur Brożyniak, jw.)  

We wsi  Jasień (Bieszczady) po 
wejściu wojsk niemieckich, miej-
scowi Ukraińcy dokonali napadu 
na plebanię rzymskokatolicką, 
ograbili ją doszczętnie i zdemolo-
wali. Proboszcz ks. Jan Kolanko 
zdołał ukryć się. Ukraińcy rabo-
wali polskie gospodarstwa. Utwo-
rzona policja ukraińska więziła w 
piwnicy aresztowanych Polaków. 
Podczas przesłuchań biła ich i tor-
turowała, w wyniku czego 2 osoby 
zmarły, a 15 osób odniosło poważ-
ne obrażenia. 

Opisując Pogórze Przemyskie S. 
Kryciński pomija miasto Przemyśl. 
Kilka więc faktów: „Niemcy wkro-
czyli do Przemyśla 14 września., 
a na ich cześć bramę tryumfalną 
postawiła ludność ukraińska. Już 
następnego dnia zaproszono ks. 
biskupa grekokatolickiego Jozafata 
Kocyłowskiego i dr W. Zahajkie-
wicza na spotkanie z Adolfem Hi-
tlerem w okolicy Jarosławia, który 
przyleciał samolotem w celu roz-
ważenia powołania rządu ukraiń-
skiego na obszarach położonych na 

wschód od Sanu. Spowodowało to 
manifestację w dniu 16 września na 
przemyskim rynku ludności ukraiń-
skiej, deklarującej przyjaźń między 
Niemcami a Ukrainą, w czasie któ-
rej wznoszono między innymi hasła 
„Sława Hitleru”. Równocześnie 
tego samego dnia Niemcy zaprosili 
na rozmowę w sprawie utworzenia 
rządu polskiego Wincentego Wito-
sa. Po jego odmowie internowano 
go 16 września w Sądzie Grodzkim 
w Jarosławiu” (Piotr Jaroszczak: 
http://www.kki.pl/pioinf/przemysl/
prz_glow.html ). 27 września Niem-
cy powołali nowe władze miejskie 
z burmistrzem – sędzią narodowo-
ści ukraińskiej - dr Grzegorzem 
Łuczakowskim. „28 czerwca 1941 
roku wojska niemieckie zajęły strefę 
okupacyjną sowiecką położoną po 
prawej stronie Sanu. 7 lipca 1941 
roku na przemyskim rynku zorga-
nizowano manifestację z udziałem 
ludności ukraińskiej z okazji zaję-
cia całego miasta przez wojska nie-
mieckie. Na trybunie obok przed-
stawicieli Komitetu Ukraińskiego 
i wojska niemieckiego znajdowali 
się duchowni grekokatoliccy wraz z 
biskupem Jozafatem Kocyłowskim. 
Nieco wcześniej Kyr Jozafat wydał 
bankiet na cześć oficerów niemiec-
kich, zaś 7 lipca 1941 w swoim 
liście pasterskim pisał między in-
nymi: „Sława wielkiemu fuhrerowi 
Adolfowi Hitlerowi, wyzwolicielowi 
i najlepszemu przyjacielowi ukraiń-
skiego narodu” (Piotr Jaroszczak:  
http://www.kki.pl/pioinf/przemysl/
prz_glow.html). 4 lipca 1943 roku 
w Przemyślu greckokatolicki bi-
skup Jozafat Kocyłowski w towa-
rzystwie ks. Wasyla Hrynyka wziął 
udział w nabożeństwie dla ochotni-
ków do ukraińskiej dywizji SS Ga-
lizien, które odbyło się na miejskim 
stadionie sportowym przy obecnej 
ulicy Sanockiej.  

14 kwietnia 1940 r. w miasteczku 
Zagórz pow. Sanok aresztowa-
ny został przez gestapo z donosu 
policji ukraińskiej proboszcz ks. 
Władysław Wójcik, który zginął 
20 października 1940 r. w obozie 
w Oświęcimiu. Na plebani zorga-
nizowany został jeden z  punktów 
przerzutowych dla przechodzących 
przez „zieloną granicę” na Węgry 
(http://www. parafia-zagorz.pl/
verbum/17verbum-preview-pages.
pdf).  

W połowie 1940 roku w mieście 
Dydnia pow. Brzozów został  aresz-
towany przez gestapo na skutek 
donosu Ukraińca Michała Nestora 
proboszcz kanonik ks. Kazimierz 
Lach i wywieziony do Oświęcimia, 
a następnie do Dachau, gdzie zmarł 
zamęczony 5 kwietnia 1941 r.”  
(http://www.gminadydnia.pl/ng/
Nasza_Gmina_IV_2004.pdf). 

2 lipca 1940 r. w mieście Leżajsk 
pow. Łańcut został aresztowany 
przez Niemców na podstawie do-
nosów  ukraińskich proboszcz ks. 
Czesław Broda, który zmarł w obo-
zie w Dachau 12.12.1940 r. 

W styczniu 1941 roku we wsi Łub-
no pow. Brzozów w wyniku donosu 
Ukraińców gestapowcy dokonali 
rewizji w dwóch polskich domach 
i zastrzelili 2 Polaków. 

27 czerwca 1941 r. we wsi Miży-
niec pow. Przemyśl Ukraińcy za-
mordowali 1 Polaka. 

W sierpniu 1941 r. w miejscowo-
ści Dydnia pow. Brzozów Ukra-
iniec Michał Nestor z Witryłowa 

złożył donos na gestapo, że 9-ciu 
mieszkańców Dydni założyło tajny 
związek antyniemiecki. Gestapo 
aresztowało te osoby, w tym ks. 
Kazimierza Lacha, 2 nauczycieli i 
1 Żyda. W obozach koncentracyj-
nych zginęło 7 osób, w tym ksiądz 
Lach w Dachau w 1941 r.  We 
wsi Kupna pow. Przemyśl policja 
ukraińska aresztowała 2 Polaków, 
którzy zaginęli bez wieści. We wsi 
Leszczyna gmina Fredropol pow. 
Przemyśl został aresztowany w 
1941 r. przez policję ukraińską, jako 
podejrzany o współpracę z polskim 
ruchem oporu leśniczy NN. Po tor-
turach i przesłuchaniu, przekazany 
na gestapo, skąd został wywieziony 
do KL Auschwitz, skąd nie wrócił.  
(Edward Orłowski..., jw.)   

Pod koniec 1941 roku we wsi Ra-
dawa pow. Jarosław miejscowy 
proboszcz greckokatolicki zorga-
nizował we wsi przy kopcu usy-
panym koło cerkwi tzw. „pogrzeb 
Polski”. Zaprosił na tę „imprezę” 
księdza rzymskokatolickiego, pro-
boszcza Jana Kosiora, który nie 
będąc zorientowany, co to jest za 
uroczystość, przybył z procesją.  

15 stycznia 1943 roku okupant nie-
miecki rozpoczął realizację planu 
„Ukraineaktion” polegającego na 
wysiedleniu ludności polskiej z po-
wiatów Biłgoraj i Hrubieszów oraz 
zasiedleniu ich domów ludnością 
ukraińską. Przy wysiedlaniu głów-
ną rolę pełniła policja ukraińska. 

7 marca 1943 r. (niedziela) w miej-
scowości Kaszyce pow. Jarosław 
kilkunastoosobowa grupa policjan-
tów ukraińskich oraz kilku nacjo-
nalistów ukraińskich z sąsiednich 
wsi pod dowództwem 1 gestapow-
ca, 1 żandarma niemieckiego oraz 
komendanta policji ukraińskiej w 
Radymnie Włodzimierza Janusza, 
idąc od domu do domu zastrzeliła 
119 Polaków, za kontakt wsi z AK 
i BCh.  We wsi Rozbórz pow. Prze-
worsk policjanci ukraińscy z gesta-
powcami zamordowali 6 Polaków. 

8 marca we wsi Rokietnica pow. 
Jarosław ta sama grupa policjan-
tów ukraińskich i okolicznych na-
cjonalistów, która poprzedniego 
dnia dokonała rzezi Polaków we 
wsi Kaszyce, zamordowała tutaj 
45 Polaków, potem przeszła do wsi 
Czelatyńce i zamordowała tutaj 15 
Polaków. 

9 marca w miejscowości Tuligłowy 
pow. Jarosław Ukrainiec, syn popa 
Jarki z Boratyna, służący potem w 
SS „Galizien”, w kancelarii para-
fialnej zastrzelił proboszcza parafii 
ks. Władysława Selwę. 

14 marca we wsi Przewrotne pow. 
Rzeszów policja ukraińska z udzia-
łem żandarmów niemieckich wy-
mordowała 33 Polaków.  

We wsi Mielnów koło Krasiczyna, 
pow. Przemyśl w kościele Karme-
litów Bosych w Przemyślu znajdu-
je się tablica poświęcona pamięci 
hrabiego Ignacego Krasickiego za-
mordowanego 15.03.1943 roku w 
Mielnowie przez OUN-UPA. 

(https://ludobojstwo.blogspot.
com/2012/01/przemysl-tablica-w-
-kosciele-karmelitow.html)  

9 listopada 1943 roku we wsi Bło-
zew Górna koło Nowego Miasta 
oraz w dworze w Wołczy pow. 
Dobromil upowcy zamordowali 
14 Polaków: 13 osób z rodzin Su-

chajów i Sychorów oraz pomoc 
domową Sychorów. Suchaj Marcin 
miał rozpłataną ostrym narzędziem 
czaszkę, jego żona Ludwika miała 
kilkanaście ran kłutych i wybite 
zęby, syn Marian miał 7 ran kłu-
tych, córka Zofia miała kilkanaście 
ran kłutych, córka Anna miała kil-
kanaście ran kłutych i ślady bicia 
po całym ciele, syn Eugeniusz zo-
stał zastrzelony. Ich zamężna córka 
Maria Grabowska, lat 25, miała 
kilkanaście ran kłutych, jej córecz-
ka Krystyna, lat 4, miała złamaną 
szczękę i rozpruty brzuszek. 

28 listopada 1943 roku we wsi Ada-
mówka pow. Jarosław policjanci 
ukraińscy rozstrzelali 18 Polaków 
oraz we wsi Majdan Sieniawski 
rozstrzelali 22 Polaków. 

Na początku stycznia 1944 roku we 
wsi Arłamowska Wola pow. Mo-
ściska banderowcy zamordowali 
wszystkie mieszkające tutaj rodzi-
ny polskie, ponad 20 Polaków. 

2 lutego 1944 r. we wsi Wacławice 
pow. Przemyśl banderowiec Myko-
ła Kaczmaryk zamordował Stani-
sława Grabowskiego. 

W nocy z 29 na 30 marca we wsi 
Serednie Małe pow. Lesko bande-
rowcy zamordowali 9 Polaków; 
byli to: Józef Michalski, Maria Mi-
chalska, Edward Cichoński, Maria 
Cichońska, Józef Jastrzębski, Jan 
Jastrzębski, Władysław Jastrzęb-
ski, Emil Kwiatkowski. Józef Mi-
chalski zginął wleczony za saniami, 
pozostali najczęściej strzałem w tył 
głowy. Uprowadzony został Józef 
Skowroński „Senior”, lat 39, któ-
ry zaginął bez śladu. Prowodyrem 
zbrodni był paroch z sąsiedniej wsi 
Polana, ks. greckokatolicki Woło-
dymyr Wesołyj (Janina Dąbek; w: 
S. Żurek: UPA w Bieszczadach; 
jw.; s. 18, 42). 

Koło wsi Rybotycze pow. Prze-
myśl: „Według tabliczki umiesz-
czonej na nagrobku na cmentarzu 
w Rybotyczach, w dniu 27.04.1944 
r. w lesie „Grabnik” został za-
mordowany Jan Korbecki (ur. 
12.5.1901 r.). Jak twierdzą okolicz-
ni mieszkańcy, zamordowany gajo-
wy mieszkał w Rybotyczach wraz 
z żoną i dwójką dzieci. Któregoś 
dnia przyszło do niego dwóch ludzi 
(prawd. członkowie SB OUN), któ-
rzy poprosili go o wycechowanie 
drewna w lesie „Grabnik”, a po-
tem go zamordowali. Ciało odnale-
ziono i pochowano na cmentarzu w 
Rybotyczach. Żona zamordowane-
go z obawy o własne życie i rodzi-
ny wyjechała do miejscowości Żu-
rawica. Istnieją także inne wersje 
tego zdarzenia. Według pierwszej 
gajowy będąc pracownikiem Nad-
leśnictwa Nowe Sady został w 1944 
r. uprowadzony i rozstrzelany przez 
UPA w lesie (Nr oddz. 34) a jego 
miejsce pochówku nie jest znane. 
Z drugiej wersji natomiast wynika, 
że gajowy był pracownikiem Nad-
leśnictwa Błażowa i został w dniu 
26.04.1944 r. zamordowany w Po-
sadzie Rybotyckiej, prawdopodob-
nie przez UPA.” (http://kopysno.pl/
historia.htm l). 

Wikipedia podaje: „W kwietniu 
1944 r. policja ukraińska z Jawor-
nika Ruskiego aresztowała pię-
ciu mieszkańców Pawłokomy pod 
zarzutem przynależności do AK i 
posiadania broni. Aresztowanymi 
byli: Jan Kuś, Jan Radon, Jan Ula-
nowski, Maria Ulanowska i Kata-
rzyna Kocyło oraz Jana Chrapka 

z Dylągowej. 25 kwietnia próby 
odbicia aresztowanych dokonał 
oddział AK dowodzony przez ppor. 
Aleksandra Grubę ps. „Sęp”. Pod-
czas ataku na posterunek w Jawor-
niku Ruskim został on spalony wraz 
kilkoma sąsiednimi budynkami. 
Zabito jednego i raniono dwu poli-
cjantów oraz zabito kilku stawiają-
cych opór Ukraińców mieszkańców 
wsi, w tym sołtysa. Aresztowanych 
Polaków jednak nie uwolniono, 
ponieważ na posterunku już ich nie 
było.

W 2015 w okolicy Jawornika Ru-
skiego odkryto zbiorową mogiłę. 
Wstępne ustalenia mówiły o kilku 
pochowanych osobach, ostatecz-
nie w wyniku ekshumacji wydobyto 
szczątki 14 osób, a także łuski po 
nabojach, dewocjonalia i polski 
guzik wojskowy. Szczątki nosiły 
ślady złamań. W wyniku badań ar-
chiwalnych ustalono, że 24 lipca 
1945 roku [pomyłka, 24 lipca 1946 
r. - przypis S. Ż] w okolicy doszło 
do potyczki żołnierzy ze szkoły pod-
chorążych w Przemyślu (28 Pułku 
Piechoty) z oddziałem Ukraińskiej 
Powstańczej Armii 14 żołnierzy 
znajdowało się na liście strat jako 
zaginionych. W znajdujących się 
w archiwalnych sprawach kar-
nych wyjaśnieniach Włodzimierza 
Szczygielskiego pseudonim Burłak 
znajdują się odniesienia do mają-
cej w tym miejscu potyczki, wzięcia 
do niewoli i zabicia 14 żołnierzy 
Wojska Polskiego; odpowiedzial-
ność jego zdaniem ponosił Michał 
Duda pseudonim Hromenko. W 
wyniku badań genetycznych po-
twierdzono tożsamość kilku ofiar: 
Feliks Gołębiowski (ur. 1924), 
por. Tadeusz Wienc (ur. 1923), kpr 
Mieczysław Szymczak (ur. 1922), 
Walenty Żurek (ur. 1924); noty 
identyfikacyjne wręczono w Pałacu 
Prezydenckim.”  (https://pl.wiki-
pedia.org/wiki/Jawornik_Ruski ). 
Komendantem policji ukraińskiej 
w Jaworniku Ruskim przez pewien 
czas był Włodzimierz Szczygielski, 
późniejszy „Burłaka”, dowódca  
sotni UPA. 

25 kwietnia 1944 r. we wsi Cisowa 
pow. Dobromil został zamordo-
wany w lesie przez UPA leśniczy 
Kazimierz Muszyński, lat 21. „Po-
wieszony w lesie przez UPA na 
pętli z drutu kolczastego po wcze-
śniejszym zmasakrowaniu (wydłu-
bane oczy, ucięty język)”. (Edward 
Orłowski..., jw.) Także w kwietniu 
1944 r. we wsi Maćkowice pow. 
Przemyśl upowcy powiesili 17 Po-
laków. 

28 kwietnia  we wsi Wola Malaw-
ska pow. Dobromil został powie-
szony w lesie przez UPA na pętli 
z drutu kolczastego, po wcześniej-
szym zmasakrowaniu (wydłubane 
oczy, ucięty język) leśniczy Kazi-
mierz Jung lat 32 leśniczy, absol-
went Państwowej Szkoły dla Le-
śniczych w Bolechowie. (Edward 
Orłowski..., jw.)  

W kwietniu 1944 r. we wsi Ba-
chów pow. Przemyśl zamordowali 
Antoniego Żubika. „W gromadzie 
Bircza uprowadzono kierownika 
jajczarni p. Kurasiewicza.” (1944, 
24 kwietnia – Notatka przesłana 
Prezesowi RGO w Krakowie. Do-
tyczy ukraińskich antypolskich 
wystąpień w Galicji. W: B. Ossol. 
16722/2, s. 143-144). We wsi Jak-
smanice pow. Przemyśl miejscowi 
Ukraińcy zamordowali 3 Polaków. 
„W gromadzie Jaksmanice upro-
wadzono kierownika Liegenschaftu 
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Hr. Krasickiego i 2-ch pracowni-
ków pp. Surego i Siarę”. (1944, 
24 kwietnia – Notatka przesłana 
Prezesowi RGO w Krakowie. Do-
tyczy ukraińskich antypolskich 
wystąpień w Galicji. W: B. Ossol. 
16722/2, s. 143-144). Inni: „Za-
pewne właśnie policjanci W. Szczy-
gielskiego w kwietniu 1944 r. w Ak-
smanicach uprowadzili kierownika 
Liegenschaftu hr. Krasickiego oraz 
jego pracowników Surego i Siarę.” 
(Andrzej Zapałowski: Granica w 
ogniu. Warszawa 2016, s.155). We 
wsi Jamna Górna pow. Dobromil: 
„W Jamnej dokonano rabunku u 
miejscowego dzierżawcy mająt-
ku, którego syn raniony w brzuch 
zmarł.” (1944, 24 kwietnia – No-
tatka przesłana Prezesowi RGO w 
Krakowie. Dotyczy ukraińskich 
antypolskich wystąpień w Galicji. 
W: B. Ossol. 16722/2, s. 143-144). 
We wsi Krościenko pow. Dobro-
mil zamordowali Józefę Bodnar.  
We wsi Medyka pow. Przemyśl 
miejscowi Ukraińcy zamordowali 
1 Polaka. „Do mieszkającej w Me-
dyce rodziny Maców przyjechał na 
Święta Wielkanocne ze Wschodniej 
Małopolski, grom. Życzyce, gmi-
na Rawa Ruska, Marszałek An-
drzej. We czwartek, po świętach u 
wymienionych zjawiła się policja 
ukraińska, przeprowadziła rewizję, 
sterroryzowała mieszkańców, skuła 
Marszałka Andrzeja i wyprowadzi-
ła go z domu. Wkrótce potem do-
nieśli pp. Pawucki Michał i Stańko 
Władysław, że na polecenie policji 
ukraińskiej zakopali zwłoki ich 
krewnego z 3-ma ranami postrzało-
wymi. Wedle twierdzenia Mac Ste-
fanii zamordowany miał przy sobie 
zdjęcia fotograficzne pomordowa-
nych przez Ukraińców w jego oko-
licy Polaków.” (1944, 24 kwietnia – 
Notatka przesłana Prezesowi RGO 
w Krakowie. Dotyczy ukraińskich 
antypolskich wystąpień w Galicji. 
W: B. Ossol. 16722/2, s. 143-144). 
We wsi Zrotowice pow. Przemyśl 
banderowcy zamordowali 2 Pola-
ków, w tym kobietę. 

6 maja 1944 r. w okolicy miasta Do-
bromil woj. lwowskie bojówka SB 
OUN zamordowała Józefa Jurystę, 
którego uprowadziła 3 maja z miej-
sca pracy w lesie. 6 V 1944 r. był 
przesłuchiwany przez SB-OUN. 
Zapewne jeszcze tego samego dnia 
został zamordowany. Miejsca ukry-
cia ciała nie odnaleziono. J. Jurysta, 
ur. 22 III 1919 r. w Pacławiu. Polak, 
wyznania rzymskokatolickiego, 
przed 1939 r. otrzymał stopień kpr. 
rezerwy WP (?). W okresie okupa-
cji radzieckiej pracował w Oddzia-
le Finansowym w Przemyślu. W 
okresie okupacji niemieckiej był 
poszukiwany przez policję ukraiń-
ską, w związku z czym ukrywał się. 
Od 1943 r. pracował jako prakty-
kant w liegenschafcie w Podliskach 
pow. Mościska.  J. Jurysta sformo-
wał drużynę AK w Podliskach, na-
stępnie nią dowodził. 30 IV 1944 r. 
został zadenuncjowany przed oku-
pacyjnymi władzami niemieckimi. 
W efekcie porzucił dotychczaso-
wą pracę i przebywał w rodzinnej 
miejscowości, w Pacławiu. 2 V 
1944 r. rozpoczął pracę jako mani-
pulant w tartaku w Dobromilu. W 
jego sprawie SB-OUN przeprowa-
dziła śledztwo. (Andrzej Zapałow-
ski: Granica w ogniu. Warszawa 
2016, s. 208).

W okolicach wsi Kalwaria pow. 
Przemyśl: „7 maja 1944 r., w 6 
miejscowościach w rejonie Kal-
warii miało zaginąć 18 Polaków.” 

(Andrzej Zapałowski: Granica w 
ogniu. Warszawa 2016, s. 209). 

20 maja 1944 r. we wsi Mielnów 
(Mylnów) pow. Przemyśl na tere-
nie majątku policjanci ukraińscy 
zastrzelili 23 Żydów i aresztowali 
rodzinę dyrektora majątku, którą 
przekazali do gestapo. 

23 maja 1944 r. we wsi Ostrów 
pow. Przemyśl policjanci ukraińscy 
aresztowali 23 Polaków, w tym 5 
polskich granatowych policjantów. 

W nocy z 26 na 27 maja we wsi 
Temeszów pow. Brzozów sotnia 
„Hromenki” wsparta wsparta przez 
SKW z Ulucza spalili 290 budyn-
ków i zamordowali 7 Polaków oraz 
ciężko poranili ks. Józefa Skrabala-
ka, który zmarł 28 maja w szpitalu 
w Sanoku. Ks. Skrabalak przetrwał 
spalenie przez Ukraińców 9 kwiet-
nia 1944 r., w święta wielkanocne, 
parafii Budki Nieznanowskie w 
dekanacie Gliniany, gdzie był pro-
boszczem od 1935 roku. Wyjechał 
na teren diecezji przemyskiej, za-
mieszkał u matki przebywającej w 
rodzinnej miejscowości Temeszów. 
Tu posługiwał jako duszpasterz w 
parafii w Dydni.

31 maja w miasteczku Krościenko 
pow. Dobromil: „W miasteczku 
Krościenko w dn. 31 maja zastrze-
lono jednego Polaka i zabrano 
mu Kennkartę. Władze niemieckie 
same stwierdziły, że jak wykazały 
badania kula pochodziła z rewol-
weru milicjanta ukraińskiego.” 
(1944, czerwiec – Notatka PolKO 
w Przemyślu zawierająca informa-
cję o mordach i uprowadzeniach 
dokonywanych na ludności pol-
skiej w powiecie przemyskim. W: 
B. Ossol. 16722/1, s. 165). 

7 czerwca  1944 r. we wsi Krościen-
ko pow. Dobromil w przysiółku 
Połanki miejscowi policjanci ukra-
ińscy oraz chłopi ukraińscy z SKW  
zamordowali 2 rodziny polskie 
Krawców i Łaszkiewiczów liczą-
ce 10 osób. „Szczątki pomordowa-
nych i spalonych zebrano do jednej 
trumny i pochowano w nieznanym 
mi miejscu. Tak więc członkowie 
„bohaterskiej UPA” w bestialski 
sposób wymordowali „wrogów na-
rodu ukraińskiego”. Tymi wrogami 
była moja rodzina – moja babcia 
sparaliżowana staruszka, leżąca od 
dwóch lat w łóżku, pięcioro dzieci 
w wieku od 2 do 14 lat, trzy kobiety 
i wiejski cieśla”. (Tadeusz Łaszkie-
wicz; w: Siekierka..., s. 160 – 161).
„W pierwszych dniach czerwca zgi-
nęło w Krościenku dalszych dwuna-
stu Polaków – wobec grozy sytuacji 
Delegatura Polskiego Komitetu 
Opiekuńczego w Krościenku zosta-
ła zlikwidowana.” (1944, czerwiec 
– Notatka PolKO w Przemyślu za-
wierająca informację o mordach i 
uprowadzeniach dokonywanych na 
ludności polskiej w powiecie prze-
myskim. W: B. Ossol. 16722/1, s. 
165). 

20 czerwca 1944 r. we wsi Łę-
townia pow. Przemyśl został  za-
mordowany przez UPA gajowy 
Rowiński Jan ur. 1912 r.   (Edward 
Orłowski..., jw.) We wsi Marynka 
Polska pow. Przemyśl: „W Maryn-
ce Polskiej k. Medyki został zabity 
około 20 bm. gospodarz Groch.” 
(1944, czerwiec – Notatka PolKO 
w Przemyślu zawierająca informa-
cję o mordach i uprowadzeniach 
dokonywanych na ludności pol-
skiej w powiecie przemyskim. W: 
B. Ossol. 16722/1, s. 165).

We wsi Wojtkowa pow. Dobromil: 
„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 przyjecha-
ła do szkoły w Wojtkowej parokon-
na furmanka z 4-ma uzbrojonymi, 
zamaskowanymi banderowcami. 
Przyjechali po kierownika szkoły 
Lichowskiego. Gdy weszli do szkoły 
kierownik upadł na kolana błaga-
jąc o darowanie mu życia (opowia-
dali o tym jego uczniowie, którzy 
tą scenę widzieli). Nie pomogły 
prośby. Zmuszono go do wejścia na 
furmankę i wywieziono w nieznane. 
Nikt nie wiedział co się z nim stało. 
Po 3 dniach jechały z Wojtkowej 2 
kobiety z synami, uczniami 7 klasy 
przez wieś Griąziowa, do miasta po 
zakupy letnich ubrań. Jadąc przez 
duże lasy w Grąziowej zostały za-
trzymane przez nieznanych osob-
ników, koło leśniczówki. Zawołano 
owych 2 chłopców (obydwaj byli 
Polacy) zaprowadzono ich do le-
śniczówki. Przestraszone kobiety 
zostały na furmance. W leśniczów-
ce pokazali banderowcy w jednym 
pokoju zmasakrowane, drgające 
jeszcze i krwią zalane ciało czło-
wieka leżące na ziemi. Pokazując 
tym chłopcom rzekli „smatrity na 
to je wasz nauczyciel” popatrzcie 
to jest wasz nauczyciel, „z wami to 
samo bude”. Przerażeni chłopcy 
wybiegli, 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 tygodni. Były-
śmy kilkakrotnie wzywane 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. Pa-
miętnik z okresu II wojny świato-
wej od 139 – 1945 s. Marii Janiny 
Kachniarz, Nowa Jastrząbka 1951 
r., s. 102 – 104.) 

2 lipca 1944 r. w leśnictwie Ma-
lawa Nadleśnictwo Bircza pow. 
Dobromil został uprowadzony do 
lasu i zamordowany przez UPA w 
okolicach Żohatyna leśniczy Stefan 
Malczewski lat 34. (Edward Or-
łowski..., jw.) 

11 lipca 1944 r. we wsi Tarnaw-
ka koło Żahotyna pow. Dobromil 
został zastrzelony na plebani pro-
boszcz ks. Jan Mazur „przez dwóch 
ukraińskich bandytów, przebranych 
za policjantów, członków OUN/
UPA.”  (http://www.swzygmunt.
knc.pl/MARTYROLOGIUM/
POLISHRELIGIOUS/vPOLISH/
HTMs/OLISHRELIGIOUSmar-
tyr1735.htm ). 

12 lipca 1944 r. we wsi Borownica 
pow. Dobromil dwaj banderowcy 
weszli na plebanię i zastrzelili ks. 
Józefa Kopcia.  „Pierwszą ofia-
rą, zamordowaną 12 lipca 1944 
r. przez uluczańskich bandytów, 
był ksiądz rzymskokatolicki z Bo-
rownicy Józef Kopeć. W tym dniu 
dwóch bandytów z Ulucza odwie-
dziło księdza. Przedstawili się jako 
wysłannicy z pismem od księdza z 
Tarnawy. Jeden z bandytów sięgnął 
do kieszeni, niby po list, wyciągnął 
pistolet i na oczach gospodyni od-
dał kilka strzałów do księdza zabi-

jając go na miejscu, po czym obaj 
mordercy opuścili plebanię udając 
się w kierunku Ulucza. Na drodze 
spotkała tych bandytów mieszkan-
ka Borownicy Waleria Kozłowska, 
która rozpoznała jednego z nich, 
gdyż utykał on na jedną nogę. Tymi 
bandytami byli Michał Serednic-
ki i Wasyl Choma, obaj z Ulucza. 
Na trzeci dzień po tej haniebnej 
zbrodni przyjechała do Borownicy 
rodzina księdza z Dynowa z eskor-
tą żołnierzy niemieckich. W czasie 
mszy pogrzebowej dwóch żołnierzy 
leżało z karabinem maszynowym 
w okopie oddalonym od kościoła 
około 30 m osłaniając w ten sposób 
uczestników pogrzebu przed ewen-
tualnym atakiem banderowców. 
Na mszy pogrzebowej byli wszyscy 
mieszkańcy Borownicy i Polacy z 
Ulucza, wśród których widziałem 
dziadka Stefana Czebieniaka Jana 
Polańskiego. Po mszy kondukt po-
grzebowy wyruszył na furmankach 
w kierunku Dynowa. Kondukto-
wi przez całą drogę towarzyszyła 
eskorta niemiecka. Nowy ksiądz 
przybył do Borownicy dopiero w 
końcu września 1944 r”. (Broni-
sław Zielecki: Moje życie czyli Hi-
storia Polaka z Ulucza. Warszawa 
2014 r.). 

W okresie czerwiec – lipiec 1944 
roku we wsiach Wola Wołodzka 
pow. Brzozów, Brownica pow. Do-
bromil, Leszczawa Dolna pow. Do-
bromil, Tarnawka pow. Dobromil, 
Żohatyn pow. Dobromil oraz Kre-
ców pow. Sanok bojówka Służby 
Bezpeky OUN dowodzona przez 
Jurija Stelmę „Szuhaja”zamordo-
wała kilku leśników oraz zarządcę 
Liegenschaftu. 

14 lipca w leśniczówce Kuźmina 
pow. Dobromil został zamordo-
wany z synem w lesie przez UPA 
gajowy Jan Januszczak  (Edward 
Orłowski…, jw.). Syn miał na imię 
Stanisław. 

We wsi Pietnice pow. Dobromil 
policjanci ukraińscy uprowadzili i 
zamordowali Stanisława Reitera. 
„Zwracam się do Państwa z uprzej-
mą prośbą o wpisanie na listę Po-
laków zamordowanych w Galicji 
przez bandy UPA mego dziadka 
Stanisława Reitera. Stanisław 
Reiter, sołtys, Obrońca Lwowa, 
20.07.1944 r. Pietnice - Dobromil 
– Przemyśl. Niektóre dane z życio-
rysu dziadka. Stanisław Reiter, syn 
Stefana, ur. 11.04.1896. w miejsco-
wości Pietnice, gmina Dobromil, 
powiat Przemyśl. 19 marca we 
Lwowie za obronę Lwowa i Kre-
sów Wschodnich w r. 1918-1919 
został odznaczony przez Dowódcę 
Armii Wschód gen. Rozwadowskie-
go odznaką honorową „Orlęta” 
nr 41240. Przez dwie kadencje był 
sołtysem w miejscowości Pietnice, 
gdzie wybudował Dom Ludowy. W 
1938 został odznaczony Krzyżem 
Brązowym za działalność na polu 
społecznym. Był również założycie-
lem i Prezesem Związku Strzelec-
kiego w tej miejscowości oraz Pre-
zesem Ochotniczej Straży Pożarnej. 
20.07.44 r. został uprowadzony i 
zamordowany przez policję ukraiń-
ską. Miejsce pochówku nie jest zna-
ne, gdzieś w lesie koło Dobromila”. 
(Ryszard Reiter; w:    http://www.
stankiewicze.com/ludobojstwo/
zgloszenia.html ).   

26 lipca we wsi Buszkowice pow. 
Przemyśl miejscowi Ukraińcy za-
mordowali Andrzeja Biernackiego 
a jego ciało wrzucili do rzeki San. 

27 lipca we wsi Sielnica pow. Prze-
myśl miejscowi Ukraińcy zamor-
dowali 1 Polaka. 

W lipcu 1944 r. we wsi Laskówka 
pow. Brzozów w wyniku donosu 
Ukraińców gestapowcy zastrzelili 
5 Polaków podejrzanych o przyna-
leżność do AK. We wsi Leszczawa 
Górna pow. Przemyśl zamordowa-
ny został przez UPA  gajowy An-
drzej (lub Antoni ?) Przepióra lat 
42. (Edward Orłowski..., jw.) We 
wsi Piskorowice pow. Jarosław na 
początku lipca Ukraińcy z SKW 
obrabowali i spalili 15 gospodarstw 
polskich oraz zamordowali 6 Pola-
ków.  

Na Wielkim Zjeździe UHWR 
(Ukraińskiej Głównej Rady Wy-
zwoleńczej), który odbył się w 
dniach 11 – 15 lipca 1944 roku w 
leśniczówce koło wsi Sprynia pow. 
Sambor, na prezydenta Ukrainy 
wybrany został Kiryło Ośmak, a 
na jednego z wiceprezydentów o. 
Iwan Hrynioch. Premierem i Ge-
neralnym Sekretarzem ds. Wojsko-
wych został Roman Suchewycz. 
Prezydent Ośmak został aresztowa-
ny już 13 września przez Sowietów 
i zmarł w więzieniu w 1960 r. Pod-
czas zjazdu UHWR kierownictwo 
ruchu banderowskiego uznało, iż 
„jest możliwe zarówno dokończenie 
czystki jak i wygranie całej sprawy 
propagandowo. Dlatego z jednej 
strony bezwzględnie dalej realizo-
wano politykę faktów dokonanych 
(czyli ludobójstwo na ludności pol-
skiej – przyp. S.Ż), a z drugiej za-
wczasu przygotowywano strategie 
propagandowe, mające nie tylko 
usprawiedliwić ukraińskie poczy-
nania, ale wręcz odpowiedzialność 
za nie przerzucić na stronę polską. 
/.../ Negując możliwość popełnie-
nia przez Ukraińców jakichkolwiek 
zbrodni wojennych, jednocześnie 
skrzętnie notowano wszelkie ukra-
ińskie tragedie z zamiarem ich pro-
pagandowego wykorzystania. Sta-
rano się zbrodniami na Polakach 
obciążyć Niemców i Sowietów”. 
(Grzegorz Motyka: Ukraińska par-
tyzantka 1942 – 1960, Warszawa 
2006, s. 380). 

25 sierpnia 1944 r. w Przemyślu 
banderowcy zamordowali nauczy-
cielkę Stanisławę Gliwę. 

26 sierpnia 1944 r. we wsi Mał-
kowice pow. Przemyśl upowcy 
zamordowali 6 Polaków. „Szcze-
gólna rolę odgrywało tu zabójstwo 
dokonane 26 sierpnia 1944 roku w 
Małkowicach przez UPA na Pola-
kach: Maria Warchoł c. Ludwika i 
Katarzyny Nowak, ur. 19 XII 1920 r. 
w Malawie k. Rzeszowa, Bronisław 
Warchoł s. Ludwika i Katarzyny 
Nowak, ur. 14 X 1912 r. w Malawie 
k. Rzeszowa, Władysław Warchoł 
s. Ludwika i Katarzyny Nowak, ur. 
20 X 1907 w Malawie k. Rzeszowa 
oraz Helena Warchoł c. Ludwika i 
Katarzyny Nowak, ur. 15. I.1924 r. 
w Malawie k. Rzeszowa”. (Andrzej 
Zapałowski: Akcje  odwetowe pol-
skiego podziemia na ludności ukra-
ińskiej w powiecie przemyskim na 
początku 1945 roku. W: Ludobój-
stwo OUN-UPA na Kresach Połu-
dniowo-Wschodnich; Kędzierzyn-
-Koźle 2017, tom 9)  

28 sierpnia we wsi Małkowice 
pow. Przemyśl miejscowi Ukraiń-
cy zamordowali 6 Polaków, w tym 
dziewczyny lat 14 i 19.

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI
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Rozwój ukraińskiego ruchu 
nacjonalistycznego. Utworzenie 
Ukraińskiej Powstańczej Armii.  
Władysław Filar
Ideologia i założenia programo-
we OUN-B

Na przełomie XIX i XX wie-
ku na Ukrainie istniały ruchy o 
zabarwieniu liberalnym lub so-
cjalistycznym dążące do utwo-
rzenia państwa ukraińskiego na 
zasadach demokratycznych lub 
socjalistycznych. Po pierwszej 
wojnie światowej wśród prądów 
nacjonalistycznych pojawiła się 
nowa, skrajna postać ukraińskie-
go nacjonalizmu, który nazwano 
integralnym nacjonalizmem. Była 
to reakcja młodych środowisk 
ukraińskich na niepowodzenia w 
dążeniu do odrodzenia niepodle-
głego państwa ukraińskiego. Od-
rzucono hasła dobrosąsiedzkiego 
istnienia i współpracy, jakie gło-
sili ideolodzy liberalnego ruchu w 
XIX stuleciu (M. Drahomanow) 
oraz liderzy ukraińskiego ruchu 
niepodległościowego na początku 
XX wieku (M. Hruszewśkyj, W. 
Wynnyczenko, S. Petlura). Od-
rzucono stare poglądy uważając, 
że socjalistyczne i demokratyczne 
idee powodują międzypartyjne 
rozgrywki i wrogość, prowadzą 
do nieefektywnego działania i 
braku wyraźnego ukierunkowania 
w realizacji celów, co ostatecznie 
kończy się porażką. Autorzy „En-
cykłopediji ukrajinoznawstwa” w 
następujący sposób ujmują gene-
zę nacjonalizmu ukraińskiego: 
„Powstanie nacjonalizmu stano-
wiło reakcję w psychice ukraiń-
skiej na wydarzenia pierwszej 
wojny światowej oraz walk wy-
zwoleńczych. Nacjonalizm ukra-
iński powstał w latach 1920-tych, 
początkowo jako ferment du-
chowy młodego pokolenia, jako 
protest na upadek państwowości 
ukraińskiej i poszukiwań nowych 
dróg w powojennej rzeczywisto-
ści...”[1] Przegrana Zachodnio-

-Ukraińskiej Republiki Ludowej 
w wojnie z Polską, niepowodze-
nie wyprawy armii polskiej i ar-
mii ukraińskiej Petlury na Kijów 
w kwietniu 1920 roku, przyzna-
nie Wołynia i Galicji Wschodniej 
Polsce na mocy traktatu ryskiego 
z 18 marca 1921 roku, rozwój 
idei  faszystowskich w Europie, 
wszystko to miało wpływ na stop-
niowe kształtowanie się ukraiń-
skiego ruchu nacjonalistycznego 
o zabarwieniu faszystowskim.

 Ukraiński integralny nacjona-
lizm mieścił w sobie elementy 
faszyzmu i totalitaryzmu. Jego 
twórcą był Dmytro Doncow, któ-
ry w 1923 roku w artykule „Czy 
jesteśmy faszystami?”[2] oświad-
czył bez zastrzeżeń, że ten „poli-
tyczny i moralno-psychologiczny 
duch”, jakim oddychają tacy jak 
on, jest niewątpliwie faszyzmem. 
Znany historyk ukraiński I. Łysak 
–Rudnyćkyj w swoich pracach 
stwierdza otwarcie, że: „W pro-
cesie swego naturalnego wzra-
stania ukraiński integralny nacjo-
nalizm bezsprzecznie brał sobie 
za wzór współczesne jemu ruchy 
faszystowskie i reżimy na Za-
chodzie...”[3] I dalej: „Ukraiński 
nacjonalizm wiąże się z pojęciem 
ruchu totalitarnego (...) Chociaż 
czasem w nacjonalizmie ukraiń-
skim była orientacja na własne 
siły, to jednak w swojej zewnętrz-
nej koncepcji politycznej, oparł 
się na związku z Niemcami.”[4]

 Organizacyjne ujęcie ukraiń-
skiego ruchu nacjonalistycznego 
(jeszcze przed ostatecznym sfor-
mułowaniem ideologii integral-
nego nacjonalizmu) zapocząt-
kowane zostało przez Strzelców 
Siczowych armii UNR. Początki 
Organizacji Ukraińskich Nacjo-
nalistów (OUN) miały swoje ko-

rzenie w utworzonym z jeńców 
ukraińskich w listopadzie 1917 
roku w Kijowie galicyjsko-bu-
kowińskim kureniu Strzelców 
Siczowych.[5] W lipcu 1920 roku  
w Pradze pod kierownictwem 
dowódcy Strzelców Siczowych 
Jewhena Konowalca odbyło się 
zebranie Rady, na którym zade-
cydowano o samolikwidacji i 
kontynuowaniu walki w nowych 
formach organizacyjnych bezpo-
średnio na Ukrainie. Członkowie 
Rady Strzelców Siczowych M. 
Matczak i J.Czyż utworzyli we 
Lwowie pierwszy ośrodek woj-
skowej organizacji, który następ-
nie przemianowano na Ukraińską 
Wojskową Organizację (UWO).
[6] Zadaniem UWO było prowa-
dzenie walki przeciwko władzom 
polskim, ukierunkowanej na de-
stabilizację polskiego państwa i 
przygotowanie antypolskiego po-
wstania. Działalność UWO pole-
gała na sabotażach, napadach na 
urzędy państwowe, zabójstwach 
politycznych. Pierwszym aktem 
terrorystycznym był nieudany 
zamach na Józefa Piłsudskiego i 
wojewodę K. Grabowskiego w li-
stopadzie 1921 roku. Jako sojusz-
nika w walce o wolną Ukrainę wi-
dziano niemieckich nacjonalistów 
(a potem nazistów), którzy dążyli 
do rewizji postanowień Wersal-
skiej Umowy z 1919 roku.

 Idee integralnego nacjonalizmu 
znalazły odbicie szczególnie 
wśród młodzieży ukraińskiej. 
Pierwsza organizacja młodzieżo-
wa zorganizowana została w 1921 
roku w obozie internowanych 
żołnierzy Ukraińskiej Hałyckiej 
Armii (UHA) w Libercu, a na 
jesieni 1922 roku w Pradze utwo-
rzono centralny sztab, który na-
zwano Grupą Ukraińskiej Nacjo-
nalistycznej Młodzieży („Hrupa 

Ukrajinśkoji Nacjonalnoji Moło-
di”).[7] W latach następnych po-
wstały nowe organizacje młodzie-
żowe. I tak: W latach 1925-1926 
we Lwowie powstał Związek 
Ukraińskiej Nacjonalistycznej 
Młodzieży („Sojuz Ukrajinśkoji 
Nacjonalnoji Mołodi”), w Podie-
bradach (Czechosłowacja) w 
1925 roku utworzono Legię Ukra-
ińskich Nacjonalistów („Łehija 
Ukrajinśkych Nacjonalistiw”).

 W dniach od 28 stycznia do 3 lu-
tego 1929 roku w Wiedniu odbył 
się I Kongres Ukraińskich Nacjo-
nalistów, na którym na bazie taj-
nej UWO w połączeniu z Grupą 
Ukraińskiej Nacjonalistycznej 
Młodzieży, Legią Ukraińskich 
Nacjonalistów i Związku Ukraiń-
skiej Nacjonalistycznej Młodzie-
ży utworzono Organizację Ukra-
ińskich Nacjonalistów (OUN). Na 
czele organizacji stanął Jewhen 
Konowalec, jego zastępcą został 
M. Ściborśkyj, a sekretarzem – 
W. Martyneć. Utworzona OUN 
była zdecydowaną zwolenniczką 
radykalnego nacjonalizmu, które-
go ideologiem był Dmytro Don-
cow. Istota tej ideologii polegała 
na mobilizowaniu człowieka do 
bezwzględnej walki o „wielką, 
niepodległą Ukrainę”. Propago-
wano nienawiść do wszystkich, 
którzy byli przeciwnikami tego 
hasła. Według Dmytra Donco-
wa najwyższą absolutną warto-
ścią jest nacja, a najważniejszym 
celem - zdobycie niezależnego 
państwa, i to za każdą cenę. W 
broszurze wydanej we Lwowie w 
1929 roku pisano: „Trzeba krwi - 
damy morze krwi! Trzeba terroru 
- uczyńmy go piekielnym. Trzeba 
poświęcić dobra materialne - nie 
zostawmy sobie niczego. Nie 
wstydźmy się mordów, grabieży i 
podpaleń. W walce nie ma etyki! 
... Każda droga, która prowadzi 
do naszego najwyższego celu, bez 
względu na to, czy nazywa się 
ona u innych bohaterstwem czy 
podłością, jest naszą drogą.”[8]

W odezwie ukraińskich nacjona-
listów przyjętej w czasie Kongre-
su we Wiedniu czytamy m. in.: 

„(...) Tylko całkowite usunięcie 
wszystkich okupantów z ziem 
ukraińskich otworzy możliwo-
ści dla szerokiego rozwoju Nacji 
Ukraińskiej w granicach własne-
go państwa”.[9] Potwierdza to 
uchwała przyjęta na Kongresie, 
w której w punkcie 2 zapisano: 
„Całkowite usunięcie wszystkich 
zajmańców z ziem ukraińskich, 
co nastąpi w toku rewolucji na-
rodowej i otworzy możliwości 
rozwoju Nacji Ukraińskiej, za-
bezpieczy tylko system własnych 
militarnych sił i celowa polityka 
sojusznicza”.[10] „Całkowite 
usunięcie wszystkich zajmańców 
z ziem ukraińskich” to nic innego 
jak zapowiedź czystki etnicznej w 
czasie rewolucji narodowej.

W oparciu o powyższą ideolo-
gię w założeniach strategii OUN 
mówi się o „rewolucji narodo-
wej”, w której główną rolę w wal-
ce o niepodległość mają  odegrać 
masy chłopskie. Stąd też, OUN-B 
w celu przygotowania do tej „re-
wolucji” prowadziła od początku 
okupacji niemieckiej intensywną 
kampanię propagandową wśród 
ludności ukraińskiej na Wołyniu. 
Miała ona charakter zdecydowa-
nie antypolski, przygotowujący 
masy chłopskie do przyszłej roz-
prawy z ludnością polską. Wyko-
rzystywano do tego wydarzenia z 
lat dawnych buntów chłopskich i 
kozackich, a także najdrobniejsze 
nawet potknięcia władz polskich 
w okresie międzywojennym, roz-
budzając w ten sposób nienawiść 
do wszystkiego co polskie.  

 Przytoczymy jeszcze fragment z 
pisma Prowodu OUN pt. „Rozbu-
dowa Nacji” z 1930 r., który doty-
czy proroczej wizji przyszłej „Re-
wolucji Narodowej”: „(...) Kiedy 
nadejdzie ten nowy, wielki dzień, 
będziemy bez litości. Nie będzie 
żadnego zawieszenia broni, nie 
powtórzy się ani perejasławska, 
ani hadziacka umowa - przyjdzie 
nowy Zalizniak, nowy Gonta. Nie 
będzie miłosierdzia ani dla wiel-
kiego, ani dla małego, a poeta 
zaśpiewa: „I zarżnął ojciec syna”. 
W wojnie trudno poznać winnego 
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i niewinnego, czas jest tam drogi. 
(...) Tylko w morzu krwi, tylko 
bezwzględnością, tylko w jed-
nym żelaznym szeregu i z jednym 
wodzem wykupimy sobie prawa 
człowieka. (...) Przyjdź Bohunie! 
Przyjdź Zalizniaku, Gonto!”[11] 
Powyższe krwawe zapowiedzi 
powtarzane były także w innych 
artykułach na łamach nielegalnej 
prasy OUN. Wydawane w tym 
duchu materiały szkoleniowe i 
propagandowe oraz instrukcje 
służyły wychowaniu kadr, a tak-
że były narzędziem przygotowu-
jącym i mobilizującym masy do 
udziału w przyszłej „Rewolucji 
Narodowej.” I stało się. Nadeszły 
takie zapowiadane straszne i tra-
giczne dla ludności polskiej dni 
w 1943 r. na Wołyniu. Przyszedł 
nowy „Zalizniak” i nowy „Gon-
ta”, towarzyszyła im krew nie-
winnych ludzi i pożoga.

Ważną rolę w oddziaływaniu ide-
ologicznym na społeczność ukra-
ińską odegrał „Dekalog” (dzie-
sięcioro przykazań nacjonalisty 
ukraińskiego) autorstwa Stepana 
Łenkawśkoho, jaki rozpoczę-
to rozpowszechniać latem 1929 
roku. Oto jego treść:

 „Ja – Duch odwiecznej walki, 
który uchronił Ciebie od poto-
pu tatarskiego i postawił między 
dwoma światami, nakazuję nowe 
życie:

Zdobędziesz państwo ukraińskie 
albo zginiesz o nie.

Nie pozwolisz nikomu plamić sła-
wy ani czci Twego Narodu.

Pamiętaj o wielkich dniach naszej 
walki wyzwoleńczej.

Bądź dumny z tego, że jesteś spad-
kobiercą walki o sławę Trójzęba 
Włodzimierzowego.

Pomścij śmierć wielkich bojowni-
ków.

O sprawie (organizacji i walki) 
nie rozmawiaj z kim można, ale z 
tym, z kim trzeba.

Nie zawahasz się spełnić najwięk-
szej zbrodni, kiedy tego wymaga 
dobro sprawy.

Nienawiścią i podstępem będziesz 
przyjmował wroga twego narodu.

Ani prośby, ani groźby, ani tortu-
ry, ani widmo śmierci nie zmuszą 
Cię do ujawnienia tajemnic.

Będziesz dążył do rozszerzenia 
siły, sławy, bogactwa i obsza-
ru państwa ukraińskiego drogą 
ujarzmienia cudzoziemców.”[12]

Powyższa skrajnie szowinistycz-
na wersja „dekalogu” utrzymała 
się przez kilka lat. Dopiero póź-
niej złagodzono tekst „przyka-
zań” 7, 8 i 10. 

  Wszystko to stworzyło ideolo-
giczne podstawy rozwoju inte-
gralnego nacjonalizmu ukraiń-
skiego. Ideologia przyjęta przez 
OUN była na początku typową 
ideologią narodowo-radykalną. 
Z czasem (także pod wpływem 
rozwijających się w Europie idei 
faszystowskich) ukraiński ruch 
nacjonalistyczny reprezentowany 
przez OUN przybrał charakter 
faszystowski.[13] Na uformo-
wanie takiego ideologiczno-po-
litycznego oblicza OUN wielki 
wpływ miały polityczne antyko-
munistyczne ruchy w Europie Za-
chodniej, ideologia włoskiego 
faszyzmu oraz prace ideologiczne 
Dmytra Doncowa, a zwłaszcza 
jego „Nacjonalizm”.

 Czołowy teoretyk OUN Ściborś-
kyj w swojej książce „Nacjokrati-
ja” w rozdziale IV p. t. „Faszyzm” 
wychwalał ideologię i praktykę 
faszyzmu pisząc m. in.: „(...) Ich 
[faszystów] idee, nauki i doświad-
czenia zobowiązana jest wykorzy-
stać ukraińska nacja w procesie 
rozbudowy swojej państwowości. 
Zastosowanie tych wartości w 
pełnej nacjonalnej przyszłości to 
jedno z zadań ukraińskiego na-
cjonalizmu”.[14] Przyjęte przez 
OUN teoretyczne i programowe 
założenia ukraińskiego integral-
nego nacjonalizmu odnosiły się 
do wszystkich ziem ukraińskich. 
Ale organizacyjne i praktyczne 
zastosowanie miały one tylko 
w Małopolsce Wschodniej i na 
Wołyniu oraz przez ukraińskich 
działaczy na emigracji. Warto w 
tym miejscu podkreślić, że OUN 
chociaż powstała jako ruch poli-
tyczny posiadający swoją ideolo-
gię (jaką dopiero rozwijano) nie 
była partią typu parlamentarne-
go. Od samego początku działała 
jako zakonspirowana organizacja 
typu wojskowego. Świadczy o 
tym fakt, że UWO, która weszła 
w skład OUN, do lat 30-tych była 
organizacyjnie samodzielną, sta-
nowiąc   wojskową frakcję OUN.
[15]

OUN kontynuowała w Polsce 
terror i sabotaż zapoczątkowany 
przez UWO. W ciągu jesieni 1930 
roku OUN przeprowadziła na te-
renie Galicji Wschodniej ponad 
2 tysiące aktów sabotażu na ma-
jątki ziemian i osadników oraz na 
obiekty państwowe.[16] W odpo-
wiedzi władze polskie przeprowa-
dziły akcje pacyfikacyjne z udzia-
łem policji i wojska, które trwały 
do końca listopada 1930 roku.

 Terror UWO – OUN skiero-
wany był także przeciwko tym 
Ukraińcom, którzy opowiadali 
się za normalizacją stosunków z 
rządem polskim. W latach 1921-
1939 ukraińskie nacjonalistycz-

ne podziemie przeprowadziło 63 
zamachy, których ofiarami było 
36 Ukraińców (w tym tylko je-
den komunista), 25 Polaków, 1 
Rosjanin i 1 Żyd.[17] W sierpniu 
1931 roku zabity został Tadeusz 
Hołówko, 15 czerwca 1934 roku 
minister Spraw Wewnętrznych 
gen. Bronisław Pieracki, a we 
Lwowie w 1934 roku – dyrektor 
ukraińskiego gimnazjum Iwan 
Babij. W latach 1935-1936 w 
Warszawie i Lwowie odbyły się 
procesy uczestników zamachów 
oraz członków krajowej egzeku-
tywy OUN. Wśród sądzonych 
był Stepan Bandera (od stycznia 
1933 roku przewodniczący krajo-
wej egzekutywy OUN) i Mykoła 
Łebed΄ (organizator zamachu na 
ministra Pierackiego).

 23 maja 1938 roku w terrory-
stycznym zamachu zginął Jewhen 
Konowalec. W dniu 27 sierpnia 
1939 roku w Rzymie zwołano 
II Nadzwyczajny Zjazd OUN na 
którym, pod nieobecność Stepana 
Bandery i wielu jego zwolenni-
ków (przebywających w tym cza-
sie w więzieniach), ogłoszono An-
drija Melnyka wodzem OUN.[18] 
W styczniu 1940 roku, zwolniony 
z więzienia S. Bandera spotkał się 
w Rzymie z A. Melnykiem i zażą-
dał wprowadzenia zmian w skła-
dzie Centralnego Prowodu OUN. 
Po odmowie A. Melnyka wrócił 
do Krakowa i 10 lutego 1940 roku 
zwołał naradę aktywu OUN, któ-
rą potem nazwano Konferencją 
Krajowych Prowidnyków. Konfe-
rencja uznała decyzje rzymskiego 
Zjazdu za nielegalne. Utworzono 
t. zw. rewolucyjną frakcję OUN 
(OUN-R), pod kierownictwem 
Stepana Bandery.[19]

W kwietniu 1941 roku zwołany 
przez zwolenników S. Bande-
ry II Nadzwyczajny Zjazd OUN 
zatwierdził nowe władze OUN-
-R na czele z S Banderą oraz 
przyjął platformę polityczną, w 
której wyrażona została zasada 
rewolucyjnej walki opartej „o 
własne siły narodu ukraińskiego”. 
Odrzucono  całkowicie „orien-
tację na cudze siły” i przyjęto, 
że suwerenne państwo ukraiń-
skie może być utworzone tylko 
w wyniku narodowej rewolucji. 
W maju 1941 roku OUN-B na 
podstawie programowych, poli-
tycznych i wojskowych postano-
wień II Nadzwyczajnego Zjazdu 
OUN opracowano wytyczne pt. 
„Walka i działalność OUN pod-
czas wojny”, które szczegółowo 
omawiały taktykę wojskową w 
czasie rewolucji. W dokumencie 
tym położono nacisk na zamiar 
wystąpienia w przyszłym konflik-
cie z Moskwą w roli aktywnego 
uczestnika i partnera Niemiec. 
Nie wykluczano też takiej sytu-
acji, że na Ukrainę mogą przyjść 
wojska „wrogo odnoszące się 
do odnowienia ukraińskiej pań-
stwowości”, a wtedy ukraińska 
walka wyzwoleńcza „weszłaby 
w nowy okres”. Wśród licznych 
wskazówek były też takie: „(...) 
15. Podczas chaosu i zamieszania 
można pozwolić sobie na likwi-
dację niepożądanych polskich, 
moskiewskich i żydowskich dzia-

łaczy, szczególnie zwolenników 
bolszewicko-moskiewskiego im-
perializmu.”[20] W podrozdzia-
le  „Polityka wobec mniejszości 
narodowych” (będącym uzupeł-
nieniem „Programowych doku-
mentów OUN-b”) zawarte zosta-
ły następujące wskazówki: „(...) 
Mniejszości narodowe dzielą się 
na: a) nam przyjaznych, a więc 
członków zniewolonych dotych-
czas narodów, i b) wrogich nam 
- Moskali, Polaków, Żydów (...). 
Niszczyć w walce, szczególnie 
tych, którzy bronią reżim; prze-
siedlać na ich ziemie, niszczyć 
głównie inteligencję, którą nie 
wolno dopuszczać do żadnych 
urzędów, i w ogóle uniemożli-
wiać produkowanie inteligencji 
(...). Asymilację Żydów wyklucza 
się.” A w punkcie „Ogólne przy-
pomnienia” nakazuje się: „(...) a) 
Nasza władza musi być straszna 
dla jej przeciwników. Terror dla 
obcokrajowców - wrogów i swo-
ich-zdrajców - twórcza wolność, 
powiew nowych idei Ukraińca-
-włodarza własnej ziemi musi 
przejawiać się z każdego czy-
nu, w każdym kroku (...).”[21] 
Jednocześnie oświadczono, że 
będzie się zwalczać „akcje pol-
skich ugrupowań, które dążą do 
przywrócenia polskiej okupacji 
ziem ukraińskich”.[22] Wytyczne 
przewidywały również powołanie 
Ukraińskiego Komitetu Naro-
dowego, którego zadaniem było 
proklamowanie niepodległości 
państwa i utworzenie jego władz.
[23] Z treści uchwał i rezolucji 
II Zjazdu wynika jednoznacznie, 
że przyjęta została banderowska 
koncepcja budowy państwa ukra-
ińskiego u podstaw której legły 
zasady monopartyjności, totalita-
ryzmu, wodzostwa.  

Na II Nadzwyczajnym Zjeź-
dzie OUN w 1941 r. doszło do 
ostatecznego rozłamu OUN na 
dwie organizacje: OUN Melnyka 
(OUN-M) i OUN Bandery (OUN-
-B). Ta ostatnia występowała tak-
że pod nazwą OUN Samostijny-
kiw Derżawnykiw (OUN-SD). 
Były to  wrogie w stosunku do 
siebie frakcje rywalizujące w 
odnowieniu ukraińskiej państwo-
wości w warunkach niemieckiej 
okupacji.
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Podole to piękna kraina mlekiem 
i miodem płynąca. Tam pod zabo-
rem austriackim żył mój dziadek 
Stanisław i babcia Maria z domu 
Walewicz. Tam się urodzili moi 
stryjowie i ciotki, moja mama i 
ojciec. Ojciec miał trzy siostry i 
dwóch braci. Ja również tam się 
urodziłam, trzy lata po odzyska-
niu niepodległości przez Polskę 
po 123 latach zaborów. Tam prze-
żyłam moje dzieciństwo i mło-
dzieńcze lata. Kiedy opuszczałam 
tę krainę, miałam 20 lat. Maria 
Dorociak (z domu Ratuszna).    

Dzieciństwo

Urodziłam się 24 grudnia 1921 
roku w Prosowcach na Podolu, w 
powiecie Zbaraż, w wojewódz-
twie tarnopolskim. W przedwo-
jennej Polsce, dzisiejszej Ukra-
inie. Ojciec Kazimierz Ratuszny, 
mama Anna z domu Czerniecka. 
Miałam cztery siostry: Helenę 
urodzoną 11.02.1924 roku, Na-
talię, Nadię i Olgę. Mama uro-
dziła pierwszego synka, lecz 
zmarł w wieku niemowlęcym. 
Później urodziłam się ja i byłam 
najstarszą z sióstr. Mieszkaliśmy 
niedaleko rzeki Zbrucz, która 
w 1921 roku wyznaczała grani-
cę państwową między Polską a 
Związkiem Sowieckim. W 1932 
roku stacjonowały tam jednost-
ki graniczne Wojska Polskiego. 
Wychowywałam się w rodzinie 
katolickiej. Wieś nasza miała 106 
domów i liczyła około 450 miesz-

kańców. Połowa Polaków, połowa 
Rusinów, czyli Ukraińców. 

Wszyscy razem żyliśmy w zgo-
dzie. Religia była ta sama, kato-
licka, tylko obrządek inny. Rusini, 
grekokatolicy, chodzili do cerkwi. 
Polacy, wiary rzymskokatolickiej, 
do kościoła. Nasza kaplica była 
mała, potem Polacy pomogli w 
budowie dużej, pięknej cerkwi. 
Uznawaliśmy ich święta, a oni 
nasze. Wszyscy tu byliśmy dwu-
języczni, ale jednak wśród miesz-
kańców przeważał język ruski. 

Wzajemnie się zapraszaliśmy. W 
tamtych czasach dzieci były pod-

porządkowane woli ojca. Córce 
męża wybierał ojciec, różnie to 
potem bywało. Nieraz nie było 
czasu do zakochania się. Miłość 
przychodziła dopiero później, 
albo i wcale. Małżeństwa zdarza-
ły się mieszane. Nieważna była 
narodowość, lecz majątek, jaki 
wnosili. Gdy ojciec był Ukraiń-
cem, a matka Polką, to synowie 
z tego małżeństwa byli Ukraińca-
mi, a córki Polkami i na odwrót. 
Żona żyła w cieniu męża i ciężko 
pracowała. Głos zawsze należał 
do męża. Mieszkaliśmy w domu, 
który był zbudowany ze wszyst-
kiego, co się dało. Taka lepianka 
z gliny, słomy, drzewa i kamienia. 
Dach był pokryty słomą. W domu 
była jedna izba, kuchnia, w któ-
rej stał chlebowy piec i palenisko 
kuchenne, sień i komora. Podłoga 
była ubita z gliny – takie klepisko. 
W izbie stał stół, ława, kredens, 
kufry i łóżka wysoko ułożone 
posłaniem. Poduszki i pierzyny 
były ładnie obleczone poszew-
kami, które mama sama uszyła. 
Na ścianie wisiało kilka świętych 
obrazów. Niedaleko stała obora 
i stodoła. Mieliśmy krowy, gęsi, 
kury i świnie. Światła wtedy nie 
było. Były lampy naftowe i świe-
ce z wosku pszczelego, ale bardzo 
drogie i nie każdego było na nie 
stać. Zapałki były, ale drogie, mu-
sieliśmy oszczędzać, ponieważ 
były grube, to dzieliliśmy je na 
czworo. Jak zabrakło zapałek, to 
była hubka i krzesiwo, ale wtedy 
trzeba było się namęczyć, żeby 
rozpalić. Pola mieliśmy 3 morgi, 
ziemia była bardzo urodzajna, 
czarnoziem. Uprawialiśmy tam 
pszenicę, żyto, grykę, len i kono-
pie. Sadziliśmy kartofle i buraki 

cukrowe. Mieliśmy piękny ogród 
i sad, gdzie rosły jabłonki, grusze 
i śliwy. Gdy miałam około sze-
ściu lat, nie pamiętam dokładnie, 
ojciec, nie widząc szansy na lep-
sze życie na tej rodzinnej ziemi, 
postanowił poszukać łatwiejszego 
chleba w Kanadzie. W tych cza-
sach do Kanady łatwo było się 
dostać, wystarczyło mieć świa-
dectwo zdrowia, kartę moralności 
i odpowiednią kwotę pieniężną. 
Jak postanowił ojciec, tak zrobił. 
Sprzedał kawałek ziemi i wypły-
nął za „wielką wodę”. Mama wte-
dy była w ciąży z trzecim dziec-
kiem. Musiałam pomagać mamie 
w codziennych domowych obo-
wiązkach i opiekować się Helą, 
moją młodszą siostrą, a później 
maleńką Natalką. Był to ciężki 
i trudny czas. Moje dzieciństwo 
właśnie się skończyło.
  Szybko wkroczyłam w świat 
dorosłych. Trzeba było żyć i pra-
cować. Orka, siew i zbiór plonów 
to była nasza codzienność. Gdy 
zbliżały się żniwa i sianokosy, 
w polu pomagali nam sąsiedzi. 
Zboże żęto sierpem, żaden kłos, 
żadne ziarenko nie mogło się 
zmarnować. Kartofle kopaliśmy 
motyką, a konopie i len wyry-
waliśmy ręcznie z korzeniami 
i wiązaliśmy w snopki. Zboże 
młóciliśmy cepami na klepisku 
w stodole, a nasiona lnu wygnia-
tałyśmy same, bosymi stopami. 
Potem chodziłyśmy z mamą na 
odrobek do sąsiadów. Mama dużo 
szyła z płótna lnianego. Również 
w ten sposób im się odwdzię-
czała, szyjąc dla nich koszule, 
spodnie, spódnice i inne rzeczy. 
Latem chodziłyśmy po łąkach i 

zbierałyśmy zioła – dziurawiec, 
ziele skrzypu, rumianek, miętę. 
Z drzew zrywałyśmy kwiaty lipy, 
potem robiłyśmy z tego herbatę. 
Była bardzo dobra i zdrowa. Z 
palonego jęczmienia robiłyśmy 
kawę. Mydło mama robiła z ługu, 
popiołu drzewnego, soli i tłuszczu 
zwierzęcego. Takim mydłem pra-
łyśmy ubrania i pościel na tarach. 
Był to taki kawałek blachy falistej 
w kształcie prostokąta w metalo-
wej ramie. Do dziś mam taką tarę, 
leży na strychu. Do umycia się 
było mydło z oleju o różnych za-
pachach z suszonych ziół i kwia-
tów. Potem już można było kupić 
szare mydło. W Prosowcach była 
kaplica, która należała do parafii 
Toki. Co drugą niedzielę przyjeż-
dżał proboszcz i odprawiał mszę. 
Do naszej kaplicy przychodzili 
również mieszkańcy z sąsiednich 
wiosek. Po mszy ludzie nie szli 
do domów, tylko stali pod dzwon-
nicą i rozmawiali o różnych spra-
wach. Kto coś widział i słyszał, to 
opowiadał. W Tokach przyjęłam 
I Komunię Świętą, nie w białej 
sukience, lecz w zwykłej skrom-
niutkiej, którą uszyła mi mama. 
Uczęszczałam do Jednoklasowej 
Polskiej Powszechnej Szkoły im. 
Zofii Chrzanowskiej. Kierow-
nikiem szkoły był pan Tadeusz 
Barc, a inspektorem pan Edward 
Kotuski. Obowiązek szkolny roz-
poczynał się w wieku siedmiu 
lat. Nauka była obowiązkowa do 
czternastego roku życia. U nas na 
wsi, jak ktoś miał skończone 4 
klasy, to było dobrze. Uczyliśmy 
się w jednej izbie lekcyjnej, dzie-
ci polskie i ukraińskie. Uczył nas 
jeden nauczyciel. Chodziliśmy na 
dwie zmiany. Zajęcia odbywa-
ły się 6 dni w tygodniu. Razem 
uczyły się klasy I z II oraz III z 
IV. Przed rozpoczęciem lekcji i po 
jej zakończeniu zawsze odmawia-
liśmy modlitwę. Mieliśmy książki 
i tabliczki, na których pisaliśmy 
rysikiem. Potem były zeszyty 
i ołówki. Uczyliśmy się języka 
ojczystego, rachunków, religii, 
przyrody, geografii, historii, ry-
sunków, robótek, śpiewu i gimna-
styki. Ukończyłam cztery klasy. 
W zimie często dzieci nie miały 
odpowiedniego ubrania i butów, 
więc nie chodziły do szkoły. Gdy 
na wiosnę i jesień były prace w 
polu, to dzieci zostawały w domu, 
by pomóc rodzicom. Niektórzy 
ojcowie mówili dzieciom; „szkoła 
ci jeść nie da. Pójdziesz do szko-
ły to, kto będzie pracował, kto 
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krowy będzie pasł”?. Więc dzieci 
opuszczały zajęcia. Na lekcjach 
musiała być cisza i porządek, kto 
był niegrzeczny lub się nie na-
uczył, stał w kącie za karę, albo 
ucho miał naciągane. W klasie wi-
siał krzyż, godło, portret marszał-
ka Józefa Piłsudskiego i prezy-
denta Ignacego Mościckiego. Pa-
miętam, że z Helą miałyśmy jedną 
parę dobrych butów. Musiałyśmy 
zmieniać się w połowie drogi na 
mostku, gdy ja wracałam ze szko-
ły, a Hela szła na drugą zmianę. 
Po szkole latem chodziłyśmy paść 
krowy, pastwiska i łąki – to były 
nasze miejsca zabaw. Tam zbiera-
łyśmy kwiatki, plotłyśmy wianki, 
nieraz krowy wchodziły na pole 
sąsiada, robiąc szkody, później 
gospodarz ganiał za nami z batem. 
Na co dzień, koło domu chodziły-
śmy boso albo w łapciach – takich 
chodakach plecionych z łyka lipy. 
Stopy owijałyśmy onucą i przy-
wiązywałyśmy sznurkiem, żeby 
nie spadały, a nieraz chodziłyśmy 
w takich szmatławcach. Takie to 
wtedy miałyśmy buty. W pamięci 
jeszcze utkwiło mi, jak pewne-
go dnia w klasie pan powiedział 
nam o śmierci marszałka Józefa 
Piłsudskiego. 17 maja 1935 roku 
przez radio słuchaliśmy transmisji 
z pogrzebu Józefa Piłsudskiego. 

Została wtedy ogłoszona żałoba 
w szkole. Jedyną moją rozrywką, 
jaką miałam, był amatorski chór, 
do którego należałam. Tam na 
chwilę zapominałam o troskach. 
W sobotę musiałam sprzątać całe 
obejście, zamiatałam podwórze 
i drogę. Potem z mamą zboże na 
mąkę mełłyśmy ręcznie w żar-
nach. Mama piekła dużo chleba na 
cały tydzień. Gotowała nam różne 
zacierki mączne, raz na mleku raz 
na wodzie, żury, placki żytnie i do 
tego maślanka albo kartofle z ka-
pustą. Sól byław tedy bardzo dro-
ga, to tak dużo mama jej nie uży-
wała, a cukier był robiony z bura-
ków cukrowych. Gdy nie było już 
dużo pracy, siedziałyśmy z mamą 
i przędłyśmy na wrzecionie, a 
później na kołowrotku len i kono-
pie. Z lnu robiłyśmy nici lniane, a 
z ziaren olej. Z konopi robiłyśmy 
sznurki. Len najpierw musiały-
śmy moczyć, później wysuszyć i 
to międliłyśmy w międlicy, takim 
drewnianym przyrządem. Potem 
specjalną szczotką wyczesywały-
śmy ze środka delikatne włókno. 
Wtedy można było już tkać np. 
prześcieradła, worki, a jak włókna 
były bardziej wybielone to mama 
tkała piękne koszule, obrusy i inne 
rzeczy. Tkałyśmy również dywa-
ny i kilimy. Na drutach z wełny ro-

biłyśmy swetry. Na początku, gdy 
uczyłam się tkać, było mi bardzo 
trudno. Musiałam uważać, żeby 
nici się nie poplątały albo zerwały. 
Układałyśmy różne wzory. Jeden 
dywan utkałam dla siebie i po-
tem go przywiozłam, jak byłam u 
mamy. Koszule, żeby były sztyw-
ne, mama krochmaliła mąką kar-
toflaną. Pamiętam, jak z siostrami 
darłyśmy pierze z gęsi na pierzy-
ny i poduszki. Miałyśmy wtedy 
ubaw, jak puch latał po całej izbie. 
Zimy były zawsze mroźne i śnież-
ne, było -30 °C. Nieraz chodziły-
śmy z Helą i innymi dziećmi po-
ślizgać się po zamarzniętej rzece. 
Niektóre dzieci nie miały butów, 
stopy owijały różnymi szmatami, 
żeby choć przez chwilkę się pośli-
zgać. Śnieg zasypywał domy, aż 
czasem trudno było się wydostać 
i musiałyśmy kopać tunele. Gdy 
zrobiło się już ciepło, chodziłam 
do folwarku w Pieńkowcach, któ-
ry był oddalony około 3 km od na-
szej wsi. Pracowałam tam w polu 
przy burakach cukrowych. Płacili 
mi wtedy 50 groszy na dzień. Gdy 
byłam trochę starsza, wyjeżdża-
łam na pół roku do folwarku koło 
miasta Zbaraż. Tam pracowałam 
od wiosny do jesieni. Od świtu 
do zmierzchu, aby zarobić i ma-
mie pomóc. Mama przyjeżdża-
ła, odwiedzała mnie. Tak bardzo 
wtedy się cieszyłam. Dzięki pra-
cy nauczyłam się zaradności. Po 
10 latach z Kanady wrócił ojciec. 
Potem urodziły się moje dwie sio-
stry: Nadia i Olga.

II wojna światowa

Miałam wtedy niespełna 18 lat. 
Pod koniec sierpnia była mobili-
zacja. W tym czasie miałam chło-
paka. 1 września 1939 roku wy-
buchła wojna. Zapanował strach, 
panika. Niemcy jeszcze daleko, 
jakoś to będzie – pocieszaliśmy 
się nawzajem. 17 wrzesień 1939 
pozostał mi w pamięci na zawsze. 
Była to niedziela. Już nad ranem 
było słychać głośne huki, straszny 
rumor. W domu trzęsło się wszyst-
ko. Po drugiej stronie granicy So-

wieci przeszli przez rzekę Zbrucz. 
Wtedy był bardzo niski poziom 
wody. Przekroczyli Polską grani-
cę. Korpus Ochrony Pogranicza 
został zaatakowany, zniszczyli 
strażnicę. Jechały czołgi, samo-
chody ciężarowe z armatami. 
Byliśmy zaskoczeni. Myśleliśmy, 
że idą do nas walczyć z Niemca-
mi, że są naszymi sojusznikami. 
W pobliskich miastach ukraiń-
scy chłopi witali armię chlebem i 
solą, później bardzo tego żałowa-
li. Właśnie zobaczyliśmy jacy z 
nich wybawiciele. Sowieci u nas 
we wsi rozpanoszyli się na dobre. 
Była ich cała szarańcza, brudni, 
głodni, w podartych łachmanach, 
karabiny mieli na sznurkach. Za-
częły się gwałty, matki chowały 
swoje córki w ukryciu przed czer-
wonoarmistami. Grabili gospo-
darstwa, majątki, niszczyli ślady 
polskości. Było to coś strasznego. 
Usunięto symbole religijne, go-
dła państwowe. Przeprowadzono 
sfałszowane wybory, naszą zie-
mię przyłączono do ZSRR. Dzie-
ci polskie musiały uczęszczać do 
szkoły sowieckiej. Wprowadzono 
obowiązkowo język ukraiński, 
później rosyjski oraz historię i 
geografię ZSRR. Złotówka zosta-
ła wymieniona na sowiecki rubel. 
Ludzie stracili oszczędności ca-
łego swojego życia. Nastąpiły re-
presje za to, że było się Polakiem, 
że się coś posiadało. Zaczęły się 
masowe deportacje. Wywożono 
Polaków na Syberię, za Ural i do 
Kazachstanu. Niemcy zaatakowa-
ły Związek Sowiecki 22 czerwca 
1941 roku. Nastąpił koniec po-
twornej sowieckiej okupacji, a 
nastał nowy okupant niemiecki. 
Widziałam, jak przez wieś masze-
rowały wojska niemieckie. Jedni 
jechali konno, drudzy na moto-
cyklach, wozy ciągnęły działa. 
Niemcy zamieszkali w koszarach 
przy strażnicy KOP i w domach, 
razem z mieszkańcami, którzy 
musieli odstąpić im osobny pokój. 
Nastąpił wtedy okropny głód, nie 
mogliśmy już zebrać z pól tego, co 
posialiśmy i posadziliśmy, ponie-
waż wojsko potrzebowało. Zabie-
rali nam wszystko. Pewnego dnia 
kobieta od nas z wioski ukradkiem 
poszła na swoje pole, aby choć tro-
chę uciąć zboża na mąkę, została 
przyłapana i osądzona publicznie. 
Na początku 1942 roku Niemcy 
ludobójstwo rozpoczęli od lud-
ności żydowskiej. Część Żydów 
z Podwołoczysk została wywie-
ziona do Zbaraża i Kamionki. W 
1943 roku zgładzono wszystkich 
Żydów podczas likwidacji obo-
zu. Potem bestialskich mordów 
w 1944 roku dokonywały na Po-
lakach bandy OUN-UPA. Były to 
mordy zaplanowane. Przywódca 
Stepan Bandera chciał stworzyć 
Samoistna Ukrainę, liczył na zdo-
bycie kawałka ziemi. Niektórzy 
kapłani grekokatoliccy namawiali 
do pozbycia się Polaków. Głosi-
li, że przyszedł czas, by Polaków 
wyrzucić poza Kraków i Warsza-
wę, zabronili sprzedawać Pola-
kom, twierdząc, że Polak i Żyd 
to jest to samo. Mówili o kąkolu, 
który trzeba zniszczyć. W Prosow-
cach banderowcy zamordowali w 
imieniu Samoistnej Ukrainy całą 

pięcioosobową rodzinę Ukraińca 
Chinija za to, że potępiał mordy 
dokonywane na Polakach i nie 
chciał z nimi współpracować. Za-
mordowano również polskie ro-
dziny, między innymi Katarzynę 
Ratuszny i jej wnuka Jakuba oraz 
inne rodziny. Połowa mieszkań-
ców z Prosowiec przed banderow-
cami uciekła do Podwołoczysk. 
Tam znaleźli schronienie, ale to 
już wiem z późniejszych opo-
wiadań rodzinnych, ponieważ w 
kwietniu 1942 roku wyjechałam 
do Niemiec.

Wywózka na przymusowe robo-
ty do Niemiec

Pewnego dnia do domu przyszło 
wezwanie od sołtysa, aby stawić 
się do placówki Arbeitsamtu, przy 
Urzędzie Gminy w Podwołoczy-
skach. Natychmiast z Helą tam 
poszłyśmy. Miałyśmy do przeby-
cia 15 kilometrów. Okazało się, że 
wyznaczono Helę do wyjazdu na 
przymusowe roboty do Niemiec. 
Hela bardzo płakała, miała 18 lat, 
bała się i nie chciała jechać. Sołtys 
powiedział, że musi jedna osoba 
pojechać z wyznaczonego domu. 
Wtedy zgodziłam się pojechać za 
Helę. Mówiono – to tylko na pół 
roku, zarobisz trochę. Co miałam 
zrobić, gdybym się nie zgodzi-
ła, moja rodzina mogłaby zostać 
aresztowana lub ponieść inną 
surową karę. Sołtys mnie zareje-
strował i wręczył kartę wyjazdu. 
Gdy nadszedł ten dzień, na stację 
kolejową do Podwołoczysk od-
prowadziła mnie rodzina i tam się 
z nią pożegnałam. Gdy wyjeżdża-
łam, mój chłopak powrócił z woj-
ny, ponieważ został postrzelony w 
nogę. Nie było nam dane być ra-
zem. Później dowiedziałam się, że 
jednak pozostał w naszej rodzinie, 
żeniąc się z moją siostrą Natalią. 
Jechaliśmy około tygodnia, może 
więcej, co pewien czas zatrzymu-
jąc się. Gdy już dojechaliśmy do 
Niemiec, miasta Harthausen, tam 
wybierali nas bauerzy do swo-
ich gospodarstw. Tam poznałam 
Władysława Dorociaka. Związek 
małżeński zawarliśmy 6 lutego 
1946 roku w mieście Balingen. 
Po zakończeniu wojny w Niem-
czech zostało dużo Polaków, któ-
rzy nie chcieli wracać do kraju z 
różnych powodów. Ja nie miałam 
gdzie wracać, zabrano moją zie-
mię. Bardzo dobrze znałam i ba-
łam się systemu radzieckiego. W 
Prosowcach pozostali moi rodzice 
i trzy siostry. Z pomocą przyszła 
nam organizacja UNRRA, od któ-
rej otrzymaliśmy dach nad głową, 
wyżywienie i bezpieczeństwo. Na 
przymusowych robotach spędzi-
łam 3 lata i 2 miesiące. W maju 
1946 roku za namową męża wró-
ciliśmy w jego rodzinne strony, do 
Huty Brzuskiej w powiecie prze-
myskim, w gminie Bircza. Maria 
Dorociak zmarła 2 miesiące po 
napisaniu wspomnień, 9 grud-
nia 2019 r. mając 98 lat.

Zaczerpnięte z : http://jaroslaw-
skaksiegakresowian.pl/elzbieta-
maziarek-wspomnienia-marii-
dorociak-z-podola/    Stare zdjęcia 
z Podola za kawiarniany.pl
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Związek Wyzwolenia Ziem 
Wschodnich -Z.W.Z.W. 
Biała plama w historiografii 

27 WDP AK
Bogusław Szarwiło
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27 Wołyńska Dywizja Piechoty 
Armii Krajowej, wcześniej bio-
rąca udział, przez kilka miesięcy, 
w walkach frontowych na Wo-
łyniu, w lipcu wyzwoliła na Lu-
belszczyźnie Lubartów, Firlej, 
Michów i Kock.  Po wyzwoleniu 
tych miejscowości  23 lipca 1944 
r. do Lubartowa,  wkroczy-
ły jednostki 3 Korpusu Armii 
Czerwonej (1 Front Białoruski). 
Ponieważ  z dowództwem korpu-
su sowieckiego ustalano zasady 
dalszej walki z Niemcami, 25 lip-
ca 1944 r. w Skrobowie odbyło 
się spotkanie oficerów dywizji 
ze stroną sowiecką pod prze-
wodnictwem gen. Bakanowa. 
Zdumionym Polakom przedsta-
wiono żądanie złożenia broni. W 
tym czasie oddziały polskie zosta-
ły otoczone przez wojsko sowiec-
kie. Wymuszone złożenie broni 
odbyło się tego samego dnia w 
Skrobowie, rozformowanie jed-
nostki nastąpiło 26 lipca. Część 
żołnierzy tej i innych dywizji 
piechoty AK umieszczono we 
Frontowym Obozie Przejścio-
wo Przesyłowym nr 43 NKWD 
(Ludowy Komisariat Spraw We-
wnętrznych), który utworzono w 
wyzwolonym niemieckim obozie 
koncentracyjnym na Majdanku. 
Inna część żołnierzy zgłosiła się 
do  I armii WP, kilka grup ruszyło 
w kierunku Warszawy, część za-
siliła lokalną konspirację ale byli 
tacy co trafili do obozu NKWD 
dla żołnierzy AK  w Skrobowie 

skąd ostatecznie wywieziono  ich 
w głąb Rosji. Mimo, że wielu ofi-
cerów byłej 27 WDP AK trafiło 
do sowieckich łagrów, to jednak 
część działała na Lubelszczyźnie. 
Jednym z nich był por. Włady-
sław Czermiński ps. „ Jastrząb” 
(od 3.05.1944 r. awansowany do 
stopnia kapitana ), były dowódca 
II/50 pp. 27 WDP AK.       Leon 
Karłowicz ps. „Rydz” żołnierz z 
batalionu „Jastrząb” zapamiętał 
i zapisał: „ Coś chwytało za ser-
ce gdy patrzyło się na zmienioną 
pobladłą twarz por. „Jastrzę-
bia”, gdy przeprowadzał ostat-
nią zbiórkę batalionu na szosie 
w Skrobowie 25 lipca 1944 r. i 
gdy oznajmiał złamanym głosem, 
iż za chwilę mamy złożyć broń. 
Był oficerem. na którego obliczu 
widniał zawsze nienaruszony spo-
kój. Tym razem ta twarz pokryta 
niepokojącą bladością, ukazy-
wała dramatyczne napięcie, spo-
wodowane sowieckim rozkazem, 
a głos o kilka tonów niższy niż 
normalnie, wydobywał się jak-
by spoza tego człowieka. Jeszcze 
bardziej tragicznie przeżył „Ja-
strząb” nieudaną tegoż wieczora 
próbę ucieczki z bronią w ręku z 
terenu otoczonego przez wojska 
rosyjskie. Gdy wrócił z pobliskie-
go lasku, przez który próbował 
się przedostać z kilku swoimi 
żołnierzami, gdy mówił o stoją-
cych wokół czołgach i gniazdach 
CKM-ów, głos mu drgał, a w sło-
wach czuć było niepohamowany 

gniew, zawód a także rozpacz żoł-
nierza-Polaka, któremu bestial-
sko zabierano wszystko, co miał 
najdroższego - prawo do walki o 
wolność narodu i państwa, wyrzą-
dzając tym samym krzywdę nie do 
naprawienia.”  Nic więc dziwne-
go w tym, że „Jastrząb” dołączył 
do lubelskiej konspiracji i posta-
nowił kontynuować walkę, ale już 
z „czerwonym okupantem”. W 

tym miejscu warto zwrócić uwa-
gę na fakty,  zatrzymanie frontu 
na linii Wisły sprawiło, że przez 
następne pół roku na terenie Lu-
belszczyzny stacjonowało kilka-
set tysięcy żołnierzy radzieckich, 
co w sposób diametralny zmieniło 
charakter działalności konspira-
cyjnej, a niemalże niemożliwym 
czyniło szerszą aktywność par-
tyzancką. Działania Sowietów 
na ziemiach polskich sankcjo-
nowało porozumienie zawarte 
26 lipca 1944 r. przez PKWN 
(Polski Komitet Wyzwolenia 
Narodowego) i ZSRR. Sowiec-
kim sądom wojennym podlegali 
polscy obywatele, którzy popeł-
nili „przestępstwa” przeciwko 
wojskom sowieckim na bez-
pośrednim zapleczu frontu na 
terytorium Polski „lubelskiej”. 
Na tym terenie  administrowanym 
przez PKWN rozpoczęto organi-
zowanie podstaw aparatu repre-
sji. Był on tworzony w oparciu 
o sprawdzone wzorce sowieckie. 
Aparat bezpieczeństwa sensu 
stricto tworzyło Ministerstwo 
Bezpieczeństwa Publicznego oraz 
wojewódzkie i powiatowe Urzę-
dy Bezpieczeństwa, natomiast 
role pomocnicze pełniły Wojska 
Wewnętrzne (w maju 1945 r. 
przekształcone w Korpus Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego), Milicja 
Obywatelska, Ochotnicza Rezer-
wa Milicji Obywatelskiej oraz 
okresowo jednostki WP. Wszyst-
ko wymagało jednak czasu dla-
tego do końca 1945 r. główną 
rolę w zwalczaniu na Lubelsz-
czyźnie polskiego podziemia 

antykomunistycznego odegra-
ły sowieckie służby specjalne 
i wojska NKWD. Początkowo 
sowiecki kontrwywiad wojsko-
wy „Smiersz” i jednostki NKWD 
oraz budowany od podstaw pol-
ski UB próbowały wyłapywać 
dowódców lokalnego podziemia, 
następnie w ramach tzw. zaostrze-
nia kursu (od października 1944 
r.), represje zaczęły dotykać sze-
regowych konspiratorów. Z myślą 
o tym 15 października 1944 r. 
sformowano 64 Dywizję Zbior-
czą NKWD, liczącą ponad 10 
tys. żołnierzy. Jej pododdziały 
rozpoczęły przeprowadzanie 
obław w terenie. Kilka lat temu 
jeden z moich kresowych kole-
gów przysłał mi skany dwóch do-
kumentów, z Archiwum Państwo-
wego w Lublinie,  związanych z 
27 WDP AK. Po zapoznaniu się z 
ich treścią byłem święcie przeko-
nany, że dotyczą kontynuacji wal-
ki  grupy żołnierzy 27WDP AK,  
po zdradzieckim rozbrojeniu jej 
przez sowietów i dlatego pojawił 
się Związek Wyzwolenia Ziem 
Wschodnich ( Z.W.Z.W.). Czy-
tając przez lata liczne relacje żoł-
nierzy i opracowania historyczne 
nie trafiłem jednak na ślad w/w 
związku. 

Ponieważ byłem w stałym kon-
takcie z prof. Władysławem Fi-
larem, omawiając nierozwikłane 
zagadki z historii zapytałem go 
kiedyś o tą organizację, był zasko-
czony i przyznał, że pierwszy raz 
o tym słyszy. Na marginesie do-
dam, że posiadał on kilkugodzin-

/  Grupa oficerów 27 WDP AK. Autor nieznany. ( Archiwum Grzegorza Fijałki)

/  Grupa żołnierzy 27 WDP AK. Autor nieznany. ( Archiwum Grzegorza Fijałki)
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ny wywiad z kpt. W. Czermiń-
skim. Wiem , że szukał śladów tej 
organizacji, ale niestety odszedł 
od nas na zawsze i już nic nam na 
ten temat nie powie. W tym roku 
zadałem  pytanie o Z.W. Z.W. kil-
ku żyjącym jeszcze historykom ( 
uznanym znawcom tematu), ale 
ku mojemu zaskoczeniu jak i py-
tanych nikt z nich nie wiedział, 
że takowa organizacja istniała.  
Jak wiadomo z powszechnie do-
stępnych źródeł: 7 maja 1945 r. z 
inicjatywy rządu Rzeczpospolitej 
Polskiej na emigracji i Naczelne-
go Wodza Polskich Sił Zbrojnych 
na Zachodzie powołano Dele-
gaturę Sił Zbrojnych na Kraj 
(DSZ). Miała ona na celu przede 
wszystkim doprowadzenie do de-
mobilizacji oddziałów zbrojnych 
byłej AK.   Tymczasem w/w ska-
ny to:  „ Rozkaz organizacyjny „ 
(Batalionu II 50 p.p. pod nazwą 
Batalion Kadrowy 27 DP ) dato-
wany na 15 V 1945 r. Kto go mógł 
wydać sugeruje  jedynie treść  i 
napis w rogu u góry Jastrząb II 
50 pp.  Trudno sobie wyobrazić, 
żeby oficer AK nie znał rozkazów 
Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj 
(DSZ). Należy również sądzić, że 
raczej posiadał rozeznanie w wy-
żej przedstawionej sytuacji, czyli 
o zwalczaniu na Lubelszczyźnie 
polskiego podziemia antyko-
munistycznego przez sowiec-
kie służby specjalne i wojska 
NKWD. Tak czy inaczej główną 
postacią w/w działań pozostaje 
kpt. „Jastrząb” (kpt. Władysław 
Czermiński). Rodzi się tylko 
pytanie, czy rzeczywiście to on 
podjął próbę powołania Z.W. 
Z.W., czy w drodze prowokacji 
czyniło to UB/NKWD? 

Według szacunkowych danych  
do końca 1944 r. na tym obszarze 
NKWD i UB aresztowały 20–25 
tys. osób. Zatrzymanych przetrzy-
mywano w obozach NKWD m.in. 
w Błudku czy Skrobowie. Zapeł-
niały się też areszty przy WUBP w 
Lublinie, powiatowych UB i wię-
zienia, których ponurym symbo-
lem było to na Zamku w Lublinie, 
niedawna katownia niemiecka.  Co 
prawda sytuacja na Lubelszczyź-
nie nieco uległa zmianie wiosną 
1945 r.

 Wraz z ofensywą styczniową 
odeszły jednostki liniowe Ar-
mii Czerwonej. To umożliwiło 
szybki rozwój polskich oddzia-
łów partyzanckich, w których 
schronienie znalazło wielu mło-
dych ludzi, ukrywających się 
przed komunistycznym terro-
rem. Nie wykluczone, że nowa 
sytuacja skłoniła „Jastrzębia” do 
działania, ale czy akurat w tym 
kierunku?

Na podstawie szacunkowych da-

nych historycy  twierdzą, że w 
szczytowym okresie, w połowie 
1945 r., na terenie Lubelszczyzny 
operowało około pięćdziesięciu 
oddziałów leśnych, a w ich sze-
regach walczyło około 2–2,5 tys. 
partyzantów . Jednak tropienie 
i zwalczanie grup leśnych le-
żało przede wszystkim w gestii 
jednostek Wojsk Wewnętrznych 
NKWD, których garnizony znaj-
dowały się w Lublinie oraz in-
nych miastach, zazwyczaj będą-
cych siedzibą powiatu. W zdecy-
dowanej większości akcje grup 
operacyjnych NKWD niestety 
kończyły się sukcesem. Tak dla 
przykładu: 19 maja 1945 r. trzy-
dziestoosobowy oddział ppor. 
Tadeusza Orłowskiego „Szata-
na” ze zgrupowania por. Maria-
na Bernaciaka „Orlika”, wyco-
fując się po akcji w Nałęczowie, 
wpadł w zasadzkę zorganizowa-
ną przez grupę 80 żołnierzy 198. 
batalionu NKWD. Partyzanci 
stracili 17 poległych, a strona 
przeciwna miała jedynie rannego. 
Takich sytuacji było coraz wię-
cej.  NKWD/UB wykorzystywało 
wszystkie możliwe metody, nie 
wyłączając prowokacji w  czym 
byli prawdziwymi specjalistami. 

Wracając jednak do drugiego z 
w/w skanów dokumentów to: 
“ Rozkaz  pogotowia ! „ (Ba-
talionu I 50 pp.)  datowany na 
31 V 1945 r. Wystawiony niby  
przez por.” Kanię” (Stanisław 
Kądzielawa) - ponoć na polece-
nie kpt. Sokoła, działający jako 
jego zastępca. I tu budzą się już 
wątpliwości ponieważ; kpt. Mi-
chał Fijałka ps. „Sokół” został 
aresztowany w dniu 28 listopa-
da 1944 r. i   29 grudnia 1944 r.  
skazany na 10 lat więzienia, był 
osadzony na Zamku w Lublinie 
a od maja 1945 r. przebywał w 
więzieniu we Wronkach. Już na 
pierwszy rzut oka przypomina to 
tzw. „grubą fastrygę” wykonaną 
niezbyt dokładnie. W rozkazie 
znajduje się również informacja, 
że statut Z.W.Z.W. będzie podany 
wszystkim żołnierzom do wiado-
mości. Jak na razie nigdzie nie 
ma śladu po takowym, ani żaden 
z byłych żołnierzy 27 WDP AK o 
nim nie wspominał. Pytanie czy 
takowy istniał, czy nie zdążo-
no go stworzyć? Zwraca uwagę 
również fakt, że oba dokumenty 
zostały napisane na maszynie, a 
zatem mogły powstać w dowol-
nym miejscu i być napisane przez 
nieznanych autorów, a nie przez 
osoby sugerowane w rozkazach. 
Następna sprawa to styl i słow-
nictwo nie bardzo pasujące do 
oficerów AK. Kłuje w oczy sło-
wo „obywatel”, które było w po-
wszechnym użytkowaniu  przez 
stróżów  porządku publicznego 
z okresu sowietyzacji naszego 
kraju i późniejszego PRL-u. Za-
stanawia  również fakt, że nie-
zależnie od tego kto stworzył te 
dokumenty,  dlaczego tylko one 
trafiły do Archiwum. Skontakto-
wałem się z kolegą który wcze-
śniej przysłał mi wspomniane 
skany. Okazało się, że znalazł je  
wśród materiałów, Archiwum 
Państwowego w Lublinie, doty-
czących Zrzeszenia „Wolność i 
Niezawisłość” Okręg Lubelski, 
a konkretnie  Oddziału party-
zanckiego WiN Taraszkiewicza 
Leona ps. „Jastrząb” i Tarasz-
kiewicza Edwarda ps. „Żela-
zny”.  (https://szukajwarchiwach.
pl/35/1099/0/12#tabJednostki) 

Pytanie czy to pomyłka spowodo-
wana pseudonimem „Jastrząb”, 
czy po prostu nie było gdzie ich 
złożyć? Kpt. W. Czermiński nie 
miał nic wspólnego z WiN który 
powstał 2 września 1945 r. War-
to w tym miejscu zapoznać się 
ze wspomnieniami: Józefa Piąt-
kowskiego : „ W okresie czerwiec 
-wrzesień 1945 r. byłem oficerem 
broni i materiałów w Obwodzie 
Łuków Armii Krajowej, którego 
komendantem był wówczas por/
kpt. Wacław Rejmak „Ostoja”. 
„Ostoja” rozkazał mi zaopie-
kować się grupą żołnierzy  z 
27Wołyńskiej Dywizji Piecho-
ty Armii Krajowej. W skład tej 
grupy wchodzili kpt. „Jastrząb”, 
sierż. „Grzmot”, oraz pięciu 
podoficerów których nazwałem 
podchorążymi, ponieważ mieli 
naramienniki obszyte biało-czer-
wonym kordonkiem. Wszyscy byli 
dobrze umundurowani i  uzbro-
jeni w karabiny. (...) Następna 
seria kontaktów z „Jastrzębiem” 
nastąpiła pod koniec czerwca i 
pierwszej połowie lipca 1945 r. 
zaraz po aresztowaniu w Stoczku 
Łukowskim przez sowiecką ob-
ławę „Ostoi”, jego zastępcy kpt. 
Edwarda Sułkowskiego  „Mar-
ka” i dwóch podchorążych 24 
czerwca 1945 r. W tej sytuacji  z 
kilkoma podchorążymi udałem 
się do oficera z inspektoratu kpt. 
Lucjana Koblańskiego  „Kruka”, 
„Jerzego” kwaterującego w po-
bliżu wsi Nowa Wróblina celem 
omówienia dalszego dowodzenia 
Obwodem Łuków AK. W trakcie 
tej rozmowy wspomniałem, że na 
terenie naszego obwodu przeby-
wa „Jastrząb”, który mógłby ob-
jąć stanowisko komendanta Ob-
wodu Łuków. Inspektorat przyjął 
tą propozycję. Pod koniec czerw-
ca  lub na początku lipca 1945 r. 
„Jastrząb”- „Stal” został komen-
dantem Obwodu Łuków AK. (....) 
4 sierpnia 1945 r. w kwaterze 
we wsi Orle Gniazdo kpt. „Ja-
strząb”- „Stal” wraz z czterema 
osobami został aresztowany przez 
oddział NKWD.”  Jak z dalszej 
relacji wynika 5 sierpnia 1945 r. 
aresztowani podjęli próbę uciecz-
ki, podczas której „Jastrząb” zo-
stał ciężko ranny ale zdołał się 
ukryć, a 6 sierpnia samochodem 
ciężarowym członkowie konspi-
racji Obwodu Łuków odwieźli go 
do Warszawy. Próbując p/w puz-
zle złożyć w jedną całość trudno 
oprzeć się wrażeniu, że była to 
tzw. „muchołapka” UB/NKWD 
na oficerów i żołnierzy 27 WDP 

AK?  5-6 sierpnia DSZ została 
rozwiązana w związku z utratą 
międzynarodowego uznania przez 
rząd emigracyjny i powstania w 
Polsce Tymczasowego Rządu 
Jedności Narodowej. 2 września 
1945 r. powołano Ruch Oporu 
bez Wojny i Dywersji „Wolność 
i Niezawisłość” zwany Zrzesze-
niem „Wolność i Niezawisłość” 
(WiN). Wobec takiej sytuacji wy-
leczony kpt. W. Czermiński pod-
jął decyzję o emigracji na zachód. 
W swojej korespondencji z by-
łymi swoimi  żołnierzami nigdy 
nawet nie wspomniał o istnieniu 
czy pomyśle Z. W. Z. W. Jeżeli w 
archiwach UB znajdują się jakieś 
dokumenty, to zapewne dotyczą 
przygotowanej prowokacji o któ-
rej dotychczas żaden z history-
ków nie pisał.

Pisząc p/w korzystałem;

1) Dr Sławomir Poleszak , Dr Ma-
riusz Zajączkowski : „ Zwalcza-
nie podziemia antykomunistycz-
nego na Lubelszczyźnie przez 

sowiecki aparat represji i wojsko 
w latach 1944–1946” - https://
ipn.gov.pl/pl/armia-czerwona-
na -z i emi /97248 ,S lawomi r-
Poleszak-Mariusz-Zajaczkowski-
Z w a l c z a n i e - p o d z i e m i a -
antykomunistycznego-.html

2)Leon Karłowicz,  artykuł  : 
„PPŁK. WŁADYSŁAW CZER-
MINSKI „JASTRZĄB” NIE 
ŻYJE”    ( Biuletyn Informacyjny 
ŚZŻ AK nr.4 z 1995 r.).

3)Mgr inż. Józef Piątkowski : 
Relacja o pobycie kpt. Władysła-
wa Czermińskiego „Jastrzębia” 
- „Stala” na terenie obwodu Łu-
ków AK, czerwiec - sierpień 1945 
r. http://armiakrajowa.home.pl/
pdf/80.pdf

4)Grzegorz Fijałka (str 749-776 ) 
>> Odpowiedź na artykuł Krzysz-
tofa Tochmana „Michał Fijałka 
(1915–1983), tajny współpra-
cownik UB-SB o pseudonimie 
«Osiecki» „ << Aparat_represji-
_18_13-04_c.pdf
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/ Kpt. Władysław Czermiński. Autor nie-
znany ( Archiwum KSI)

/  Fotografia grupowa oficerów 27 WDP  AK. Autor nieznany. (Archiwum Grzegorza Fijałki)
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   2 listopada: 
W mieście Lubaczów 2 listopada 
1946 r. upowcy uprowadzili i za-
mordowali Pawła Bednarza. (IPN 
Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt 
S 37.2013.Zi; Postanowienie o 
umorzeniu śledztwa.). Oraz: We 
wsi Moszczenica – Witki 1 lub 
2  listopada 1946 r. zamordowali 
Pawła Bednarza lat 31 ur. 1915 
r. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, 
sygn. akt S 37.2013.Zi; Postano-
wienie o umorzeniu śledztwa.). 
   3 listopada:   
We wsi Dolina pow. Sanok ban-
derowcy zamordowali Kazimie-
rza Romaniuka, ur. w 1924 r.  
   4 listopada:   
We wsi Poraż pow. Lesko bande-
rowcy podczas kolejnego rabunku 
zamordowali 2 Polaków. 
We wsi Zabłocie pow. Biała 
Podlaska 4 listopada 1946 r., mi-
licjant z posterunku MO w Zabło-
ciu, S. Panasiuk, zawiadomił 141 
Strażnicę WOP, że na Koloni Za-
błocie ukrywa się dwóch uzbrojo-
nych mężczyzn. W rzeczywistości 
był to 20-osobowy oddział z sotni 
„Wołodii”, który po starciu z WOP 
wycofał się w kierunku Leniu-
szek. Wydarzenie to w meldunku 
Komendy WOP ocenione zosta-
ło, jako celowa próba zwabienia 
przez milicjanta oddziału WOP 
w zasadzkę. Przy okazji wyszło 
na jaw, że cały prawie posteru-
nek MO w Zabłociu składał się z 
członków UPA. Ponadto „wszyst-
kie komórki wywiadowcze woj-
ska i służby bezpieczeństwa były 
dobrze poinformowane o tym, 
iż Zabłocie jak i cała ówczesna 
gmina była ostoja i bazą dla więk-
szości oddziałów Wołodii”29. W 
domach leżących na obrzeżach 
osady odbywały się tajne zebrania 
członków SKW i UPA. Oprócz 
pewnej liczby milicjantów posą-
dzonych o przynależność do UPA, 
organizacji tej udawało się rów-
nież czasem zwerbować pracow-
ników bialskiego PUBP, jak miało 
to miejsce w przypadku niejakie-
go Skawińskiego. Podczas na-
padów na urzędy gmin oddziały 
zdobywały fundusze potrzebne na 
zakup broni, żywności, środków 
medycznych, a także materiały 
biurowe oraz - chyba jedno z naj-
ważniejszych - blankiety doku-
mentów i pieczątki, co było uży-
teczne przy legalizacji członków 
oddziałów. Przy okazji niszczone 
były akta, między innymi spisy 
ludności ukraińskiej, które spo-
rządzano w celu sprawniejszej or-
ganizacji wyjazdów. (Agnieszka 
Kolasa: Działalność OUN-UPA 
w regionie bialskopodlaskim; w: 
Radzyński Rocznik Humanistycz-
ny 7, 2009).
   7 listopada:   
We wsi Cisowa pow. Lubaczów 
banderowcy zrobili łapankę na 
drogach, zatrzymali 30 Polaków: 
28 cywili, 1 milicjanta i 1 żołnie-
rza; uprowadzili ich i ślad po nich 
zaginął. 

We wsi Lisie Jamy pow. Lu-
baczów 7 listopada 1946 r. za-
mordowali Justynę Barycz. (IPN 
Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt 
S 37.2013.Zi; Postanowienie o 
umorzeniu śledztwa.).
   8 listopada: 
W miejscowości Bircza pow. 
Przemyśl ma grób Nachman Al-
bin ur. 1921 zamordowany przez 
UPA  oraz żołnierz WP NN, który 
zginął z rąk UPA  8 XI 1946 r. (htt-
p://w.kki.com.pl/pioinf/przemysl/
zabytki/narodowej/ofiary1.html ).  
   14 listopada:  
We wsi Łuczyce pow. Przemyśl: 
„14 listopada 1946 r., na skutek 
powiadomienia strażnicy, że w 
Łuczycach banderowcy rabują 
ludność, wysłano 18 żołnierzy. 
Wskutek ok. 1,5 godzinnej walki 
zginął strz. Bolesław Mikołaj-
czyk oraz jeden banderowiec.” 
(Andrzej Zapałowski: Granica w 
ogniu. Warszawa 2016, s. 184 - 
185). 
We wsi Młodowice pow. Prze-
myśl: „14 listopada o godz. 19.00 
w Młodowicach nieznani spraw-
cy zabili Marię i jej ojca Stefana 
Antonich.” (Andrzej Zapałowski: 
Granica w ogniu. Warszawa 2016, 
s. 185). 
We wsi Waręż pow. Hrubie-
szów: „14.11.1946 r. zostali zam. 
przez UPA: Burka Paweł i Zapał 
Piotr.” (Prof. dr hab. Leszek S. 
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; 
Seria – tom 8).
   15 listopada:   
We wsi Oleszyce Stare pow. 
Lubaczów upowcy uprowadzili 
Julię Nierobę, która zaginęła bez 
wieści.  
   W nocy z 16 na 17 listopada:   
W miasteczku Dynów pow. 
Brzozów upowcy zamordowali 3 
Polaków oraz ograbili aptekę, ma-
gazyny i sklepy. 
   18 listopada:   
We wsi Wańkowa pow. Lesko 
upowcy zamordowali Stanisława 
Dużyka.  
   19 listopada:   
We wsi Rakowa pow. Sanok 
upowcy zamordowali Ludwika 
Kroka. 
   21 listopada:   
We wsi Żuków pow. Włodawa 
upowcy zamordowali 5 Polaków, 
w tym 3-osobową rodzinę: Jana i 
Marię Czuj z 14-letnią córką oraz 
1 milicjanta. 
   23 listopada:   
We wsi Hanna pow. Włodawa 
upowcy uprowadzili i zamordo-
wali Michała Życzkowskiego.
   25 listopada:  
We wsi Dzików Nowy pow. Lu-
baczów Ukraińcy uprowadzili i 
zamordowali Jana Godzinę, rol-
nika. 
We wsi Pawłowa pow. Jarosław 
zostali zamordowani przez UPA: 
kpr Ryszard Leszczyński, ur. w 
1924 r., oraz kpr. Zbigniew Pie-
trasik, ur. w 1925 r., którego grób 
znajduje się na cmentarzu komu-
nalnym w Jarosławiu.   

We wsi Ropienka pow. Lesko: 
„28.03.1946r/ bądź 25.11.1946r. 
Zastrzelony przez UPA Józef Ko-
nopelski  ur. 1896, robotnik nafto-
wy”. ( http://www.rodaknet.com/
rp_wycislak_28.htm ). 
   29 listopada:  
We wsi Wańkowa pow. Lesko 
banderowcy zmordowali 2 Po-
laków. „W dniu 29.XI.1946 r. 
banda UPA dokonała napadu na 
gr. Wańkowa pow. Lesko, gdzie 
zamordowano 2 osoby – Horbo-
wego Władysława i jego syna Ta-
deusza. (Prus..., s. 289; Operacja 
„Wisła”).   
   W listopadzie:  
We wsi Bachórz pow. Brzozów 
upowcy zamordowali 12 Pola-
ków. Oraz: „w listopadzie 1946 r. 
banderowcy zamordowali w Cho-
dorówce k. Bachórza Jana Domi-
na, a w Bachórzu sołtysa wsi Jana 
Sikorę.” (Ks. Stanisław Nabywa-
niec, ks. Jan Rogula [Uniwersytet 
Rzeszowski] NAD BŁĘKITNYM 
SANEM I... NAD SYNYM SJA-
NOM. I TAK TEŻ BYŁO W RE-
LACJACH POLSKO-UKRAIŃ-
SKICH DO 1947 R. Za:  ref_15_
XBS_Nad Błękitnym Sanem i ... 
Nad Synym Sjanom. I …; www.
pogorzedynowskie.pl › data › 
XBS › ref_15_XBS  )  
We wsi Chołowice gmina Ol-
szany  pow. Przemyśl został 
zamordowany przez bojówkę 
UPA leśniczy Adam Winiar-
ski   (Edward Orłowski, w: 
http:/ /www.krosno.lasy.gov.
p l / s /149008/17558056/+le -
%C5%9Bnik%C3%B3w+2013.
pdf ) 
Na terenie powiaty przemyskie-
go: „W listopadzie 1946 r., na 
terenie powiatu przemyskiego SB-
-OUN zamordowała za współpra-
cę z organami państwa polskiego 
Ukraińca Teodora Biłyja (Biłyka) 
z Arłamowa, Polkę Franciszkę 
Witowską z Trzciańca i Ukraińca 
Cyryla Susa z Cisowej. Wg innych 
źródeł ukraińskich, w listopadzie 
1946 r. SB-OUN pod dowództwem 
rejonowego referenta „Kłyma” 
zamordowała za współpracę z UB 
i WP następujące osoby: Pola-
ka Tadeusza Giżyckiego (?) oraz 
Ukraińców Szymona Chowańca, 
Iwana (?), Michała Jasiewicza i 
Aleksandra Kłyma”. (Andrzej Za-
pałowski: Granica w ogniu. War-
szawa 2016, s. 245). 
We wsi Wisłok pow. Sanok: „W 
listopadzie 1946 r. w wiosce Wi-
słok pow. Sanok, przez członków 
bandy UPA zostało powieszonych 
2 żołnierzy WP” (Prus..., s. 289; 
Operacja „Wisła”).  
 Jesienią 1946 roku:   
We wsi Barwinek pow. Krosno 
późną jesienią 1946 roku sotnia 
UPA „Chrina” zdobyła strażni-
cę Wojsk Ochrony Pogranicza 
w bestialski sposób mordując jej 
dowódcę, jego narzeczoną oraz 
kilku żołnierzy Autorzy publika-
cji podają: „W trakcie kweren-
dy archiwalnej natrafiliśmy na 

bardzo niezwykłą relację ustną 
„Kryłatego”, członka sotni „Chri-
na” zarejestrowaną na taśmie ma-
gnetofonowej. Mychajło Swityj 
„Kryłatyj” zapamiętał dwie sytu-
acje, które na zawsze zapadły mu 
w pamięć – egzekucję żołnierzy 
z Jasiela, oraz zdobycie strażnicy 
WOP w Barwinku, gdzie „Chrin” 
obiecał żołnierzom polskim da-
rowanie życia w przypadku pod-
dania się, a potem złamał słowo 
i rozpoczęły się dantejskie sceny 
sadystycznych tortur. W pamięć 
zapadła mu ujrzana rzutem oka 
postać dobijanego rannego pol-
skiego żołnierza „z ramionami 
rozłożonymi jak ukrzyżowany 
Chrystus”.Ponieważ nie udało 
nam się znaleźć informacji ukła-
dającej się w logiczną całość w 
archiwach polskich, ta kwestia 
nigdy nie stałaby się tematem 
tego tekstu, gdyby nie znalezione 
– również przypadkowo – świa-
dectwo słowackiego żołnierza Ju-
raja Chyry. W opublikowanej na 
Słowacji książce pisze on: „Pod-
czas pobytu w tej okolicy prze-
żyłem jedno z najstraszniejszych 
wydarzeń w moim życiu. Dotyczy 
dowódcy polskiej jednostki w Bar-
winku. Pewnego porucznika i in-
nych. Żałuję, że jego nazwisko nie 
zachowało się w mojej pamięci. 
Ten oficer w tym czasie miał mieć 
ślub i wesele. Poznaliśmy też jego 
narzeczoną. Przecież była z nim 
wiele razy. Także podczas naszych 
odwiedzin. Dla uczczenia tego 
ważnego w życiu kroku zaprosił 
z naszej strony więcej gości. We-
sele tego porucznika miało odbyć 
się w Barwinku, w tamtejszych 
koszarach wojskowych [autor ma 
na myśli strażnicę WOP]. Narze-
czony ustalił termin na czwartek 
po południu. Jej dokładnej daty 
już nie pamiętam. Wydaje mi się, 
że już była chłodna jesień. /.../ 
Już tylko czekaliśmy na środek 
transportu, który miał zawieźć 
na umówione miejsce. W trakcie 
oczekiwania znienacka przybiega-
ją zdyszani łącznicy z Barwinka. 
Jednym tchem wyrzucają z siebie: 
„Napadli na nas banderowcy. Do-
wódca i jego narzeczona nie żyją, 
a także kilku żołnierzy. Wyślijcie 
natychmiast waszych ludzi...” Do-
wódca ogłosił alarm, słowackie 
oddziały pobrały broń, amunicję 
i wyruszyły aby pomścić Polaków. 
Do parterowego budynku, w któ-
rym w Barwinku znajdowały się 
koszary, zbliżaliśmy się z ciężarem 
sercem. Przecież każdy z nas był 
zszokowany stratą takiego do-
brego człowieka i jego przyszłej 
żony. Gdy tylko weszliśmy poza 
ogrodzenie, natychmiast natrafi-
liśmy na dwa martwe ciała. Byli 
to żołnierze Wojska Polskiego. 
Prawdopodobnie wartownicy, z 
którymi rozprawili się w pierwszej 
kolejności. Następne ciała były 
przywiązane do rosnących w po-
bliżu drzew. Niektórzy jeszcze żyli, 
pozostali byli już od dłuższego 

czasu martwi. Zastrzelony został 
także pies tropiący, jego smyczą 
był przywiązany do drzewa jeden 
z żołnierzy. Innym oznakom zasto-
sowanej przemocy nie poświęcili-
śmy więcej uwagi. Chcieliśmy jak 
najszybciej wejść do budynku. Co 
zobaczyliśmy w pokoju dowód-
cy? Porucznik był zupełnie nagi 
przywiązany do szafy pancernej. 
Prawdopodobnie po to, aby się nie 
mógł ruszyć nawet o krok. Włosy 
miał spalone. Z całą pewnością 
opalili mu je papierem, ponieważ 
wokół leżało wiele niedopalonych 
kartek. Przyrodzenie i pozostałe 
części ciała były zwęglone. Mu-
siało to być coś przerażającego, 
co się tutaj działo. Ciało niebosz-
czyka było całe we krwi i posinia-
czone. Pod koniec tej męczeńskiej 
procedury został zastrzelony. Na-
wet dla najsilniejszego mężczyzny 
to było zbyt wiele. Podobny widok 
przedstawiało także ciało jego 
przyszłej pani. Także ona była 
naga i przywiązana do stojącej 
naprzeciw szafy. Także ona miała 
włosy spalone na głowie i na in-
nych częściach ciała. Także ona 
była przez tych faszystowskich 
wyrodków bita i torturowana, 
ponieważ jej biała skóra była jed-
nym wielki siniakiem. Straszny był 
widok tego młodego okaleczonego 
ciała, które jeszcze mogło żyć, dać 
życie następnym pokoleniom... A 
tu ją spotkał taki los... Obydwa 
ciała uwolniliśmy z wymuszonej 
więzami pozycji, położyliśmy na 
podłodze i przykryliśmy kocem. 
Pościg za sprawcami tej zbrodni 
nie dał żadnego rezultatu. Po wy-
słuchaniu kilku ocalałych polskich 
żołnierzy, na szczęście będących 
w czasie tragedii w terenie, dla-
tego było mniej ofiar, doszliśmy 
do wniosku, że banderowcy wtar-
gnęli do budynku wcześnie rano, 
gdy dopiero zaczynały się przygo-
towania do weselnej uczty. Poja-
wili się znienacka, gdy nikt się ich 
nie spodziewał. Każdy był zajęty 
swoja pracą, Gdyby nie przygo-
towania do wesela, być może nie 
doszłoby do nieszczęścia...” (Źró-
dła: Centralnyj derżawnyj archiw 
zarubiżnoji Ukrajiniki, Fond nr 
52 „Objednannja ukrajinciw Za-
kerzonnja”, poz. 110, w 22 czę-
ściach. Relacja Mychajło Swityj, 
w: http://tsdazu.gov.ua/index.
php/ua/founds/archive/474.html;  
Jozef Hrubovčák, Nik ich neča-
kal, Michalovce, 2018. Książka 
w języku słowackim. Za:  http://
suozun.org/dowody-zbrodni-oun-
-i-upa/n_czy-stepan-stebelski-
sotenny-chrin-byl-zwyrodnialym-
sadysta/? ). 
We wsiach Kobylnica Wołoska, 
Potok Jaworowski oraz Budzyń 
pow. Przemyśl upowcy zamordo-
wali 10 Polaków  a wsie spalili.  
We wsi Kormanice pow. Prze-
myśl zamordowany został Michał 
Hrodowicz (IPN BI 065/9/1). 
 Stanisław Żurek 

Kalendarium 
Ludobójstwa.
Listopad 1946
Stanisław Żurek
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Partyzanckie notatki żołnierza 
27 WDP AK 1944 r. Cz I
Eugeniusz Rachwalski 

Te kilkadziesiąt stron to opis prze-
żyć zasadniczo jednej drużyny w 
plutonie telefonicznym kompanii 
łączności, w której byłem szere-
gowym żołnierzem, a wszystko to 
na tle ważnych wydarzeń, walk, 
porażek i zwycięstw – 27. WOŁ 
YŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY 
– ARMII KRAJOWEJ. Z tego też 
powodu notatki te nie posiadają 
świadomie zamierzonego kształtu, 
początku i zakończenia ani też ty-
tułu. Jest to kopia prowadzonych 
na gorąco zapisków z okresu od 
stycznia do sierpnia 1944 roku, 
w której zachowuję ze wszystkimi 
szczegółami treść, formę, układ 
oryginału, łącznie z różnymi zna-
kami, podkreśleniami, celowo też 
nie usuwam licznych błędów i 
nieużywanych dziś wyrażeń. Po-
czątkowo treść jest wyłącznie oso-
bista i pisana jakby w przeczuciu 
nadchodzących dni, w dalszej jest 
więcej faktów, natomiast końcowa 
zawiera ich najwięcej, choć po-
danych w telegraficznym skrócie. 
Układ treści i forma, choć zupeł-
nie przypadkowe, odzwierciedlaj 
ą zmieniające się tempo i wagę 
wydarzeń. Obok oryginalnego 
tekstu zamieszczam (kursywą) 
objaśnienia i komentarze zanoto-
wane znacznie     później, część 
po demobilizacji i przyjeździe do 
Wrocławia, inne w trakcie zapo-
znawania się bardziej szczegóło-
wo z historią dywizji i licznymi 
publikacjami, które pozwoliły mi 
rozszerzyć zakres własnej wiedzy 
na ten temat.  (...) Pierwszego 

odtworzenia tych notatek, któ-
rych stan po kąpieli w Neretwie, 
Prypeci i Bugu wymagał tego 
bezwzględnie, dokonałem w 1981 
roku. Niestety zdarzają się drob-
ne luki, jako że dokładnej treści 
pewnych fragmentów nie udało 
mi się już odczytać. Notatek tych 
nie przeznaczałem do publikacji, 
były jednak otwarte dla moich 
przyjaciół.

 Początek pierwszego notesu

 Nie raz już myślałem, żeby w 
wolnych chwilach coś pisać. Do 
żadnych specjalnych, literackich 
zdolności pretensji nie mam, ale 
postanowiłem sobie (ale czy to 
postanowienie wypełnię, nie 
wiem) opisać choć w krótkości 
swoje (nie tak znowu długie) ży-
cie. Czyni ę to nie dlatego, żeby to 
potem ktoś czytał, tylko po pro-
stu, żeby kiedyś może za parę lat, 
gdy czasy się zmieni ą, będę star-
szy przypomnieć sobie, choćby 
to, co obecnie przeżywamy, nie 
mówiąc już o dzieciństwie, o któ-
rym już obecnie mogę tylko po-
bieżnie wspomnieć. Dziś, tj. 2 
stycznia 1944, mam dyżur w tej 
nieszczęsnej kooperatywie ( 
Eisenbahn Verwaltungsamt Ko-
wel – Werkühe)  siedzę sam, i … 
próbuje zacząć. Jest niedziela, lu-
dzie spiesz ą do kościoła, a ja sie-
dzę i przypominam sobie. Tak, 
mam 21– szy rok. Urodziłem się 7 
maja 1923 r. w Gołonogu (pow. 
będz.) skąd pochodzi mój ojciec. 
Ojciec robotnik kopalniany, ma-

musia ze szlacheckiej rodziny z 
Wołynia, której spora część jeśli 
nie zginęła w powstaniu stycznio-
wym, ginęła na Sybirze. Tacy byli 
moi rodzice (Jakubowscy i Kor-
nacewiczowie) . Mam dla nich 
zawsze szczery szacunek, choć 
im tego okazać nie umiałem i nie 
umiem. Podobno w dniu moich 
urodzin i następny szalała nad 
Gołonogiem straszna burza z pio-
runami i trąba powietrzna. Pierw-
sze, co pamiętam (widzę to jak 
przez mgłę) był pogrzeb, niestety 
nie pamiętam czyj, zdaje się sio-
stry ojca. Widz ę tylko ludzi wy-
noszących trumnę, rodzice wy-
chodzą, ja wyrywam się za nimi i 
płaczę, zatrzymuje mnie i zaba-
wia stara babcia. Ile wtedy mo-
głem mieć, nie wyobrażam sobie 
(trzeba będzie spytać się mamu-
si). Przypominam sobie dalej. Jest 
wieczór późny, zdaje się jesienią, 
wysiadamy na jakiejś małej stacji. 
Jestem senny. Tatuś znosi nasze 
manatki, których za dużo nie ma i 
mnie do jakiegoś wielkiego poko-
ju. W kącie stoi żelazny piecyk, w 
którym się pali, a poza tem zupeł-
nie pusto. Mamusia robi kolację i 
… nie pamiętam więcej. Teraz 
wiem, to było w końcu 1925 roku, 
tatuś dostał pracę na kolei, na 
przystanku w Wyżwie koło Kow-
la. Nie wiem dlaczego wbiło mi 
się w pamięć, pytałem się zawsze 
mamusi, kiedy będzie lato. Było 
to widocznie zimą, siedziałem w 
domu i nie mogłem iść się bawić 
ze starszą ode mnie o 3 lata Ja-
dzią, moją siostrą. Po jakimś cza-
sie, zdziwiłem się bardzo gdy ma-
musia mi powiedziała, że już jest 
lato, wyobrażałem go sobie ina-
czej. Dalej pamiętam więcej. Ba-
wiłem się zwykle z Felkiem B. ( 
Feliks Bzdeń – mój rówieśnik, syn 
kolegi ojca z pracy na PKP w Wy-
żwie ), z tego samego domu. Dużo 
było wtedy moim zdaniem waż-
nych wypadków. Raz utopił się 
kurczak w pomyjnej jamie, jakaś 
świnia goniła Jadzię, aż musiała 
włazić przez okno do domu, bo 
byłaby ją pokaleczyła, a uciekać 
naokoło przez drzwi nie było cza-
su. Tatuś był zapalonym ryba-
kiem. Często chodziliśmy wszy-
scy nad pobliską rzeczkę Wyżew-
kę (Wyżewka – prawidłowo Wy-
żówka, prawy dopływ górnej Pry-
peci ). Raz o mało nie wpadłem 
do wody z mostu. Kiedyś, jakiś 
duży szczupak (już złapany) 
ugryzł mnie za palec. Nade 
wszystko lubiłem  chodzić (ma 
się rozumieć nie sam) do lasu na 
poziomki. W tym czasie jakoś 
przyjeżdżał do nas mój stryjeczny 
brat – Stach. W tym czasie jakoś, 
czy trochę później, wiem tylko, że 
było to latem, o mało co (jak mi 
mówiono) nie pożegnałem się z 
tym światem. Pamiętam jak dziś. 
Mamusia poszła na wieś do skle-
pu, Jadzia była zdaje się w szkole, 
tatuś przy pracy. Ja zostałem sam. 
Wiem, że mi się jakoś zechciałem 
spać i położyłem się, nic mnie nie 
bolało. W pewnej chwili zbudzi-
łem się. Mamusia stała pochylona 
nade mną, trzymała w ręku jabłko 
czy cukierki. Ja patrzyłem na to 
obojętnie, leżąc dalej, nawet nie 

wyciągając ręki. Potem nie wiem 
co dalej było. Straciłem widocz-
nie przytomność. Ocknąłem si ę 
dopiero w jakiś czas później, leża-
łem w jakimś obcym mieszkaniu. 
Wiem, że był dzień, ale okna było 
pozasłaniane. Koło mnie siedział 
ojciec i mówił, żebym wyzdro-
wiał, (jakby to ode mnie zależało) 
to kupi mi konika. Było to coś po 
dwóch dniach, już w Kowlu, w 
domu mojej cioci. Przez ten czas 
miałem trzy ataki konwulsji, i już 
mieli wszyscy co do mego życia 
słabe nadzieje. Wszystko wtedy 
skończyło się szczęśliwie a ja do-
stałem drewnianego konika. Wró-
ciliśmy potem nazad do Wyżwy. 
Po jakimś czasie tatuś zaczął pra-
cować w Kowlu, gdzie jakiś czas 
mieszkaliśmy u cioci, potem zno-
wu wyjechaliśmy do Krymna 
(Krymno – duża wieś i stacja na 
linii kolejowej Kowel – Brześć, 
niedaleko Prypeci, w południowej 
części Polesia ). W Krymnie nie 
byliśmy długo. Coś tylko przez 
zimę. Od tego czasu bałem się 
bardzo lwa, który był wytkany na 
dywanie. Pamiętam jak powie-
dział raz ktoś, że ten lew mnie 
jeszcze kiedyś zje. Przez jakiś 
czas musiała mamusia wieczorem 
zasłaniać ten dywan prześciera-
dłem (dla bezpieczeństwa). Po-
tem znowu wróciliśmy do Kowla, 
gdzie zamieszkaliśmy na stałe. 
Dalej szedł nam czas normalnie. 
Tatuś pracował, nie było tak źle. 
Miałem już ze cztery lata. Nie 
miałem specjalnego towarzystwa, 
łaziłem zawsze za siostra jak ogo-
nek. Później jakoś, tatuś został 
powołany na ćwiczenia wojsko-
we do Równego, na parę tygodni. 
Zdziwiłem się i nie poznałem gdy 
po jakimś czasie wcześnie rano 
zjawił się w domu tatuś w mundu-
rze kaprala 21 p. Ułanów Nadwi-
ślańskich, z śliczną błyszczącą 
szablą, z orłem na czapce. O jakże 
mi się podobał ten żołnierz, ten 
mundur. Chciałbym jak najprę-
dzej dorość i służyć też w wojsku, 
mieć tak ą szablę. Nie podaję tutaj 
czasu dokładnego tych wszyst-
kich wypadków, sam ich nie pa-
miętam, jednak wszystko podaję 
mniej więcej po kolei. Chorowali-
śmy potem z siostrą na odrę, przy-
jechała babcia z Gołonoga, zaczą-
łem się pomału uczyć czytać, pi-
sać. Czas leciał szybko, byłem 
coraz starszy. Pamiętam jak by-
łem uparty nieraz przy nauce, ile 
było płaczu i awantur. Uparty by-
łem od małego i takim zostałem. 
Może to jest (i na pewno jest) bar-
dzo zła wada, ale ... taki już je-
stem. Zmienialiśmy później na 
jakiś czas mieszkanie, wróciliśmy 
potem z powrotem na stare. Tak 
mniej więcej było do 1930. W 
roku 1930, mając skończone 7 lat, 
zacząłem chodzić do szkoły po-
wszechnej (Szkoła Powszechna 
Nr 4 im prof. Ignacego Mościc-
kiego ). Mamusia chciała, żebym 
poszedł od razu do drugiej klasy, 
ale ja spędzając lato przed rozpo-
częciem nauki na wsi u cioci w 
Chotysławiu (Chotysław – stacja 
kolejowa 5 km od wsi, na linii Ko-
wel – Brześć, już na Polesiu ) hu-
lałem z kolegami po lesie i krza-

kach, nie przygotowując się cał-
kiem do egzaminu. W rezultacie 
poszedłem do pierwszej klasy. Co 
za duma, co za zadzieranie nosa 
było, gdy poszedłem do szkoły 
pierwszego dnia. Zdawało mi się, 
że wszyscy przechodnie patrzą na 
mnie z podziwem i na moją 
uczniowską czapkę z wielkim 
orzełkiem. Uczyłem się nie ostat-
nio. Z niecierpliwości ą czekałem, 
tak jak wszyscy moi koledzy 
pierwszych stopni. To też gdy ma-
musia przyszła z pierwszej wy-
wiadówki i dowiedziałem się, że 
dostałem zły stopień ze śpiewu 
płakałem jak bóbr. Z innych 
przedmiotów nie było tak źle, a 
nawet powiedzieć można dobrze. 
Prawdziwą przyjemność sprawiło 
mi otrzymanie i pokazanie w 
domu pierwszego świadectwa 
(Moim pierwszym nauczycielem 
był Władysław Czermiński – w l. 
1943 – 1944 organizator samo-
obrony w Zasmykach i d-ca bata-
lionu 27. Woł. DP AK ). Wesołe 
były wtedy pierwszy ferie zimo-
we. W tym czasie jeździłem z ta-
tusiem do Gołonoga, do babci, a 
w drodze powrotnej zajechaliśmy 
do wujka do Warszawy. Wtedy 
zobaczyłem pierwszy raz naszą 
królową polskich rzek – Wisłę i 
naszą stolic ę. W lecie 1931 r. 
zmarła babcia. Jeździliśmy do 
Gołonoga, ale spóźniliśmy się na 
pogrzeb. Byliśmy tam parę dni, 
chodziliśmy do Klimontowa do 
mojego chrzestnego ojca, do Ło-
śnia (także do jakiś krewnych). Te 
parę dni spędzonych w Gołonogu, 
byłem stale z Tadkiem (drugim 
stryjecznym bratem), który był 
ode mnie starszy o jakie 8 lat, ale 
był dobrym towarzyszem, bo ra-
zem chodziliśmy po różnych za-
kątkach Gołonoga. Stach był w 
tym czasie w wojsku ( Szkoła Ofi-
cerska Piechoty w Śremie ), lecz 
też przyjechał na pogrzeb. Była 
tam też Emilka (siostra Stacha i 
Tadka). Z Gołonoga pojechaliśmy 
do Częstochowy, do przyjaciół 
rodziców jeszcze z Kaukazu p. 
Długołęckich. Parę naprawdę mi-
łych dni spędziliśmy w Często-
chowie. Jednak na Jasnej Górze 
nie byłem. Reszt ę wakacji spę-
dziliśmy u cioci. Zacząłem cho-
dzić potem do klasy drugiej. Od 
drugiej klasy zaczęła nas uczyć p. 
Zeppowa, która była dla nas sro-
ga, ja jednak przez cały czas trwa-
nia nauki (aż do siódmej klasy) z 
wszystkich nauczycieli, j ą jedną 
tylko najlepiej lubiłem, i do tej 
pory mam do niej szczery szacu-
nek. Drugim kogo uważałem za 
prawdziwego i najlepszego przy-
jaciela nas łebków, był kierownik 
szkoły P. Bara. W lutym 1932 r. 
urodziła się Basia. Na wakacje w 
1932 roku przyjechał do nas Ta-
dek. Był u nas dłuższy czas. Ro-
werem robiliśmy dalekie wy-
cieczki (właściwie on mnie woził 
zawsze na ramie) do Bucynia i 
nad Stochód, gdzie łaziliśmy po 
starych okopach i schronach jesz-
cze z 1914 roku. Lata szły dalej 
dość szybko. Zdawałem z klasy 
do klasy z dobrymi i bardzo do-
brymi wynikami. Po skończeniu 
czwartej klasy dostałem w pre-

/ Eugeniusz Rachwalski – ps. „Kotwica”
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zencie footbal od rodziców. Grali-
śmy wtedy w siatkówkę i dwa 
ognie z kolegami, aż piłka trzesz-
czała. Kolegowałem się wtedy 
najlepiej z Jankiem D. ( Janek 
Dominiewski – w 1944 r. „ Żorż” 
w bat. „Trzask” 27. Woł. DPAK )  
i Ryśkiem N. (Ryszard Niewia-
rowski ).  Wakacje jak zwykle 
spędzałem u cioci w Chotysławiu. 
Nie było kąta gdzie byśmy nie 
byli z Wickiem lub Wackiem Pet 
(Wacław Petniak i starszy brak 
Wincenty. Rozstrzelany przez 
Niemców po wysadzeniu pociągu 
między Małorytą a Chotysławiem, 
we wrześniu 1939 r.). Dziś już Wi-
cek nie żyje. (Zastrzelono go wraz 
z wielu innymi za katastrofę, któ-
ra była jakiś czas temu na ich od-
cinku). Zaniedbałem się trochę w 
nauce w klasie szóstej, ale tak 
znowu źle nie było. Za często 
była piłka w robocie, łyżwy i 
inne, przez to odbiło się to na na-
uce. Jednak zdałem do siódmej 
(chociaż już nie z dobrym) ale do-
statecznym wynikiem. Był to je-
dyny rok, gdy miałem wynik 
ogólny dostateczny. Wakacje jak 
zwykle spędziłem na swobodzie i 
jeździliśmy do Warszawy, i Goło-
noga i Częstochowy. Wtedy po 
raz pierwszy byłem na Jasnej Gó-
rze. Dziwne uczucia ma się zbli-
żając do tego miejsca. Przychodzą 
na myśl dawne czasy, życie mni-
chów, obrona tej świątyni, a zara-
zem ducha polskiego przed Szwe-
dami, bohaterstwo Kordeckiego, 
Kmicica, tych wszystkich ryce-
rzy, którzy walczyli za Matkę 
nasz ą Najświętszą, tych wszyst-
kich ginących za wiarę za Dzikich 
Polach z imieniem Maryi na 
ustach i ryngrafem na piersiach. 
Chce się, pragnie się im jeśli nie 
dorównać to chociaż ich naślado-
wać. 

19 I 1944 Kupiczów.

 Piszę dalej, ale już nie przy sto-
le tylko na kolanie, siedząc na 
naszym wspólnym barłogu. Nie 
mam czasu opisywać dalej mego 
dzieciństwa, bo w dniach ostat-
nich zmieniłem zupełnie tryb ży-
cia i rozgrywają się ważniejsze 
wypadki, o których jest lepiej 
coś wspomnieć. Postaram się 
choć w paru słowach tę luk ę wy-
pełnić. Otóż dalej. Skończyłem 
nieźle siódmą klas ę i zdałem do 
Gimnazjum Mechanicznego. Na 
wakacjach byłem w Gdyni i na 
Helu. Uczyłem się dalej, ale już 
fachowo. W tym roku wstąpi-
łem do Harcerstwa (39 Drużyna 
Wodna im. Krzysztofa Arciszew-
skiego,  Drużynowy – HO Marian 
Wituszyński ). Rok szkolny skoń-
czył się dla mnie nieszczególnie, 
z różnymi przykrościami, mimo 
że promocję do klasy następnej 
otrzymałem. Dostałem wtedy 
rower od Stacha. Cały sierpień 
spędziłem na obozie w Powursku. 
Wtedy pierwszy raz zasmako-
wałem życia obozowego. Prze-
szedłem wtedy kurs łączności i 
pewne wyszkolenie strzeleckie. 
Otrzymałem wtedy 3-ci stopień 
i złożyłem przyrzeczenie harcer-
skie. Drugi rok w PMG zeszedł 
bez żadnych ważniejszych wy-
padków. Otrzymałem promocję 
do klasy trzeciej i znowu miesiąc 
czasu na obozie w Druskienni-
kach na granicy polsko-litew-
skiej. Cały czas spędzaliśmy 
przeważnie na wycieczkach kaja-
kowych po Niemnie. Wracając z 
obozu byliśmy jeszcze w Gdyni, 

Krakowie i Częstochowie (Lipiec 
1939 r. ). Było to przed sam ą woj-
ną. W jakiś czas potem ogłoszono 
mobilizację ( Mobilizacja 27 DP 
– stacjonującej w Kowlu, dn. 14–
16 VIII 1939 r. ), potem wybuchła 
wojna.

  1–IX. Piątek. 1939 r.

W pierwszy dzień wojny już u 
nas w Kowlu zrzuciły samoloty 
niemieckie bomby na miasto. Ja-
kiś czas mieliśmy dyżury w P.L. 
10–IX było większe bombardo-
wanie Kowla. Tego dnia zginął od 
bomb niemieckich Stach. Naloty 
trwały cały tydzień, aż do następ-
nej niedzieli tj. 17–IX, którego 
dnia były najsilniejsze naloty. 
Prawie cały ten dzień byliśmy 
wszyscy w Kołodnicy. 17–IX So-
wieci przekroczyli granic ę Pol-
ski. 19–IX byli już w Kowlu. W 
par ę dni później wrócił Tadek z 
wojny (Był podchorążym artylerii 
). Było u nas kilku uciekinierów, 
którzy wkrótce wyjechali nazad 
do swoich miejsc. 28–IX. Pod-
dała się Warszawa. Polska była 
rozbita, armia polska nie istniała. 
Oficerowie i inni ludzie uciekali 
do Węgier, Rumunii. Tadek, któ-
ry był u nas cały czas, wyruszył 
również z kolegą ( Jan Grądziel ), 
ale wyprawa się nie udała i wró-
cił coś koło 2 listopada. Wyjechał 
on potem do siostry do Białego-
stoku. Był u nas jeszcze par ę 
razy w Kowlu. Powciągał on do 
istniejącej już w Białymstoku P. 
Org. Kon. (Polska Organizacja 
Konspiracyjna ) ojca i wielu in-
nych ludzi. Mnie nie chcieli przy-
jąć, gdyż byłem wtedy za młody. 
Na wiosnę (1940 r.)  jakoś słuch 
o nim zaginął, latem aresztowali 
mu szwagra ( Antoni Budlewski, 
mąż Emilki, kierownik szkoły w 
Białymstoku. Zamordowany przez 
bolszewików ) w Biał. potem 17–
IX–1940 ojca i wielu innych w 
Kowlu. Jego spotkało to samo. 
Przed tym jeszcze 4–VI zacząłem 
pracować przy budowie łaźni (na 
Monopolowej) i pracowałem aż 
do jesieni. Potem pracowałem w 
olejarni. Pierwszy sąd odbył się w 
październiku (w Kowlu), apelo-
waliśmy aż do Moskwy i znowu 
trzecia sprawa (znowu w Kowlu) 
odbyła się 29 grudnia tegoż roku, 
w której wszyscy ( Wszyscy – po-
nieważ był to proces zbiorowy 
) zostali skazani na około 10 lat 
każdy Sybiru. Siostra pracowała 
w elewatorze. Prócz zarobków 
wysprzedawaliśmy się po trochu, 
i żyliśmy z dnia na dzień czekając 
także wyjazdu na Sybir, którego 
dziwnym szczęściem uniknęli-
śmy. Niedz. 22–VI–1941 r. Wy-
buchła wojna sowiecko-niemiec-
ka. Przez cały czas wojny praco-
wałem do ostatniej chwili. W pią-
tek 27–VI – po zbombardowaniu 
Kowla Niemcy weszli. Pracowa-
łem potem jakiś czas w olejarni, 
zaś od 24 września zacząłem pra-
cować na kolei (Oddział drogowy 
BM2). 27–II–1942 r. zacząłem 
pracować w kooperatywie kole-
jowej (Werküche), gdzie praco-
wałem do ostatniej chwili. Robota 
była dobra, ale ciężka. Zwozili-
śmy prowiant. Zwiedziłem przy 
okazji prawie cały powiat Kow. 
Jeździliśmy do Turzyska, Ratna, 
Maciejowa, Bucynia, Hołób, Ku-
piczowa i in. Na wiosnę 1943 r. 
wciągnąłem się do P. Org. Pod. 
Żyliśmy cały czas czekając walki 
z  wrogiem opierając się wszyst-
kiemu. Niemcy nie mogąc zdo-

być Stalingradu (najdalszy punkt 
gdzie zaszli) zaczęli się cofać pod 
naporem sił bolszewickich. Cze-
kaliśmy wszyscy jakichś ważnych 
wydarzeń. Gdy sowieci wkroczyli 
na tereny polskie zaczęła się u nas 
ewakuacja. Przez parę dni z rzędu 
ładowaliśmy wszystko co było. 
Nam przydzielono wagony, mie-
liśmy wyjeżdżać. Oszukiwaliśmy 
Niemców do ostatniej chwili mó-
wiąc, że wyjeżdżamy. 15–I–1944 
r. w sobotę, poszedłem rano jesz-
cze na miejsce pracy, chcąc się 
widzieć z panem S. (Antoni Sło-
wiński, z zawodu szewc, pracował 
także w „Werkühe” ), od którego 
miałem zabrać pistolet. (P.S. wy-
jeżdżał za Bug i nie mógł go z 
sobą zabrać). Jednak nie dostałem 
go, i nie chcąc się widzieć z na-
szym szefem (Niemcem) (Alfred 
Urbansky – z zawodu rzeźnik z 
Wrocławia, członek NSDAP, teraz 
urzędnik kolejowy )  uciekłem do 
domu. Wszyscy szykowali się do 
odjazdu. Od tego dnia nie pracuję. 
Nie wiem nawet kiedy nasz trans-
port odszedł. Tego dnia dowie-
działem się, że prawdopodobnie 
mamy wyruszać (sprzysiężeni) do 
Zasmyk (Zasmyki – baza samo-
obrony polskiej, ok. 20 km na pd. 
od Kowla, jedno z miejsc koncen-
tracji tworzącej się 27. Wołyńskiej 
DPAK  ). Koło godziny 2-giej 
wpada do mnie Bronek (Broni-
sław Owczarek „Kret” z naszej 
trójki konspiracyjne ). Idziemy. 
Mamy dogonić kolegów przy ul. 
Cmentarnej. Mówię mamusi. Idę. 
Ma się rozumieć płacz, odmowy 
itp. 5 minut, jestem gotowy, nie 
zważam na nic. Biorę pod spód 
drugie spodnie, sweter, świątecz-
ną marynarkę, kożuszek, boche-
nek chleba, kawałek słoniny w 
torbę i koniec. Żegnam się z ma-
musią, ciocią, Basią, zaszedłem 
do P. Ż. (Żelechowscy – matka, 
córka Irena, synowie: Stanisław 
„ Żuraw” i Czesław „Grudzień”, 
również partyzanci 27. Wołyń-
skiej DP AK), to samo i idę. Od-
prowadza mnie p. Irka, mówi, 
żeby nie stchórzyć i żegnam się. 
Koniec wszystkiemu. Zachodzę 
do Bronka, idziemy na Cmen-
tarną. Naszych nie ma. Jesteśmy 
nie zdecydowani co robić. Drogi 
nie znamy, nie wiemy do kogo 
się zgłosić, wracamy do domu. 
W domu są zdziwieni. Ale to nic. 
16. Rano (w niedzielę) Bronek 
dowiaduje się od Burzy (Pchor. 
Burzyński, d-ca naszej „trójki” 
)  wszystkiego. Jesteśmy ludzie 
Trzaski (Powinno być „Trzaska” 
(por. Zbigniew Twardy, d-ca ba-
talionu, komendant obwodu Ko-
wel – Miasto ), mamy się zgłosić 
u sołtysa na Zielonej, iść najle-
piej ulicą Sznarbachowskiego, 
żeby ominąć patrole.

 Godz. 9.30. Biorę jeszcze notes, 
2 ołówki, kompas, (trochę cukru 
do chlebaka). Ciepłą koszulę, 
wiatrówkę wełnianą i pasek kładę 
na wóz, którym Żuraw z kolegą 
(Stanisław Żelechowski „ Żuraw” 
i Bińko Mikołaj „Kola” ) jedzie w 
tę sam ą stronę. Mamy się spotkać 
na Zielonej. Wychodzimy. Idzie 
nas czterech (Felek Witkowski, 
Wacek Zemsta, Bronek „Kret” 
i ja „Kotwica”)  Bronek, Wa-
cek, Felek i ja. Potem dołącza do 
nas piąty. Przez miasto idziemy 
ostrożnie. Pełno żandarmerii. Mi-
jamy tunel, przez zaułki Listopa-
dowej, Poniatowskiego, Wołyń-
ską, Sznarbachowskiego i w pole. 
Widać pełno chłopaków, nawet 
kolegów kręcących się niezde-
cydowanie. My, mimo że nie 
znamy drogi szorujemy śmia-
ło. Niektórych to pociąga, idą w 
pewnej odległości za nami. Da-
leko już poza miastem, zajeżdża 
nam z daleka drogę wóz, z pięcio-
ma Niemcami. Skręcamy bardziej 
z drogi w pole, prędko, prędko, 
wyminęliśmy szczęśliwie. Mija-
my rowy przeciwczołgowe, Wo-
ronkę (Woronka – prawy dopływ 
Turii.), jesteśmy już na gruntach 
Zielonego. Tu gdzieś mieszka 
teść p. Żer. ( Wincenty Żerdziński, 
mój starszy przyjaciel.), z którym 
pracowałem w Werk. Jego wła-
śnie (p. Żer. nie teścia) chcę odna-
leźć. Idziemy prosto na pierwszą 
chałupę. Tak, to tu. Jest dobrze, 
rozmawiamy z Żer. pokazuje 
nam drogę do sołtysa. Poszliśmy.  
Chłopców naszych jest coraz wię-
cej, idziemy już tłumem. W pew-
nej chwili ruch. Rezuny (Rezuny 
– tak nazywano upowców.) idą od 
Budyszcz. Przyspieszamy kroku. 
Ale wszystko bujda. Wychodzimy 
na trakt, spotykamy pierwszego 
naszego partyzanta. Młody chło-
pak z Zielonej. Dochodzimy do 
sołtysa, meldujemy się. Czyście 
ludzie? Trzaski! W porządku. Jest 
nas jedenastu, reszta to nie nasi 
lub z innych sekcji. Pada rozkaz, 
po kwaterach. Ten sam pierwszy 
napotkany wojak rozprowadza 
nas po dwóch, trzech do jednego 
domu. Przyjmują nas gościnnie. 
Jesteśmy we trzech, Wacek, Fe-
lek i ja. Jemy porządny obiad, 
gramy w karty, odpoczywamy. 
Wtem ostrzeżenie, jedzie samo-
chód, chowamy się poza domami. 
Ale to jedzie tylko 2 policjantów 
motocyklem. Widocznie też na-
wiali Niemcom. Przed wieczorem 
zbiórka. Dziękujemy za gościnę, 
idziemy w inne miejsce, na Zie-
loną Górkę (do wieczora byliśmy 
na Zielonej Czarny Bór). Zbiórka, 
pełno swoich chłopców z Kowla. 
Rozsyłaj ą nas po kwaterach na 
nocleg. Jest już ciemno. Dosta-
liśmy nową kwaterę, znowu we 
trzech, ale tu aż gęsto. Pełno ucie-
kinierów z Kowla, jakieś baby, 
siksy i inne niedołęgi (chociaż 
w spodniach). Nas traktują go-
spodarze jak żołnierzy. Za jakiś 
czas pakuje się do nas jeszcze 
sześciu chłopaków gdzieś z uli-
cy Chmielnej. Prawie wszyscy z 
bronią. Oddział Sokoła. Chłopa-
ki mieli dobrą drogę, nie potrze-
bowali przechodzić tak jak my 
przez miasto. Zaczęliśmy pomału 
opróżniać swoje chlebaki. Zje-
dliśmy kolację i ... spać. Wszyst-
kie stoły, stołki powynoszono. 
Trochę słomy pod bok i gotowe. 
Rozebrałem się (zostałem tylko 
w spodniach) było ciepło, spa-
nie było porządne.. 17–I–1944. 
Wstaliśmy wcześnie, jeszcze było 

ciemno, umyliśmy się pod studnią 
i chcieliśmy brać się za śniadanie 
gdy wpada goniec. Zbiórka pod 
lasem! Idziemy na to miejsce. Tu 
dopiero można było zobaczyć kto 
jest. Na samym początku zoba-
czyłem Olka (Olek Bargiełowski 
z ul. Bilińskiej.) . Zdziwiłem się 
bardzo, bo sam mi mówił, że wy-
jeżdża z rodzicami. Ciekawym 
co, a właściwie kto go do tego 
namówił (może Irka). Spotkałem 
tu również Stacha St. z Powurska, 
kolegę z jednej ławki z PGM (Sta-
nisław Stachurski, syn organisty. 
PGM – Państwowe Gimnazjum 
Mechaniczne.). Poza tym tłumy. 
Czekamy parę minut. Korzystam 
z okazji, wyciągam chleb, kawa-
łek słoniny, dziel ę się z kilkoma 
kolegami i robimy śniadanie. Za 
chwile zbiórka. Podział na kom-
panie, pluton, drużyny, raport, 
przegląd broni itd.

  Broń widać najrozmaitszą. Jest 
RKM, sporo automatów ręcznych 
i krótkiej broni. Czekamy gdzie 
pójdziemy. Ale nie. Rozejść się. 
Następna zbiórka o 12–tej. 12-sta. 
Zbiórka. Jesteśmy w tym samym 
miejscu. Wpada por. Zagłoba 
(„Zagłoba” – por. Mikołaj Bałysz. 
). Słyszę przypadkiem jak mówi 
do podchor. Burzy. „Alarm, prę-
dzej zbiórka!” Formujemy szere-
gi, odlicz, znowu raport. Idziemy. 
Kompania „Zielona” idzie pierw-
sza. Wybadanie terenu, ochrona 
itd. Dalej następna kompania, 
tabory (manatki na wozach) tro-
chę kobiet dalej nasza kompania 
„Prawdzica” (por. Mścisława 
Sławomirskiego), jako ochrona i 
pluton Sokoła jako ubezpiecze-
nie tylnie. Do nas należy ubez-
pieczenie boczne. Idziemy na 
Lublatyn, Radomle, Janówka, 
Zasmyki. Droga przetarta idzie 
się dobrze. 

Słychać gdzieś daleko km ( kara-
bin maszynowy). Daje długie serie 
odpowiadaj ą mu pojedyncze z 
ręcznych. Co to może być. Potem 
dowiedzieliśmy się, że to Mantel 
( Prawidłowo Fritz Manthei, d-ca 
żandarmerii niemieckiej w Kow-
lu.) ze swoimi pieskami podjeż-
dżał pod Zieloną i on tego szumu 
narobił. Idziemy dalej, kluczymy 
małymi dróżkami, aby dalej. Po 
jakiś trzech kilometrach, jeden 
z lewego ubezpieczenia woła 
zmieńcie mnie, za ciężko na moje 
stare nogi. Zmienił go jeden z 
młodszych. Zaraz też nadjechał 
jakiś łepek na koniu, zameldo-
wał coś któremuś z poruczników, 
i znowu prędzej. Szliśmy dobrą 
szeroką drogą. Pada rozkaz w 
prawo. Skręcamy w jakąś wąską 

/ Por. Zbigniew Twardy ps. „Trzask”

/Por. Mścisław Sławomirski ps. „Prawdzic”
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dróżkę, przez trakt biegiem. 
Nasze lewe ubezpieczenie idzie 
dalej. Mam rozkaz zawrócić 
odnaleźć ich i wskazać drogę. 
Wracam się biegiem ze 150 m, 
znajduję, wskazuj ę odpowied-
ni ą drogę, jesteśmy o jakie 300 
metrów z tyłu za wszystkimi. 
Widz ę że Zyg. który szedł w 
ubezpieczeniu od początku jest 
bardzo zmęczony, zmieniam 
go. Karabin nabity, w porządku 
biorę amunicję po kieszeniach 
bagnet na karabinie id ę dalej. 
Zygmunt wychodzi na drogę i 
dogania nasze oddziały. Próbuję 
także dogonić na swoje miejsce 
po lewej stronie naszej kompa-
nii. Cały czas las. Biegnę, ale 
odległość nie zmniejsza się. Za 
ciężko biec po kępach. Wtedy 
poznałem dopiero co to jest trud 
żołnierza. Pot zalewa mi oczy, 
robi się słabo. Po co jeszcze 
ten bagnet, zdaje się taki cięż-
ki. Robię inaczej, wychodzę na 
drogę i znowu cały czas biegiem 
doganiam ubezpieczenie tylnie 
(wszyscy w białych płaszczach) 
mijam, wchodzę w las znowu, 
jestem we właściwym położeniu 
w stosunku do kompanii. Ko-
lega został daleko w tyle. Nie, 
źle, jeszcze trochę do przodu. 
Las gęsto podszyty jakieś kępy, 
śniegu po kolana. Jestem sza-
lenie zmęczony, a nie zrobiłem 
więcej jak kilometr. Zrywam 
się, znowu podbiegam dalej, ja-
kaś cholerna gałąź łapie mi ę za 
nogi, padam jak długi. Zrywam 
się jeszcze prędzej. Gdyby tak 
rezuny napadli z tej strony. Cie-
kawe jakbym strzelał, tak byłem 
zmęczony. Ale dopiąłem swego. 
Jestem na miejscu. Zwalniam 
tempo, idę dalej. Po jakichś stu 
metrach wypocząłem zupełnie. 
Czuj ę się dobrze, zmęczenie 
minęło las rzednie wychodzimy 
na pole. Z prawej mojej strony, 
w odległości jakichś 150 me-
trów, ciągnie tabor i nasze kom-
panie. Dochodzimy do Lublaty-
na. Dalej droga lepsza, cały czas 
pola iść lżej. Mijamy Radomle. 
Dogania mnie Wacek, wziął ka-
rabin poszedłem dalej z pisto-
letem aż do samych Zasmyk. 
Przed samym kościołem w 
Zasmykach zatrzymujemy się. 
Zmieniono mnie, wracam do 
kompanii. Stoimy tu z 15 minut 
i dowiadujemy się, że mamy 
maszerować aż do Kupiczowa  
(Miasteczko zamieszkałe przez 
osadników czeskich, 35 km na 
pd. od Kowla. ). Ruszamy. Na-
kazano ostrożność. Nie palić, 
nie rozmawiać. Przechodzimy 
przez słynny lityński las ( Tu 
Uraińcy robili częste zasadzki 
i napadali na przejeżdżających. 
). Lecz przeszliśmy szczęśliwie. 
Przed samym Kupiczowem idę 
znowu w ubezpieczenie. Ku-
piczów robi wrażenie jakiejś 
warowni. Cała wieś gęsto odru-
towana, naokoło bunkry (Mia-
steczko zostało ufortyfikowane 
w 1942 r. Jak byli jeszcze w nim 
Niemcy.).  Mijamy straże, jesz-
cze parę ulic, jesteśmy na miej-
scu, przed domem ludowym. 
Jest późny wieczór. Wszyscy 
zmęczeni. Nogi mam całe mo-

kre. Jeść się wcale nie chce ( 
Oznaka skrajnego zmęczenia. ).  
Walę się tak jak stoję na słomę. 
Prawie momentalnie zasypiam. 
Za jakieś pół godziny przynie-
siono chleb i gorąca kaw ę. Piję 
chciwie z pożyczonej menażki, 
chleb pakuje do chlebaka (na 
jutro, mam tam jeszcze kawałek 
z domu. Senność mija, humor 
wraca. Zdejmuję byty, suszę 
owijki i skarpetki koło pieca 
(buty zostają mokre) pakuję 
wszystkie drobiazgi po kiesze-
niach (żeby nie pogubić) buty, 
chlebak pod głowę i zasypiam. 
Spało się pierwszorzędnie, choć 
do północy był gwar jak za Że-
lazną Bramą ( Aluzja do war-
szawskiego targowiska ).  18–I 
– Wtorek. Rano wstaję (jeszcze 
było ciemno) ubieram się, myję 
(choć pod studni ą bez mydła i 
ręcznika ale dobrze) czekamy 
na śniadanie którego nie dosta-
liśmy. Pożywiam się z chlebaka. 
Zaraz zbiórka, maszerujemy na 
plac (koło kościoła).

 Ustawiamy się kompaniami, 
równaj w prawo, kolejno odlicz, 
raport itd. Jest nas około 400 
osób z Kowla i Zielonej. Potem 
nowy podział na kompanie, plu-
tony, drużyny. Jestem przydzie-
lony do 2 komp. 1 plut. 2 druż. 
(razem z Bronkiem i paroma 
kolegami z Kowla, jest nas 12). 
Jeszcze trochę stoimy, moralna 
nauka (pamiętajcie, że jesteście 
żołnierzami, przestrzegać roz-
kazów, itd. itd.). Biorą się za 
nas ostro. Wracamy do koszar, 
jemy porządny obiad (kartofle, 
gulasz, kawałek chleba potem 
kawa) i siedzimy do wieczo-
ra bezczynnie. Część naszych 
porozłaziło się po prywatnych 
domach. My z Bronkiem zosta-
jemy na miejscu. Zostaje z nami 
Pietr (Piotr Poznański ) i (nie-

czytelne) z 1-szej drużyny. Jemy 
kolację (grochówka) rozściela-
my suchą słomę i spać. Owijki i 
skarpety suszę jak poprzedniego 
dnia (buty znowu mokre) roz-
bieram się do bielizny (chociaż 
jest zimno) spodnie, marynarkę 
pod głowę, kładziemy się razem 
z Pietr. Jednym kożuchem przy-
krywamy nogi, drugim plecy. 
Tylnia część zostaje nie nakryta. 
Naciągamy kożuch z nóg wyżej, 
nogi rozkrywamy z powrotem i 
tak w kółko całą noc. Śniło mi 
się że całowałem Basię. 19–I. 
Środa. Jak zwykle rano mycie 
pod studnią i śniadanie (porząd-
na grochówka, chleb, kawa). 
Trzeba przyznać, że gotują tu 
bardzo tłusto i smacznie. Nie 
mamy żadnego zajęcia. Siadam 
i uzupełniam swoją przerw ę w 
tej pisaninie. Niektórzy koledzy 
widząc mnie piszącego wycią-
gają pomału ołówki i też coś 
mażą. Zrobiłem sobie potem 
łyżkę drewnianą, ale ni cholery 
nie warta, trza się wziąć i zrobić 

lepszą. Naraz niespodzianka. 
Słychać w kierunku Zasmyk 
serie z karabinów maszyno-
wych i automatycznych dzia-
łek. Co to może być? Po jakimś 
czasie nowiny. Nasi okrążyli 
Niemców, którzy ostrzeliwa-
li Zasmyki. Znowu co innego. 
To nie Niemcy, a Burki (Burki, 
rezuny – popularne wówczas 
określenia band ukraińskich.). 
Jemy obiad (kartofle, gulasz). 
Zaczyna padać śnieg. Przyjeż-
dżają pierwsze fury z Zasmyk. 
Tak, to byli Niemcy. Spalili 
parę domów. Strat w ludziach 
nie było (nie licząc jednego z 
partyzantów). Niemcy mają 
podobno coś koło 8– zabitych, 
jednego wzięto żywcem (czy 
to wiadomość prawdziwa nie 
mogę ręczyć). Na ogół poszło 

naszym nie źle. Niemcy cofnęli 
się. Pytanie ciśnie się na usta. 
Co będzie z nami. Czy nie spró-
buj ą nas rozgonić. Jesteśmy w 
pogotowiu. Co tam myślą nasi 
najbliżsi w Kowlu. Na pewno 
doszła wieść o tym co było, ma 
się rozumieć stokrotnie prze-
sadzona. Wieczorem niektórzy 
Zasmyczanie wracają na miej-
sca. Był to uważany potem za 
pierwszy bój 27. Wołyńskiej DP 
AK. Niemcy nie zorientowali się 
od razu o mobilizacji żołnierzy 
konspiracji oddziałów AK w re-
jonie Kowla i Włodzimierza Wo-
łyńskiego. Nastąpiło to dopiero 
po kilku dniach, powiadomieni 
prawdopodobnie przez Ukraiń-
ców. 19 stycznia 1944 r. wysłali 
z Kowla oddział rozpoznawczy 
w sile około 100 żołnierzy We-
hrmachtu w kierunku Zasmyk. 
Przed tą miejscowością został 
on zatrzymany ogniem przez 
placówkę samoobrony pod do-
wództwem por. „Znicza”.

 Do walki włączyły się następ-
nie stacjonujące w pobliżu 
kompanie. Po kilkugodzinnej 
walce Niemcy wycofali się tra-
cąc 5 zabitych i kilkunastu ran-
nych. Starty po polskiej stronie 
wynosiły 1 zabity i 6 rannych 
żołnierzy. Niemcy wycofując się 
– z zemsty zamordowali 7 osób 
cywilnych i spalili kilka do-
mów. Dla nas był to sukces mo-
ralny, bo przekonaliśmy się, że 
Niemców można skutecznie bić. 
Pozwalaj ą nam się rozejść po 
prywatnych domach, ale nadal 
ostre pogotowie, nie wolno nam 
rozbierać się, ani rozzuwać. 
Idziemy z Bronkiem do jed-
nego domu, odmówiono nam, 
było tam już kilku. Przyjęto nas 
w następnym. Potem przyszedł 

jeszcze jeden młody chłopak z I 
komp. Jesteśmy we trzech. Wra-
cam do koszar. Wziąłem swoją 
i Br. porcję chleba na kolację. 
Dowiaduję się, że w razie alar-
mu zbiórka w koszarach (Tak 
nazywaliśmy „Dom Ludowy”, 
który znajdował się w centrum 
Kupiczowa.).  Id ę na kwaterę, 
rozbieramy się. Zrzucamy buty, 
skarpety, chcemy się wysuszyć. 
Owijki, skarpety wyschły raz 
dwa, z butami było trudniej. 
Siedzieliśmy w ciepłym miesz-
kaniu. Przyszła tam jedna stara 
babcia – Czeszka (kwaterowali-
śmy u Polaków, uciekinierów z 
Werbiczna, którzy sami nie mie-
li zbytku, przyjęli nas jednak 
życzliwie) i przyniosła nam mle-
ka. Rozmawialiśmy z nią dłuż-
szy czas. Dziwie się sobie, jak 
łatwo można zrozumieć język 
czeski. Przyszedł gospodarz, 
zaczęliśmy jeść kolację. Talerz 
gorącej grochówki (mamy tu 
jakieś grochowiane szczęście) 
zrobił nam dobrze. Ale nie wie-
działem, że mam takiego kolegę 
frajera. Zamiast krajać chleb co 
leży na stole bierze porcję co 
dostaliśmy na kolację. Sztur-
gam go w bok, pakuję swoją 
porcję delikatnie do chlebaka i 
dobieram się do gospodarskiego 
bochenka. Bronek robi to samo. 
Zjedliśmy grochówkę, zakoń-
czyliśmy gorącym mlekiem 
(plus pół bochenka chleba) i ... 
humor jest i żołądek pełny. Lek-
ceważymy rozkaz i kładziemy 
się bez butów. Gospodyni paku-
je poduszkę pod głowy (świeże 
siano pod bokiem, jakieś radno 
[ Radno – samodziałowa weł-
niana derka lub kilimek w barw-
ne pasy.]  na wierzch, na to ko-
żuchy spanie wyśmienite. Go-
spodarzy ujmuje jeszcze to, że 
przed snem wszyscy mówimy 
pacierz. 20–I. Czwartek. Bu-
dzę się jeszcze prawie ciemno, 
raz dwa ozuwam się (jak przy-
jemnie nałożyć suche obuwie), 
buty smaruj ę resztkami słoniny 
jeszcze z domu. Prosimy go-
spodyni ciepłej wody. Rozbie-
ram się, myję się mydłem aż do 
pasa (pierwszy raz od czterech 
dni). Pacierz i jesteśmy gotowi. 
Dostaliśmy jeszcze jedną  łyż-
kę (Bronek j ą ma). Gospodyni 
zatrzymuje na śniadanie. Nie 
mamy czasu, spieszymy się za 
zbiórkę. Frajerzy. Do zbiórki 
jeszcze daleko. Id ę z druży-
nowym po śniadanie. Porządny 

/ Żołnierze 1 kompanii 3 batalionu 50 pp 27 WDP AK w Zielonej. Styczeń 1944r

/ II kompania Batalionu „Trzaska” 27 WDP AK ( Zgrupowanie „Gromada”)

/ Ppor. Henryk Nadratowski ps. „Znicz” 
(Komendant samoobrony Zasmyk)

/ Grupa żołnierzy z kompani łączności 27 WDP AK
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krupnik z mięsem, chleb, kawa. 
Śniadanie skończone, zbiórka 
na sali, raport, maleńka przemo-
wa do rozumu i słuchu, wygło-
szona już przez por. (To wolno, 
tego nie itp. pamiętajcie żeście 
żołnierzami). Potem nowość, 
formuje się pluton łączności. 
Zgłaszam się bez wahania. 
Przechodziłem przecież kurs 
łączności w Powursku. 

Trzeba będzie sobie jakoś przy-
pomnieć, aby jaka robota, nie 
być bezczynnym, zgłasza się 
kilku kamratów z naszej druży-
ny. Będziemy znowu razem. Za-
pisano nas. Czekać rozkazu. 
Siadam i pisze dalej. Przepisa-
łem sobie alfabet Morsa, trzeba 
sobie przypomnieć. Przyda się. 
Rzucam pisanie, trzeba się 
uczyć, potem postaram się zro-
bić nową łyżkę. Koledzy pytaj ą 
się mnie czy tworzę (wierszem 
czy prozą) ale za daleko mnie 
do tego. Prędko powinien być 
obiad, jeść mi się wcale nie 
chce, czuję się syty po dobrym 
śniadaniu. Ciekawym co tam 
słychać u nas w domu. Jednak 
ten czas szybko leci. Co będzie 
dalej, jak się to wszystko ułoży. 
Ach wszystko będzie dobrze. 
Grunt się nie przejmować, aby 
prędzej dostać coś do ręki. Za-
cząłem się uczyć trochę alfabe-
tu. Potem obiad (zupa fasolowa, 
chleb). Po obiedzie zrobiłem 
sobie nową łyżkę z olchowego 
drzewa, wcale niezła. Kilku z 
naszej drużyny pracuje w kuch-
ni, Bronek też. Pietrek odszedł 
do komp. spec (Tak zwana 
„speckompania” w założeniach 
do zadań specjalnych. Byli w 
niej przeważnie chłopcy z ko-
welskich szkół średnich.). Przed 
wieczorem poszedłem w to 
samo miejsce gdzieśmy po-
przedniej nocy nocowali. Potra-
fiłem się wmówić znowu na 
nocleg (zarezerwowałem miej-
sce dla Bronka i Jak). Wkrótce 
oni sami też przyszli. Ale nie-
stety. Jak. został, poszliśmy z 
Bronkiem dowiedzieć się cze-
goś, i owszem dowiedzieliśmy 
się. Kompania nasza odmasze-
rowała. Gdzie? Nikt nie wie. 
Wybiegamy, jest jeszcze dwóch 
z naszej drużyny. Idziemy na 
ślepo w kierunku głównej ulicy. 
Wszystko w porządku. Spotyka-
my kolegów, idziemy na nową 
kwater ę. Cała kompania jest 
już tu. Zostawiamy manatki, 
idziemy wołać Jaka. Byliśmy 
już pod samą kwaterą gdy na-
rwał się jakiś porucznik. Dosta-
liśmy opeer, że się błąkamy. Ale 
to głupstwo. Jemy kolację (su-
chary i kawę). O godz. 18.30 
apel, modlitwa i spać. Ma si ę 
rozumieć, że ciszy nie było 
jeszcze długo. 21–I. Piątek. 
Godz. 6.30 pobudka, zbiórka do 
mycia, modlitwa. Potem śniada-
nie. Po śniadaniu zbiórka. Plu-
ton łączności osobno. Dostaje-
my drugi pokój (Kwaterowali-
śmy w szkole.), ten za ciasny dla 
30 ludzi, jeszcze jeden. Po-
sprzątaliśmy, znowu spisy, po-
gadanka. Spisy podług kwalifi-
kacji, stopni wojskowych. Koń-
czymy zbiórkę. Szykujemy le-

gowisko. Na jak długo nie 
wiem. Prawdopodobnie mamy 
otrzymać broń i w najbliższych 
dniach na pole. Do roboty. Żeby 
chociaż prędzej. Dostajemy roz-
kaz i idziemy we czterech po 
słom ę. Kawałek drogi, aż za 
cerkiew, tutaj gdzieś podobno 
młócą. Idziemy. Słychać daleko 
w stronie Kowla jakieś wybu-
chy. Po drodze dowiadujemy się 
nowin. Te zrywy ( Zrywy – (ru-
sycyzm), detonacje, wybuchy.), 
to podobno partyzantka sowiec-
ka operuje gdzieś pod Kowlem. 
Czesi pytają nas, czy to prawda, 
że Niemcy idą na Kupiczów. 
Zaczynają patrzeć na nas trochę 
z niechęcią, boją się o własną 
skórę. Ale to nic, gdyby Niemcy 
napadli obronimy się. Tym bar-
dziej, że Kowel też jest zagro-
żony przez Sowietów. Dalej. 
Przyszliśmy na miejsce, żąda-
my słomy. Ile? Proszę bardzo 
uprzejmy gospodarz zakłada 
konie, odwozi nam na miejsce, 
nie potrzebujemy dźwigać. Bie-
rzemy od razu dla całego pluto-
nu. Zaraz obiad, po obiedzie 
podział na drużyny. Jestem w 
drugiej drużynie (Pluton telefo-
niczny, 2. drużyna, d-ca kpr. 
Czesław Kubicki „Zapalnicz-
ka”).  Zajmujemy drugą salę. 
Koledzy się uwijają, robią po-
słania, ławki itd. Coraz który 
zajrzy mi przez ramię. Co pi-
szesz, wiersze? Znowu to samo. 
Gdzie tam daleko mi do tego, 
nawet o tym nie myślę. A co to? 
To moja rzecz. Inaczej się nie 
pozbędziesz ciekawskich. Aha, 
zapomniałem. Pojechali niektó-
rzy do Kowla. Po co? To ich 
rzecz. Co innego, że ja wiem 
też, ale mniejsza o to. Trzeba 
przecież każdemu coś do ręki. 
Felek pojechał także. Napisa-
łem co mi potrzeba najważniej. 
Zobaczymy. Kwaterę mamy te-
raz lepszą. Czyściej, swobod-
niej, cieplej. Przerywam. Zno-
wu zbiórka. Po zbiórce. Zaczy-
na mi się tutaj wszystko coraz 
lepiej podobać. Jestem zadowo-
lony, że wstąpiłem do plutonu 
łączności. Dowódca plutonu 
szef Drut (Ppor. Zygmunt Ja-
nowski „Drut”, urzędnik pocz-
towy w Kowlu.)  miał blisko go-
dzinę bardzo interesujący wy-
kład. Mówił o przydatności 
służby łączności, o sposobach, 
aparatach itp. Na pierwszym 
miejscu stawiał radio. Nie wie-
działem, że są aparaty radiowe 
nadawczo odbiorcze wielkości 
nie większej jak 2 – 3 latarki 
elektryczne kieszonkowe. Mó-
wił także o wielkiej przydatno-
ści telefonów szczególnie w ta-
kim położeniu, w jakim my się 
znajdujemy. Bardzo możliwe, 
że już jutro będziemy budować 
jakąś nową linę telefoniczno – 
polową. Grunt aby było jak naj-
więcej sprzętu, chwała Bogu 
podobno tak bardzo mało nie 
jest. Początki dobre. Armia Pol-
ska powstaje, by istnieć i zwy-
ciężać. Szef Drut podoba mi się 
lepiej od innych dowódców. 
Jest inteligentny, spokojny, wy-
kształcony. Mam nadziej ę, że 
pod jego dowództwem nasza 

jednostka stanie się naprawdę 
pożyteczną, a także my osobi-
ście czegoś się nauczymy (Był 
dobry w okresie organizacyj-
nym, niestety nie sprawdził się 
w ciężkich warunkach bojowych 
– Prawdopodobnie z powodu 
złego stanu zdrowia.). Robi się 
ciemno. Mamy czas wolny aż 
do kolacji. Zobaczymy co bę-
dzie jutro. Ciekawym bardzo co 
słychać u nas w domu. Jak tam 
mamusia, Basia, Ciocia. Chciał-
bym się widzieć z Irką. Co oni 
wiedzą o nas, jak się na to zapa-
truj ą. Ale ... to wszystko ... /
nieczytelne/. Trzeba kończyć i 
czekać na kolację. Przyznaj ę, 
że do tej pory jeszcze głodny 
nie byłem. Chce mi się trochę 
spać, ale to nic. Noc długa, wy-
śpię się. Dowiaduje się w tej 
chwili (przyjechał jakiś gość z 
Zasmyk). Słychać podobno 
strzały artyleryjskie i z karabi-
nów maszynowych. Kowel zda-
je się cały okrążony przez par-
tyzantów sowieckich. Dobierają 
się już do Kowla. Mówi w tej 
chwili jeden, że Sowieci są 
przyjaciółmi naszych przyja-
ciół, obawiać się ich nie po-
trzebujemy. Gorzej powstań-
com ukraińskim. Na nich nad-
chodzi koniec. Górą nasi! Do-
branoc. Jutro dokończ ę. 22–I – 
Sobota. Jutro będzie już ty-
dzień, jak jestem poza domem. 
Ile zmian. Wczoraj po kolacji i 
modlitwie gdyśmy już leżeli, 
słychać jakieś dalekie detona-
cje, zupełnie jakby bombardo-
wanie z samolotów. Gdzie? Na 
pewno w Kowlu, dokładnie nie 
wiemy. Jak tam czuj ą się nasi. 
Ni z tego, ni z owego jeden ze 
starszych gości zaczyna nam 
pereorować. Pamiętajcie chłop-
cy żeśmy w krytycznym położe-
niu. Wszystko może być prócz 
jednego. Nie poddamy się niko-
mu. Niemcy każdego złapanego 
z bronią w ręku rozstrzeliwują 
na miejscu, co robią z naszymi 
burki wiemy sami o tym najle-
piej (Okrucieństwo ich w sto-
sunku do Polaków i zbrodnie 
były niewyobrażalne.). Więc co 
by nie było, do ostatka, śmierć 
albo zwycięstwo, lepiej wpakuj 
sobie ostatni ą kulę sam w łeb. 
Miał rację jesteśmy zdecydowa-
ni na wszystko. Nie wiem kiedy 
zasnąłem. Spało się dobrze. 
Buty, skarpetki położyłem za 
piecem, wyschło wszystko po-
rządnie. Jeszcze ciemno było 
(do pobudki prawie pół godzi-
ny) gdyśmy wstali i zaczęli po-
mału ubierać. Potem mycie, 
modlitwa i czekamy śniadania. 
Śniadanie dzisiaj spóźnione. 
Potem ma być musztra i inne 
ćwiczenia fachowe. Ktoś z na-
szej drużyny ma iść na naprawę 
linii. Nie wiem kto i dokąd. U 
nas teraz spokój, cisza, aż przy-
jemniej. Niema tej /nieczytelne/ 
– co była w I i II komp. Inni lu-
dzie, starsi i poważni. Jest nas 
tylko kilku młodszych. Obok 
mnie ma miejsce Pudełko (Flo-
rian Sikora ps. “Pudełko”.). 
Byczy chłop, Poznaniak (coś 4 
lata starszy ode mnie). Cały pra-
wie czas śpiewa. Skąd on zna 

tyle piosenek. Jeść już się chce. 
Od kilku dni jestem wyłącznie 
na zaprowiantowaniu wojsko-
wym (nic z domu) ale głodny 
nie byłem. Teraz tylko te śnia-
dania spóźnione, ale to głup-
stwo. Cały czas trwa lekka od-
wilż, lepiej żeby był trochę 
przymrozek, byłoby suszej. Za-
pomniałem! Wczoraj obciąłem 
sobie litrówkę i mam już z cze-
go jeść (łyżkę zrobiłem już 

wpierw), dopóki mi nie przy-
wiozą kamraci co z domu. Jak 
widać braki wszystkiego czło-
wieka nauczą. Nie wiedziałem, 
że jest taki łatwy sposób obci-
nania butelek. Bierze się jeden 
koniec sznurka przywiązuje 
gdzieś mocno, owijasz raz 
sznurkiem butelkę w tym miej-
scu, gdzie chcesz przeciąć, dalej 
dwoma rękoma trzyma się za 
dwa końce butelkę i szoruje tam 
i z powrotem (wzdłuż sznurka) 
sznurek trąc nagrzewa szkło, i 
wystarczy kropla zimnej wody, 
butelka obcięta. Minuta czasu i 
fertig ( zapożyczone z niemiec-
kiego- gotowe -S.B). Psuje się w 
wolnych chwilach ten notes i 
ołówek, ale czy się go dotrzyma 
do końca, nie wiem. W razie ja-
kiegoś niebezpieczeństwa, trze-
ba momentalnie zniszczyć, cho-
ciaż nic czego nie wolno, nie 
pisałem. Ale zawsze lepiej. Tak 
samo jest z dokumentami. Ale 
mam nadzieję, może do tego nie 
dojdzie (To wyjaśnia ostrożność 
i brak wielu konkretów. ). Kie-
dyż do cholery będzie te śniada-
nie. Przejrzałem tę bazgraninę 
od początku. Pierwsze kartki 
zupełnie zamazują się, pisałem 
za miękkim ołówkiem, trzeba 
będzie może poprawić, po prze-
pisywać. Dziwię się sobie sam. 
Czy zostanę mrukiem pustelni-
kiem. Przez cały dzień prawie 
że nie rozmawiam, mimo to, że 
humor mam wyśmienity, jak nie 
mam zajęcia to piszę. Śniada-

nie. Po śniadaniu ogólna rozmo-
wa. Naraz pada pytanie. „Kto 
my jesteśmy?” polska banda od-
powiedzieliby Niemcy. Party-
zanci, oddziały konspiracyjne, 
zaczątki polskiej armii. W każ-
dym bądź razie my wiemy, kto 
my jesteśmy i czego chcemy. 
Ale o tym sza  (Sza – zwrot ży-
dowski: cisza, spokój. )! Później 
mieliśmy zbiórkę, trochę musz-
try, nauka salutowanie itd. 

Następnie obywatel Kabel  
(Władysław Kunicki „Kabel” – 
plut., następnie st. sierżant. 
Szef, a od kwietnia 1944 r. d-ca 
plutonu telefonicznego.) miał 
wykład o budowie linii polo-
wych i półstałych. Widać, ze 
zna swój fach, ale wykładać do-
brze nie umie. Uczyliśmy się 
też alfabetu Morse`a. wszedł je-
den z dowódców. Baczność! Pa-
nie ... melduję posłusznie plu-
ton przy wykładach. Czołem 
chłopcy! Czołem panie ... ! Spo-
cznij! Nadchodzi pora obiado-
wa. Zaszyłem sobie kożuch i 
przyszyłem wieszaka. Pisz ę da-
lej. Co piszesz? pyta Zapalnicz-
ka. Pamiętnik. Coś w tym ro-
dzaju. Uważaj, tego lepiej nie 
robić! Ach, w razie czego pój-
dzie w kawałki. Tak, możesz nie 
zdążyć. Na pewno zdążę, zresz-
tą niema nic takiego niedozwo-
lonego, zaczynam kiwać zresztą 
(zupełnie szczerze) żadnych na-
zwisk. No, no, ostrożnie. Trzeba 
się pilnować i pisać tak jak nikt 
nie widzi, szkoda mi byłoby to 
zniszczyć. W każdym razie będę 
ostrożny. Klepka (Eugeniusz 
Konowałow „Klepka” z mojej 
drużyny. ) prosi, żeby mu się 
wpisać do pamiętnika. Co by to 
mu napisać. Zobaczymy. Obiad, 
po obiedzie wykład prowadzi 
Kabel o budowie linii polowych 
jedno i dwuprzewodowych. 
Wieczór mamy wolny. Dowia-
dujemy się, że nasi „jeździli po 
prowiant” (Zbrojna wyprawa na 
wsie ukraińskie, później nazy-

/ Grupa żołnierzy z kompani łączności 27 WDP AK podczas ćwiczeń
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wano „bombioszka”.). Wszyst-
ko w porządku. Mamy zapasów 
znów na jakiś czas. Kolacja. 
Apel, modlitwa, rozkaz dzien-
ny. (Służba na jutro, gońcy itd.) 
Między innymi także zmiana 
zaprowiantowania. Mamy 
wspólnie z II komp. kuchni ę 
(tuż obok). Przyznane są nam 
większe porcje (mniej więcej 
takie, jak dostawał żołnierz 
przed wojną). Cześć poległym 
za Ojczyznę! Cześć!!! Idziemy 
spać. W nie bardzo wielkiej od-
ległości od Kupiczowa (o jakie 
10 – 12 km na wschód) widać 
duże łuny. To front się zbliża i 
stąd te pożary, one są znacznie 
dalej niż przypuszczamy, bo są 
widocznie bardzo wielkie – 
mówi ktoś. Ale wątpię bardzo. 
Jutro niedziela.       23–I–1944 r. 
Niedziela. Tak, mamy niedziel 
ę od samego rana. Ranek jak 
zwykle. Myłem się śniegiem. 
Gdzie lepiej jak wodą. (Wczoraj 
po goleniu tak samo) Zbiórka, 
parę minut musztry. Do dwóch! 
czwórki w prawo zwrot. Dwu-
szereg w lewo front itd. Idziemy 
do kościoła na mszę św. na 
godz. 10-t ą. Kościółek maleńki 
na końcu wsi. Ledwośmy się 
zmieścili, mimo że miejsco-
wych ludzi prawie że nie było. 
Kościół cały z zewnątrz po-
strzelany, dziura koło dziury. 
Wewnątrz jeszcze gorzej. Kule 
wpadając przez okna rozbijały 
obrazy i kaleczyły ściany. Po-
dobno kilka razy w czasie mszy 
Burki ostrzeliwali kościół na-
wet z dział. To samo było w cza-
sie Bożego Narodzenia. Dziwi ę 
się, że dziś nas nie próbowali 
rozpędzić. Msza odbyła się 
dziwnie szybko. Ksiądz się cze-
goś spieszył a organista jeszcze 
więcej. Ciekawym czy płac ą 
mu od pieśni (organiście), bo 
śpiewał tak prędko jedną za dru-
gą, żeśmy w żaden sposób nie 
mogli mu nadążyć i kilka razy 
zmuszeni byliśmy zaprzestać. 
Msza skończona, odmaszero-
wujemy czwórkami. Najlepiej 
przedstawia się pluton specjal-
ny. Same morowe chłopy. U nas 
co innego. Same stare pierniki 
(W naszej drużynie było dwóch 
ponad czterdziestoletnich – 
„Gołąb” i „Kukułka”. Przy-
dzielono ich do nas ze względu 
na fachowość. W innych druży-
nach też byli tacy. Wszyscy oni 
wykruszali się bardzo szybko, w 
kwietniowych walkach nie brali 
już udziału. ). Trzeba będzie ja-
koś stąd wykręcić się do swojej 
wiary, jak się uda. Czekam kie-
dy przyjedzie Felek z Kowla. 
Mam nadziej ę, że mi coś przy-
wiezie. Tak, dziś mamy niedzie-
lę, minęło równo tydzień, jak 
jestem poza domem. Ile zmian 
prze ten czas, ile nowych wra-
żeń. Przyszliśmy z kościoła, ci 
starsi wzięli się za karty, mają 
swoje inne przyjemności. A ty 
chłopie rób co chcesz, choć się 
wścieknij. Czasami dobrze gdy 
jest taki spokój, a czasami czło-
wieka cholera bierze. Znudziła 
mi się już ta bezczynność, żeby 
prędzej w pole, do bitwy, do 
czynu. Po to człowiek tu szedł, 

żeby czuć że żyje, dopiąć swego 
albo zginąć. Mówili tu starzy 
żołnierze, że bitwa wcale nie 
jest straszna. Grunt to zimna 
krew. Zawsze naprzód i śmiało. 
To zawsze stropi wroga i zmusi 
go do ucieczki. Nie znam mocy 
swoich nerwów, ale postanowi-
łem sobie w pierwszej, jak i 
każdej innej okazji tak się za-
chowywać. Zwycięstwo, albo 
śmierć! Zobaczymy! Co robić? 
Już bym wolał nawet pogadać z 
kim. Ale z kim. Żeby znaleźć ta-
kiego kolegę, z którym bym 
mógł. Tak niedawno, a jednak 
jakże dawno, dwa tygodnie 
temu. Był Bronek, Olek. Zaszli-
śmy do Irki. Ta na gwałt chciała 
mnie nauczyć tańczyć. Gdzie mi 
do tego. Olek tańczył nie źle. 
Bronek grał na gitarze. W końcu 
i ja dałem się namówić. Bawili-
śmy się dość długo. Pamiętam 
mieliśmy przygotować na na-
stępną niedzielę patefon i zno-
wu to samo. Tymczasem w t ą 
umówioną niedziel ę  byłem już 
daleko, w innych warunkach, a 
w t ą (tzn. dzisiaj) jeszcze dalej. 
Z przyjemności ą bym się dziś 
zabawił w dawnym towarzy-
stwie. Niestety, o tym trzeba za-
pomnieć na jakiś czas, a może w 
ogóle już tego nie doczekam, 
wszystko jest możliwe. Wojna. 
Żeby to niedziele można było 
spędzać w domu. Jak tam czuje 
się mamusia, Jadzia, Basia, co 
słychać w Kowlu. Ach! cholera! 
najgorsza ta bezczynność. Tak 
człowieka nastraja, zaczynam 
się roztkliwiać jak stara baba. 
Niech to wszystko szlag trafi. 
Górą nasi. Będzie weselej jak 
przyjdzie do pracy. Boję się, że 
brak pracy fizycznej dobrze na 
mnie nie podziała. Żebym nie 
stracił siły i wytrzymałości, któ-
rej dzięki Bogu dotychczas bra-
ku nie odczuwałem ( Miałem 
rzeczywiście w tym czasie żela-
zną kondycję zdobytą od dziec-
ka ciężką pracą w warsztatach 
szkolnych, nawet kuźni, a póź-
niej od pierwszego roku wojny 
jako robotnik fizyczny i tragarz, 
chociaż nie byłem pełnoletni. Tę 
kondycję udało mi się utrzymać 
pomimo niewyobrażalnie trud-
nych warunków i głodu, przez 
cały czas leśnej wojaczki i dłu-
gie lata później. ). Choćby i w 
marszu Zielona – Kupiczów, 
znaczna część chłopaków cze-
piała się wozów, ja mimo, że 
prawie większą część drogi sze-
dłem w ubezpieczeniu czułem 
się w zupełnie dobrej formie. 
Zrobiliśmy wtedy około 30 km 
bez żadnego odpoczynku. 
Chciałbym nadal jak najwięk-
szych wysiłków (obym ich nie 
miał nadto). A teraz nowy ka-
wał. Dowiedziałem się dopiero 
od Pudełka. Przyjechała jakaś 
kobieta z Kowla i mówiła: W 
Kowlu s ą ogłoszenia na uli-
cach, że rozbili Zasmyki zabi-
jając przy tym przeszło 1000 
partyzantów. Ależ umiej ą bu-
jać, tak jak tylko Niemcy potra-
fią. Zresztą niedużo dodali. Tyl-
ko trzy zera. Ciekawe, czy nasi 
ludzie wierzą tym bujdom, czy 
nie. W każdym bądź razie nieje-

den albo niejedna się niepokoi. 
Gdybyż wiedzieli jak nam tu 
fajnie, jakie mamy plany i na-
dzieje i marzenia (wcale nie z 
ciętej głowy), jaki humor. My 
czujemy już swoje. Rano był 
wiatr, teraz już się uspokoiło. 
Mamy bardzo ładny dzień. 
Słońce przygrzewa jak na wio-
snę, a my mamy dopiero sty-
czeń. Wszystko jedno, pogoda 
nam sprzyja. Mamy widocznie 
łaski u Boga. Wszystko zanosi 
się na dobre. Trzeba będzie po-
szukać jakiejś książki, bo nie 
wiem co dalej robić. Wczoraj 
paliło się gdzieś aż koło Łucka. 
Dwóch naszych chłopaków 
prawdopodobnie złapali Niem-
cy w Kowlu. Źle! Dowiaduj ę 
się, że w Kowlu spokój. Po 
obiedzie. Był u mnie Pietrek. 
Felek jeszcze nie przyjechał. 
Pietrek obiecał mi zaciągnąć 
mnie do plutonu specjalnego, 
żeby tylko prędzej. Wpisałem 
się Klepce do pamiętnika jak 
następuje. „Niech pamięć Twa 
sięga dalej niż długość tej 
stronicy, Staraj się też nie za-
pomnieć o Gienku Kotwicy” 
Mój własny wymysł. Znalazłem 
książkę pt „Samolotem do wnę-
trza Nowej Gwinei”. Książka 
dziecinna, lecz interesująca. Ma 
być zdaje się przegląd lekarski, 
może nawet dziś. Cisza i spo-
kój, prawie wszyscy się roze-
szli. Wrócił dziś wieczorem je-
den z Kowla, co jeździł z Fel-
kiem. Jego jeszcze niema . przy-
jechała też cała fura gratów. 
Może moje tam s ą. Nie wie-
działem, że ci starzy z naszego 
plutonu są tacy weseli. Jak za-
częły się kawałki, dowcipy, pio-
senki tośmy się aż pokładali ze 
śmiechu. Długo jeszcze po mo-
dlitwie nie było spokoju. 24–I–
44. Poniedziałek. Dziś dostali-
śmy na śniadanie większą 
znacznie porcję chleba, słoninę 
i kawę. Ale to nie ważne. Tych 
dwóch, co mówili o nich, że 
Niemcy ich złapali, są z powro-
tem. Wszystko to bujda. Zaczy-
na mię to wszystko denerwo-
wać. Z innych kompanii brali 
ludzi do Krwawej Łuny (Od-
dział partyzancki z rejonu Łuc-
ka – „ Łuna”, pod dowództwem 
por. Zygmunta Kulczyckiego ps. 
„Olgierd”. „Krwawa” – doda-
no później, po kwawej bitwie z 
UPA – nad Stochodem. ), a od 
nas to nic. Chyba nie zostanie-
my tu na zawsze do cholery. 
Cała nadzieja w Pietrku. U nas 
też bałagan. Starszych, już na-
prawdę kwalifikowanych ludzi 
ucz ą rzeczy fachowych (mimo 
że oni znają to od dawna) a nas 
kilku tylko musztry. I to więcej 
tych instruktorów jak nas. Nie 
wiadomo kogo słuchać. Do cho-
lery. Toby garbatego zgniewało. 
Nareszcie, było trochę coś cie-
kawszego. Poznałem (choć tyl-
ko pobieżnie) aparat telefonicz-
ny (niemiecki polowy). To też 
coś znaczy. mogę już śmiało 
posługiwać się aparatem, przy-
pomniałem sobie budowę linii 
polowych. „Odrobina” ( Plut. 
„Odrobina” – Nikodem Chmie-
lak, d-ca 1. drużyny.)  umie cie-

kawie prowadzić wykład. Bro-
nek razem z kompanią odchodzi 
do Suszej Baby ( Powinno być 
– Suszybaby. Wieś ok. 5 km na 
pn.-wsch. od Kupiczowa.). A my 
dalej na miejscu. Pogoda pod 
psem. Rano padał deszcz. Teraz 
trochę wyjaśniło się. Trzeba bę-
dzie dowiedzieć się coś o Felku. 
Jak będę mógł to pójdę. Pytałem 
się wczoraj o Żurawia. Nikt go 
nie zna. Gdzie on jest z moimi 
manatkami. Brak wszystkiego 
zaczynam coraz bardziej odczu-
wać. Koszula mi się rwie. Jesz-
cze godzina zajęć, a nikogo nie 
ma. Bractwo rozlazło się gdzieś. 
Te siedzenie na miejscu już mi 
kością w gardle stoi. Racja, za-
pomniałem dodać! Policja z 
Maciejowa, (sami Polacy) 
około 350 osób, dołączyła do 
nas ( Batalion tzw. policji po-
mocniczej, do którego byli kie-
rowani żołnierze konspiracji. 
Wyszli z Maciejowa po obez-
władnieniu niemieckich dowód-
ców, 20 stycznia 1944 r.). Są już 
blisko. Wczoraj rozmawiałem z 
jednym z nich. Wychodząc za-
mknęli kilku Niemców w wię-
zieniu. Morowe chłopy. Nasz 
pluton specjalny pojechał 
gdzieś na wyprawę. Widziałem 
przed chwilą (pisząc) przez 
okno. A ja nie mogę z nimi. 
Mamy dostać po kawałku my-
dła. Dobrze jest, bośmy zaczęli 
się już opuszczać.

 Miała matka trzech synów,
 dwóch słynęło z mądrości,
 A trzeci co był głupi 
poszedł do łączności!
 Zmoknięty, zabłocony, jak pies
 po polu lata, 
Buduje telefony i śpiewa ti – ta 
– ta.
 I chociaż w życiu diablim

 zamarzy o kobietce, 
obładowany kablem 
wędruje przy bietce
 ( Prawidłowo: biedka – dwu-
kołowy wózek konny używany 
m.in. przez telefonistów.).  Nasz 
„hymn” łączności.

Obiad mieliśmy dziś wyśmieni-
ty (z dwóch dań). Po obiedzie 
wyszedłem do I komp. chcąc 
się dowiedzieć coś o Felku i 
spotkałem Grzesia (Piotr Grze-
siuk „Zawisza”.), starego kole-
gę, z którym pracowaliśmy, na 
prawd ę byczego chłopa. Jest 
on na Suszej Babie. Zaszedł do 
nas i rozmawialiśmy jakiś czas. 
Odjechał obiecując przy okazji 
zjawić się u nas. Ma mi przy-
wieźć ręcznik. Poleciłem mu 
odnaleźć przy okazji Żurawia. 
Może bym się odstał do jego 
oddziału, jak mi obiecał jeszcze 
w Kowlu. Cóż, jak nie mogę 
się z nim spotkać. Kompania I 
i II czy II i III odjechała na Su-
szą Babę. Nasi chłopcy poszli 
gdzieś na budowę, nie wiem 
dokładnie, jak przyszedłem już 
ich nie było. Jestem zły na sie-
bie, że wstąpiłem do łączności. 
Brak mi zupełnie zamiłowania, 
a także niektórych wiadomości 
fachowych. Łączność obrzydzi-
łem sobie jak cholera. Jestem 
zupełnie zniechęcony. Żeby to 
ze swoimi chłopcami. Pogoda 
dzisiaj wiosenna – ciepło, sło-
necznie, tylko humoru brak. 
Dostałem ciekaw ą książkę, z 
dzieł Marszałka Piłsudskiego 
pt. „Ulina Mała”. Może to mnie 
trochę zajmie lub rozerwie, bo 
czuję się pod psem. Teraz już 
wiem co mi jest. To zazdrość. 
Zazdroszczę kolegom. Żyją i 
czują się żołnierzami, a ja co. 
Ofiara jakaś, po tyłach się błą-
kam, niech to wszystko szlag 

/ Żołnierze z Batalionu „Siwego”( por. W. Krokay) ze Zrupowania „Gromada”
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trafi. Niech co chce będzie, a 
ja muszę się stąd wyrwać i to 
jak najprędzej, bo zaśniedzieję. 
Takie życie wcale mi nie odpo-
wiada. Albo wojsko, albo straż 
pożarna? Wszystko jedno. Bur-
ki to najgorsza cholera. Nawet 
pies się obraził gdy tak na nie-
go zawołano. A było to tak. Po-
szliśmy z „Klepką” myć miski. 
Narwał się wielki, żółty pies 
podwórzowy. „Chodź tu psina! 
– wołam. Pies idzie i łasi się do 
mnie. Ładna psina. „Chodź tu 
do mnie Burek”, zawołał Klep-
ka. Pies spojrzał na niego złym 
wzrokiem spode łba,  prychnął 
obrażony nosem, machnął ogo-
nem, odwrócił się i dumie od-
szedł. Racja. Jak też można po-
rządnego psa Burkiem nazywać. 
Oficer (czy w ogóle dowódcy) 
powinien być stały, stanowczy, 
nie robić wyjątków. Takiego do-
wódcę każdy żołnierz chętnie 
słucha i ceni. Daj władz ę byle 
dziadowi, nie będzie lubiany i 
nie będzie miał posłuchu. Dzi-
siaj uczyliśmy się niby śpiewać. 
Widzę, że każdy sobie lekce-
waży, szczególnie ze starszych, 
nie mam humoru do śpiewu, 
wsadzam ręce do kieszeni i sia-
dam. Wpadają na mnie. Dlacze-
go nie śpiewasz? Bo mi się nie 
podoba!  ( Był to początek mo-
jego długotrwałego konfliktu ze 
zwierzchnikami. Wydawało mi 
się, że jak jesteśmy ochotnikami 
to dyscyplina nie obowiązuje.)  
Zaczęły się jakieś rozwodzenia 
itd. Niech nie robią wyjątków. 
A zresztą wszystko mi jedno. 
W nocy mieliśmy alarm. Przy-
gotować się do odmarszu, cze-
kać rozkazu. Ale odbyło się 
spokojnie. 25–I – Wtorek. Moi 
„przełożeni” nie dają mi pisać. 
Trzeba będzie spytać się po-
rucznika (D-ca plutonu, ppor 
„Drut”.), czy wolno pisać pa-
miętnik. Przyzwyczaiłem się do 
niego, szkoda bardzo byłoby mi 
się go pozbyć. Ale trudno, jak 
będzie rozkaz, pójdzie w piec! 
Widziałem Felka. Nic mi nie 
przywiózł. Chodziliśmy dziś po 
blachę. Nie wiedziałem dotych-
czas, że jest tu tyle spalonych 
domów. Blachę zdarliśmy z ja-
kiegoś domu (ma się rozumieć 
zniszczonego). Nasi majstrowie 
robią wiadra. Obiecali zrobić 
menażki. Dzisiaj miałem służ-
bę w kuchni przed południem. 
Nudzi mi się jak cholera. Roz-
mawiałem z porucznikiem na 
temat pamiętnika. Nie tylko nie 
zabronił. Ale nawet pochwalił. 
Tylko trzeba być ostrożnym. 
Dziś wieczorem znowu było 
widać łuny w kilku kierunkach. 
26–I – Środa. Rano mieliśmy 
gimnastykę. Znowu mam dziś 
służbę w kuchni. Czy ja do li-
cha kucharzem mam zostać. Ale 
nie zaszkodzi przejść wszystko. 
Dostaliśmy rozkaz przyszy-
kować się do odmarszu, obiad 
będzie wcześniej, w południe 
wyruszamy. Gdzie? Nie wiem! 
Czasu coraz mniej. Nie mogę 
dużo pisać. Trzeba się będzie 
ograniczyć i oszczędzać papier. 
31–I – Poniedziałek. Parę dni 
w ogóle nie mogłem pisać. For-

malnie brak czasu. Ani jednej 
wolnej chwili. Postaram się dziś 
trochę tę lukę uzupełnić. We 
środę w południe wyruszyliśmy 
w kierunku Torfowiska (Torfo-
wisko – kryptonim Suszybaby.). 
Droga paskudna. Błoto, chlapa. 
Mijamy stary kościółek, jesz-
cze z 1825 roku, potem przed 
samym torfowiskiem cmentarz, 
obok którego Niemcy rozstrze-
lali około 50 Żydów. Jesteśmy 
na miejscu. Pełno tu naszych 
chłopców. Wieś zupełnie nie za-
mieszkała. Chachły (Chachły – 
pogardliwe przezwisko ukraiń-
skich chłopów.)  wszyscy dawno 
zwiali. Gospodarujemy jak nam 
się podoba. Wlazłem na strych 
(w naszej tymczasowej kwate-
rze) napakowałem jedną kie-
szeń cebuli, drugą tytoniu. Po-
tem spotykam Grzesia. Narzeka 
na brak tytoniu. To ci frajer. Nie 
wie gdzie szukać. Oddaję mu 
swój. Poszedłem do niego i zja-
dłem porządne śniadanie (coś 
z pół gęsi). Później podział na 
sekcje (Nasza sekcja: d-ca kpr. 
„Zapalniczka”, szer.: „Gołąb”, 
„Klepka”, „Kotwica”, „Kukuł-
ka”, „Pudełko”), obiad. Nasza 
sekcja ma się udać na Pożogę 
( Chutory Lityńskie – miejsce 
postoju bat. „Siwego”.). Zbie-
ramy manatki i jedziemy fur-
mankami. Meldujemy się w ko-
mendzie (D-ca batalionu – por. 
Walery Krokay ps. „Siwy”.), 
dostajemy kwaterę. Potem po-
rządki, budowa pryczy, rąbanie 
drzewa itd. Kolacja, wyznacza-
my warty, (stoimy pod samym 
lasem na uboczu) i spać. Rano 
(czwartek) zaraz po śniadaniu 
bierzemy sprzęt i jazda. Budu-
jemy linię polową do Torfowi-
ska. Cholerna robota. Brak od-
powiedniego materiału, pogoda 
cholerna, nogi grzęzną w roli 
(idziemy na przełaj). W jednym 
miejscu przez bagno przepra-
wiamy się posługując drabin ą 
(swego rodzaju specjalność), 
pędzimy dalej. Przed samym 
Torfowiskiem braknie kabla. 
Idziemy na kwaterę do naszego 
plutonu. Zmęczeni, zabłoceni.

 Dostajemy obiad (same resztki, 
cholera), staramy się wysuszyć. 
Ciasno, niedobrze, z innych 
drużyn patrzą na nas jak na in-
truzów taka niekoleżeńskość. 
Zresztą sami pupilkowie tam 
zostali, my w polu. Musimy 
spać na podłodze. (Za późno 
było wracać, bo byśmy to zro-
bili.) Następnego dnia (w pią-
tek), dostajemy śniadanie jak z 
łaski, zbieramy manatki i jazda 
na miejsce. Idziemy pomału, nie 
spieszy nam się. Zachodzimy do 
paru chałup. Wprost z ciekawo-
ści. Ileż tu zniszczenia. Ile bo-
gactwa zmarnowanego. Zboże, 
słoma, ule wszystko wala się, 
domy porozwalane. Ciekawa 
rzecz, koło każdego domu pra-
wie mieli ludzie schrony. Ale i 
to im nie pomogło musieli wiać. 
S ą tu wyraźne śladu pogromu. 
Część chat spalona, nie po-
grzebane zwłoki. Przy jednych 
zgliszczach widzimy kilka na 
pół zwęglonych postaci, w tym 

również kobiety. Wszystkie uło-
żone nogami w stronę ognia i od 
tej strony opalone. Zaobserwo-
wałem u siebie i innych dziwną 
obojętność na widok takiej tra-
gedii. Mimo to, udało mi się na-
mówić chłopców do pogrzeba-
nia zwłok obok w sadzie. Dziwi 
ę się, że dowódca stacjonujące-
go tu oddziału nie kazał zrobić 
tego wcześniej. Zemsta i niena-
wiść nie mają granic. Znalazłem 
sobie łyżkę i szczotkę do butów. 
(Pomału się wyekwipuję). Przy-
chodzimy na miejsce, melduje-
my się, odpoczynek. Co robić? 
Stawiam, grzeję wodę, zrzucam 
bieliznę, pranie. Wyfasowali-
śmy tego dnia po kawałku my-
dła. Suszę przy piecu, potem 
myję się cały, fajno jest. Spokój 
na jakiś czas. Od dziś kolejno 
mamy dyżury przy aparacie (Na 
kwaterze d-cy batalionu.). 

Wieczorem przysłano nam jedne-
go człowieka z plut. spec. (Kwa-
terujemy na uboczu. Całe nasze 
uzbrojenie stanowi jeden rewol-
wer, stąd dodatkowy wartow-
nik.). Znowu warta w nocy. Mam 
ostatni ą zmianę. Biorę karabin i 
łażę dookoła domu. (Sobota) Od 
6– 12 mam dyżur. Po co właści-
wie w dzień te dyżury. Niema co 
robić. Przychodzę z dyżuru, my-
ślę trochę pisać, ale gdzie tam. 
Roboty do licha. Rąbię drzewo, 
kilku naszych poszło szukać 
skrytek chachłackich. Racja, po-
szczęściło się. Przynieśli worek 
grochu, kilka raden (doskona-
łe przykrycie), ze 12 m płótna, 
parę ręczników, trochę szmat na 
owijki, słoniny, mięsa. Dostałem 
ręcznik, płótno na owijki, radno. 
Z tego dobrego płótna chcę sobie 
uszyć plecak. Dowiadujemy się 
sekretnie. Być przygotowanym 
do odmarszu. Nie kładę się spać, 
a biorę się za szycie. Siedziałem 
do drugiej, (także przez czas war-
ty). (Niedziela - 9 30 I 1944 r.). 
Zamiast święta od samego rana 
robota, pranie jak przed Wielka-
nocą. Wyprałem sobie ręcznik, 
owijki. Szyję dalej plecak. Ma-
rudna robota i trudna. Ale jak 
umiem tak robię. Pudełko jeź-
dził do Torfowiska, przywiózł po 
dwie paczki papierosów i trochę 
mięsa. Robimy brytwannę, pali-
my w chlebowym piecu i piecze-
my. O mało co nie było pożaru. 
Łachy wyschły, maglujemy jak 
porządna gospodyni. Kończę 

dalej plecak. Poszli koledzy po 
wosk do lampki i przynieśli mi 
miskę, (trochę z dziurką) ale do-
bra. Dostajemy furmankę. Cały 
czas pogotowie. Kładziemy się 
spać. W nocy warta, poza tym 
spokojnie. A więc! Dziś znowu 
od samego rana ruch, szykuję i 
płuczę to znalezione mięso do 
smażenia, znowu będzie wyżerka 
na jakiś czas. Wchodzi drużyno-
wy Zapalniczka. Jedzie do Za-
gajnika („Zagajnik” – kryptonim 
Stanisławówki.) . Kukułka z nim 
(„Kukułka” – najstarszy wiekiem 
w plutonie; był tylko do marca 
1944 r.). Proszę o ile możności 
o odnalezienie Żurawia i moich 
gratów. Obiecują mi. Roboty nie-
ma. Koledzy piorą. Uzupełniam 
pamiętnik. Kto wie kiedy znowu 
będę mógł pisać, co nas czeka. 
Przerywa mi Klepka. Daje do 
przeczytania list, który wysyła do 
jakiejś Heli. Zakochany chłopak, 
ale jej mądrze pisze. Że jednak 
są tacy ludzie jeszcze sentymen-
talni. Trzeba będzie poszukać 
okazji i wysłać jakąś wiadomość 
do domu. Podobno tam w Kow-
lu zaostrzenia. Żeby tylko za nas 
rodziny nie ucierpiały. Front niby 
zbliża się. Co my wtedy będzie-
my robić. Złapano którejś nocy, 
koło nas paru Żydów. Do tej pory 
utrzymali się. Tu mało brakowa-
ło, żeby nie doszło do tragedii, 
która byłaby czarną plam ą na 
honorze naszej dywizji. Jak głę-
boka nastąpiła już wtedy demo-
ralizacja przez wojnę, niemiec-
ką propagandę, wszechobecne 
okrucieństwo, że znaleźli się tacy 
wśród żołnierzy „Siwego”, któ-
rzy chcieli ich rozstrzelać, przy 
obojętnej postawie pozostałych. 
Na szczęście ktoś zapobiegł tej 
zbrodni i rodzina żydowska zo-
stała odwieziona do Kupiczowa. 
Dalszych ich losów nie znam, 
chyba znaleźli tam bezpieczne 
schronienie. Charakterystyczne, 
że nawet ja w swoich notatkach 

napisałem „złapali”, a przecież 
oni przyszli do nas po ratunek 
i opiekę. Nie ma nocy, żeby w 
kilku miejscach nie paliło się. 
Myśmy też wczoraj o mały włos 
swojej kwatery z dymem nie pu-
ścili. Ale w porę zauważyliśmy 
ogień. Trzeba będzie jeszcze 
przyszyć sprzączki do plecaka. 
Przyjechały dzisiaj trzy panienki 
z Kowla. (Zapalniczka spotkał 
je po drodze.) Zjedliśmy razem 
obiad, trochę zakrapiany. Ko-
rzystam z okazji i wysyłam list 
do domu. Poszliśmy z Kukułką 
i Gołębiem ( „Gołąb” – starszy 
wiekiem (ponad 40 lat), pozostał 
w marcu w Kupiczowie.)  trochę 
co skombinować. Znaleźliśmy 
sporo zakopanego żyta. W jednej 
stodole były 2 kury, aleśmy je 
złapać nie mogli. 1–II – Wtorek. 
Dziś cały dzień wolny. Kombinu-
jemy jakby to upiec sobie chleb. 
(Od dwóch dni chleba nie otrzy-
mujemy.) Poszliśmy, przynieśli 
żyta i pojechaliśmy po żarna. 
Wzięliśmy żarna, kończymy, i 
jazda do domu. Ale katastrofa. 
Rozwora pękła. Zwalaj z wozu 
wszystko, reperacja, wszystko w 
błocie, ładujemy na nowo, fertig. 
Zapomniałem dodać. Pudełko 
przyprowadził dzisiaj z Torfowi-
ska krowę, mamy mleko.             

 2–II – Środa. Zaczynamy budo-
wę linii półstałej, na miejsce po-
lowej (Linia Suszybaba – Lityń. 
). Kabel mamy zwinąć. Pogoda 
pod psem, pada na zmianę deszcz 
ze śniegiem. Dzisiaj kopiemy tyl-
ko doły, jutro mamy stawiać słu-
py i zaciągać. Poszło nam dosyć 
prędko, do obiadu wytyczone i 
doły wykopane. Całe popołudnie 
mielemy mąkę, jutro będziemy 
piec chleb. 3–II – Czwartek. 
Dziś z samego rana wykopali-
śmy w sadzie kufer ze szmatami 
chłopskimi. Podzieliliśmy się 
mniej – więcej, reszta poszła na 
wódkę. Dostałem: nowiutkie rad-
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no, ręcznik, „soroczkę” ( Sorocz-
ka – ukr.  biała lniana koszula 
pięknie haftowana.) wyszywaną 
i kawałek płótna na kalesony. 
Kończymy budowę (zakopywa-
nie słupów i zaciąganie linii), 
działa w porządku. Dostajemy 
pozwolenie włączenia się w linię, 
mamy aparat teraz na kwaterze. 
Wygoda! Dziś, gdy budowaliśmy 
linię Kukułka piekł chleb. Trochę 
się przypalił, ale to głupstwo. 4–
II – Piątek. Zaraz po śniadaniu 
poszło dwóch zwijać starą linię. 
Miałem dzisiaj dyżur całą noc 
przy aparacie. Spać mi się chce 
jak cholera, a tu przychodzi roz-
kaz pakować manatki i odmarsz. 

Ładujemy manatki na wóz, kro-
wę oddajemy gospodarzowi z 
Zagajnika, wrócili ci dwaj z linii, 
maszerujemy. Tymczasem na 
Wyspę („Wyspa” – kryptonim 
Kupiczowa. ), gdzie dalej zoba-
czymy. Idziemy krótszą drogą, 
na przełaj przez łąki, furmanka 
jedzie drogą. Jesteśmy na Wy-
spie. Zmieniamy furmankę i cze-
kamy na resztę naszych z Torfo-
wiska. Trzeba trafu spotykam p. 
Walę (Wala Łachowska – Ukra-
inka, sąsiadka z Kowla.)  z Kow-
la. Rozpytuję się co u nas w 
domu, czy to prawda, że u nas w 
domu była żandarmeria (jak mi 
Felek powiedział). Nic pewnego 
nie wie, przeszliśmy kawałek. 
Dowiaduj ę się coś nowego. Żu-
raw przyjeżdżał do nich parę 
razy. Proszę, aby jeśli przyjedzie 
zostawił u nich moje manatki i 
dały mi znać. Dostaliśmy obiad i 
czekamy nadal. Około godz. 3 p. 
poł. jadą. Najpierw konny zwiad, 
potem tabory, artyleria, potem 
łączność. Dołączamy się i wali-
my dalej. Tutaj spotykam Bron-
ka, jest w artylerii. Koło kościoła 
przypominam sobie, że wiadro 
zostało, muszę wracać ze 300 m. 
Cholera. Wziąłem wiadro i doga-
niam. Idziemy na Czerniejów. 
Droga paskudna, błoto jak licho. 
W Czerniejowie zatrzymujemy 
się. Spotykam znajomych. Jeden 
niedawno przyszedł. Pietrek 
zwiał do domu. Widział go. Cha-
chłów nie ma. Idziemy dalej na 
stolice Burków – Świniarzyn. 
Już parę dni jak nasi chłopcy ich 
przepędzili ( Była to jedna z nie-
licznych akcji z partyzantką so-
wiecką przeciw UPA.). Robi się 
ciemno, droga zła. Czuję się tro-
chę zmęczony. (Całą noc nie spa-
łem). Przysiadam się do Bronka 
na wóz. Jedziemy do samego 
Świniarzyna. Zatrzymujemy się 
na miejscu. Pada rozkaz! Łącz-
ność i artyleria razem na kwatery. 

Wyładowujemy się, jakie takie 
porządki, szykujemy spanie. W 
międzyczasie rozglądamy się po 
obejściu i wsi. Pełno krów, gęsi, 
kur, baranów. Bierz co chcesz. W 
komorach mąka, ziarno, a nawet 
chleb, naczynia, narzędzia, co 
chcesz. Bijemy dwie kury, robi-
my kolacje i spać. Warty nie wy-
stawiamy. Starzy wojacy wartują 
naokoło.  5–II – Sobota. Z same-
go rana ruch. Jedni robi ą porząd-
ki, szykują łóżka itd., ja z Klepką 
oprawiamy cztery kury na śnia-
danie. Klepka zaawansował na 
kucharza, Pudełko cały gospo-
darz, doi krowy, mleko na kawę 
będzie. Idziemy potem we trzech 
(ja, Pudełko i Kukułka) plus jesz-
cze jeden kapral z artylerii po 
świnię. Znaleźliśmy w jednym 
miejscu. Kula w łeb, nożem w 
serce i fertig. Zbieramy niektóre 
jeszcze potrzebne drobiazgi i 
dźwigamy świnię na kwaterę. Do 
południa mieliśmy przy niej ro-
botę. Ale mięso i słoninę mamy. 
W południe jakoś jemy dopiero 
obiad ze śniadaniem. Jeszcze tro-
chę porządków i ... już wieczór. 
Dostajemy dziś zaprzęg, przy-
prowadzamy konie. Takie sobie 
szkapiny, nieszczególne. Nocuje 
u nas dzisiaj jeszcze trzech z 
Czerniejewa. Śpimy dziś jak pa-
nowie, na łóżkach. 6–II – Nie-
dziela. Jak każdy dzień. Trochę 
porządku, śniadanie, szykujemy 
obiad, poza tym wolne. Jastrząb 
furmanem, reperuje uprząż. 
Śnieg spadł jak cholera. Zima na 
nowo. A ja chciałem wymienić w 
piątek kożuch. Zapomniałem do-
dać. Wczoraj nasi wygnali cha-
chłów z Osiecznika. Bitwa 
trwała od światu, prawie cały 
dzień. Dwóch naszych zabitych. 
Szykujemy sanie, jedziemy po 
owies i koniczynę. Ileż tu bogac-
twa się niszczy, aż szkoda pa-
trzeć. Jak ta wojna wyniszcza lu-
dzi i ich dobro. Wszystko wy-
niszczone, rozgrabione. Dziś na-
łożyłem pierwszy raz soroczkę, 
śmieją się ze mnie żem Burek. 
Ale grunt, że czysto. Dzisiaj 
mamy trzy tygodnie jak wysze-
dłem z domu. Czuj ę się dosko-
nale i jestem zadowolony z sie-
bie. A jednak ... Większa część 
naszych chłopców została, inni, 
stąd pouciekali i zamiast nam po-
magać, wyśmiewają się jeszcze z 
nas. „Szaleńcy, z motyką na słoń-
ce, zapalone głowy”, i inne gor-
sze nazwy nam nadawali, za to 
tylko, że my chcemy Wolności. 
Ale to nic, my nie potrzebujemy 
niczyjego uznania, damy sobie  
radę, i niewolnikami nie będzie-
my, lepiej umrzeć. Nie wiemy co 
nas czeka, ale z raz obranej drogi 
nie zejdziemy, nie możemy być 
gorsi od naszych dziadów. Obo-
wiązek swój wypełnimy do koń-
ca. Jutro prawdopodobnie pój-
dziemy na budowę.                          7–
II – Poniedziałek. Dzisiaj mieli-
śmy maleńką przygodę, a właści-
wie tylko trochę strachu. Cały 
dzień mieliśmy wolne. Rano po-
jechaliśmy trochę po chałupach, 
coś niecoś skombinować. Przy-
wieźliśmy świnię, narzędzia 
szewskie i także inne graty do-
mowe. Po obiedzie z II drużyną, 

z artylerii kilku chłopaków i ja 
wyjechaliśmy w dwoje sań pod 
sam las na skraju wsi. Łaziliśmy, 
gdzie się tylko dało. Wszędzie 
pustki. Bydło, świnie były nam 
niepotrzebne. Wracaliśmy już, 
gdy jednemu z nas zachciało się 
jeszcze zboczyć do dwóch do-
mów, które stały trochę na ubo-
czu, o jakieś 250 m. Cały czas 
gołe pole śnieżne. Byliśmy już o 
jakie 150 m. od tych domów, gdy 
w tym niespodziewanie nadlatuje 
niemiecki bombowiec, skręca 
raptownie w naszym kierunku i 
zniża jeszcze więcej wprost nad 
naszymi głowami. Ten nam tu 
da! Skaczemy z sań, niektórzy 
padają plackiem, czekamy serii z 
maszynki, albo parę bomb. Ale 
próżny strach! Przeleciał nam 
nad samymi głowami i prosto na 
Wyspę. Słychać detonacje i serie 
z karabinów maszynowych. Do-
wiedziałem się potem co to było. 
Zrzucił na Wyspę 26 bomb, ale 
nie wyrządził żadnych szkód, ani 
jednego zabitego. Dalej! My 
tymczasem wiejemy między za-
budowania. Ja, Bronek i furman 
jedziemy saniami jedziemy na 
drugie obejście. Kryjemy za-
przęg za stodołą, sami plądruje-
my po domu. Raptem koledzy 
wołają. Uciekajcie, Burki jadą od 
lasu! Już chcemy wiać, gdy wtem 
znowu samolot szoruje prosto na 
nas. Co robić? Mamy tylko 2 gra-
naty. Przed kim się chronić? Nie, 
lepiej zostańmy. Chowamy się w 
stodole, samolot przeleciał, 
idziemy do kupy. To chyba nie 
byli Burki tylko nasi, bo spokoj-
nie (Podobno grupę Ukraińców 
na saniach również wypłoszył 
niemiecki bombowiec.). Chcemy 
wracać, aż tu znowu samolot. 
Kryj się? Leciał nisko, wypatry-
wał, ale nic nie zobaczył, obeszło 
się na strachu. Pomału, grupkami 
wracamy do domu. Nie przy-
wieźliśmy dzisiaj nic. Taka sobie 
przejażdżka. 8–II – Wtorek. Z 
samego rana dostajemy rozkaz: 
Przygotować się do odmarszu. 
Bijemy świnię, pieczemy itd., 
rozmaite przygotowania do dro-
gi. Mam rozkaz poszukać wozu. 
Granat za pas, jeszcze jednego 
człowieka z II drużyny, furman i 
jazda pod las. Widzę, że koledzy 
mają pietra. Ja się jakoś nic a nic 
nie boję. Znajdujemy w jednym 
miejscu nowiutki wóz, tylko jed-
no koło potrzaskane. Cholera, 
haziaj popsuł, żeby było nieuży-
teczne. Ale koło jedno znajduje-
my. Wracamy! Pakujemy wozy 
na sanie ( Wozy z osiami i zdjęty-
mi kołami ustawiało się na sa-
niach, koła umieszczało na dnie 
kosza lub troczono u boku. Gdy 
stopniał śnieg zdejmowano wóz z 
sań i zakładano koła.), potem 
resztę gratów, jemy obiad i fertig. 
Godzina druga. Zbiórka, jedzie-
my. Nie wiem dokąd. Kierujemy 
się na Świniarzyński Las. Długi 
sznur sań. Raptem na horyzoncie 
samolot. Raptem pikuje z dużej 
wysokości, prosto na las i znika. 
Wszyscy oglądaj ą się niespokoj-
nie, zaraz nadleci i będzie bił. 
Żeby prędzej do lasu! Próżna 
obawa, więcej go nie widzieli-
śmy. Wjeżdżamy do lasu. Droga 

okropna. Trakt cały zawalony. 
Burki jak wycofywali się, na-
zwalali drzew na drogę. Musowo 
objeżdżać bokami. Takiej drogi 
jeszcześmy nie mieli. W niektó-
rych miejscach trzeba było ciąć 
krzaki i podkładać, zrąbywać 
całe drzewa. Nie więcej jak 8 – 
10 km drogi przez las, a jechali-
śmy prawie 4 godz. Stajemy w 
Wołczaku, zbieramy się do kupy 
i jazda dalej. W Rewuszkach 
(czy Derewuszkach) (Prawidło-
wo – Rewuszki, czasem występu-
ją jako Rzewuszki.) stoimy pra-
wie pół godziny i jedziemy dalej. 
Po lewej stronie, niedaleko wi-
dać łunę, nasi wykańczają rezu-
nów. Jedziemy dalej. Budki 
Osowskie (Prawiowo – Budy 
Ossowskie.). Zatrzymujemy się 
na nocleg. Dostajemy kwaterę na 
skraju wsi. Robimy porządki i 
szykujemy się do spania. Tak 
bardzo przemęczeni nie jeste-
śmy, większą część drogi jechali-
śmy. Wchodzi Kabel. Dwóch na 
ochotnika na wartę! Id ę ja i 
Klepka. Meldujemy się na war-
towni. Mam pierwszą zmianę – 9 
– 11. Biorę karabin, amunicję i 

na posterunek (Tej mroźnej 
gwiaździstej lecz bezksiężycowej 
nocy, podczas warty, widziałem 
zorzę polarną. Wyglądała jak fa-
lująca się wielobarwna kotara 
lub firana. Trwało to kilka mi-
nut.). Zimno, nogi mokre, trzeba 
uważać bo burki blisko. Niedale-
ko słychać strzały; z ręcznych, 
maszynek, automatów. Gdzieś 
się biją. Przychodzi zmiana, idę 
na wartownię. Kładę się tak jak 
stoję. O 3-ciej znowu warta. Nie 
wiem ile spałem. Budzą nas, 
wstawać, ostrzeliwują nas z lasu. 
Zrywam się, budzę Klepkę, wy-
chodzimy na dwór. Strzelają 
przeważnie z zapalających. Sy-
pią z początku prosto na nas, po-

tem więcej w środek wsi. Cho-
wamy się za budynkami i szyku-
jemy do odwrotu, do kupy. Wra-
cam chyłkiem na kwaterę. Sypią 
teraz prosto na nas, zdaje się z 
odległości kilkudziesięciu me-
trów. Furmani zaprzęgają konie, 
ładujemy manatki i czekamy. 
Kule świszczą między budynka-
mi na różne tony. Jedne gwiżdżą, 
drugie bzykają. Słychać raz po 
raz: pac, pac, po drzewach, po 
płotach. Strzelanina coraz gęst-
sza. Sanie jadą w drugi koniec 
wsi. Nasi chłopcy chyłkiem, cho-
wając się za saniami też. Tro-
szeczkę przycicha. Naraz nowy 
kawał. Jeszcze jedne sanie nieza-
przęgnięte. Furman, młody chło-
pak płacze, boi się iść zaprzęgać. 
Nikt nie chce mu pomóc. Kabel 
popędza, nikt nie słucha. Kabel 
każe mnie. Pomóc zaprzęgać. 
Cholera, kule gwiżdżą po po-
dwórzu, a ty idź. Co robić? Wo-
łam furmana, chyłkiem, rakiem 
idziemy do stajni, wyprowadza-
my konie. Jeden psiakrew złapał 
mnie za rękę, chciał ugryźć. 
Strzały przycichają, zaprzęgamy 
i jazda. Czepiam się z boku i je-

dziemy na miejsce, prawie ostat-
ni. Ale po strachu. Nasi rozwijają 
się w tyralierę i naprzód. Wracam 
jeszcze na kwaterę i zabieram 
słoninę, którą myśmy zapomnie-
li. Za jakieś pół godziny spokój. 
Wracamy na kwaterę. Id ę znowu 
na wartownię. Jest blisko 4–ta. 
Biorę karabin i stoję do 6–tej. 
Spokojnie. Środa – 9–II. Śpię 
trochę i id ę na śniadanie. Nogi 
całe mokre, zmęczony jestem po-
rządnie. Stoję jeszcze na poste-
runku od 10 – 12 i wolne. Zrepe-
rowałem sobie spinacze, mary-
narkę, suszę obuwie i korzystam 
z wolnej chwili dopełniam pa-
miętnik. Wyśpię się później, jak 
będzie czas. Maleńkie pytanie. 

/ Grupa żołnierzy z kompani łączności 27 WDP AK 
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/ Ks. Antoni Dąbrowski ps. „Rafał”, kape-
lan Zgrupowania „Gromada” 27 WDP AK
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Czy to był nasz „chrzest bojo-
wy”. Bo właściwie myśmy nie 
strzelali, aleśmy w ogniu byli, 
wcale to nie takie straszne, aby 
gorzej nie było. Dzisiaj nasi zła-
pali sześciu Burków. Jednego pu-
ścili za to że przechowywał Pola-
ków w czasie rzezi, reszta dostała 
w łeb. Jak wojna to wojna. 20. II 
– 1944 r. Niedziela. Na dworze 
mróz, jak cholera trochę nawet 
zmarzłem. Miałem całą noc war-
tę (3 zmiany po 2 godz.) Zjadłem 
porządne śniadanie, niema co ro-
bić, trzeba coś pisać. Tyle czasu 
nie miałem ołówka w ręku. Nasi 
idą do kościoła, zostałem tylko ja 
i Jastrząb. Ten się wziął za kraja-
nie tytoniu. Ja sam pomału przy-
zwyczajam się do palenia. Ale to 
nie ważne. Całe dnie mamy teraz 
zajęte. Przeważnie zajęcia go-
spodarskie i warty. Przez cały 
czas mieliśmy dwie budowy ( 
Budy Ossowskie – Ossa i Ossa, 
Kolonia Ossowska, Rewuszki. ). 
W Rewuszkach  są nasi chłopcy z 
okolic Sarn. Są między nimi tak-
że dziewczęta, prawdziwe dziew-
czyny kresowe. Ma tam też służ-
bę dwóch z naszego plutonu. Ra-
cja, zapomniałem jeszcze. Był u 
mnie w tamtą środę Olek ( Środa 
– 16 II, Aleksander Bargiełow-
ski.). Jeździł on do Kowla i Cheł-
ma. Wrócił niedawno. W Kowlu 
zaostrzenia. Niemcy wściekają 
się, łapią ludzi, rewizje, po pro-
stu przejść nie można. Był też u 
mnie w domu i u Irki. Wszystko 
tam w porządku. Dalej! Dowie-
dzieliśmy się, że ma przyjść to, 
czego nam najwięcej brak. Aby 
tylko prędzej (Chodzi o broń. 
Ciągle trwa tu naiwna wiara, że 
spadnie nam gwiazdka z nieba. 
Tymczasem prawda była taka, że 
broń można było zdobyć tylko na 
wrogu. Późniejsze – w kwietniu 
– dwa zrzuty nie miały większego 
znaczenia, bo wtedy broni (zdo-
bycznej) nam nie brakowało.). 
Cały czas warty i warty, aż się 
znudziło, ale nie można jeszcze 
narzekać. Z drugiej strony do-
brze, bo życie wygląda na bar-
dziej wojskowe. Bezczynnie sie-
dzieć też nie jest dobrze. W nie-
dzielę (poprzednią) ( 13 lutego.) 
byliśmy na mszy św. w szkole, 
bo kościoła tu nie ma. Mszę miał 
ksiądz D. (Ks. Antoni Dąbrowski 
ps. „Rafał”.) z Kowla.

 Kazanie także. Po mszy śpiewa-
liśmy „Boże coś Polskę”, pierw-
szy raz od 4 i pół roku. Jednak 
doczekaliśmy się (nie wszyscy) 
tej chwili, że możemy śmia-
ło okazywać się Polakami (ale 
jeszcze nie wszędzie). Była teraz 
maleńka wyprawa. Ale nic spe-
cjalnego, mimo, że zdobyli sporo 
broni (Bardzo duży błąd. Był to 
bój pod Ośmiogowiczami, zakoń-
czony niepowodzeniem z naszej 
strony. 16 lutego 1944 r.). Da-
łem już parę dni temu kalesony 
do uszycia jednej kobiecie i nie 
mam czasu pójść i zabrać. Za-
czyna się monotonne życie. Le-
piej by było znowu gdzieś dalej. 
Wczoraj podobno było w rozka-
zie, że już przyszło „to” cośmy 
czekali i mamy dostać, może nie 
wszyscy, ale choć co drugi. Żeby 
tak mnie się popadło (Nie wiem 

czy to prawda, czy nas kiwali). 
U nas pomału zaprowadza się 
porządek. (Meldowanie się itd.). 
Niektórzy z naszych (przeważnie 
starzy wojskowi) awansowali ( 
M.in. „Zapalniczka” na pluto-
nowego, „Kabel” na sierżanta.). 
Dziś (Tj. 20 lutego.) mamy 5 ty-
godni jak poza domem. Ileż jesz-
cze nas czeka, to dopiero począ-
tek. Sowieci zajęli Łuck. Ciężkie 
walki we Włoszech (Niemcy ata-
kują). Dziś w nocy (gdy stałem 
na warcie) słychać było jakby 
bombardowanie, gdzieś w stronie 
Włodzimierza (dosyć daleko), a 
potem leciał samolot gdzieś nad 
nami. Nawet go widziałem, bo 
był oświetlony. Wieczorem. Nie 
jestem zabobonny ani nie wierzę 
w żadne przywidzenia, a jednak 
dzisiaj, sam nie wiem jak to na-
zwać. Siedziałem na wartowni, 
późno już po południu, zmęczony 
byłem, spać mi się chciało i nie 
wiem dalej jak to było, (widocz-
nie musiałem się zdrzemnąć) wi-
dzę najwyraźniej (jeszcze teraz 
mam przed oczami) twarz ma-
musi, pochyloną nade mną, ale 
tak wyraźnie, jak żywą. Wpatru-
je się we mnie, potem uśmiecha 
jakoś smutnie, oczy zaszły Jej 
łzami, pochyla się jeszcze niżej, 
jakby chciała mnie pocałować i 
... wszystko znikło. Zerwałem się 
z krzesła, sam nie wiedziałem co 
się ze mną stało. Widzę jeszcze 
te załzawione oczy. Opamiętałem 
się raz dwa. Co to mogło być (Po 
latach Matka mówiła, że wtedy 
ktoś doniósł, że zostałem zabi-
ty.). Mamo droga! Czyś ty była 
wtedy myślami przy mnie? Czy 
ci co złego się stało? Dlaczego 
ten smutek? Czego te łzy w Two-
ich ukochanych oczach? Prze-
bacz mi proszę jeśli to ja Ci ten 
smutek sprawiłem. Bądź dobrej 
myśli, módl się za nas, a wrócę 
do Ciebie jak Bóg pozwoli. Bę-
dziesz szczęśliwa, obiecuję Ci to. 
Pamiętaj o mnie, tak jak ja o To-
bie pamiętam. Nie wiadomo kie-
dy będę mógł wrócić, ale wrócę, 
wrócimy wszyscy! Przyniesiemy 
wam Wolność! Ufajcie. 22–II – 
Wtorek. Nie specjalnego nie ma. 
U nas teraz cały monopol. Robi 
się wódkę jak cholera. Do obia-
du popili sobie i zwykle humor 
jak po wódce. Pojechało kilku po 
siano, owies, może gdzie jak ą 
świnkę skombinują. Przed chwi-
lą były strzały w tamtej stronie i 
pali się. Może to oni natknęli się 
na kogo. Nie, przyjechali szczę-
śliwie.                      

23–II – Środa. Z samego rana 
mieliśmy wykłady o załączaniu 
aparatów. Mamy budować jakąś 
dłuższą linię, trzeba jechać do 
Świniarzyna po przewody. „Kto 
na ochotnika? Tam bezpiecz-
nie”– mówi porucznik, wszędzie 
placówki. Ja pierwszy, Pudełko 
za mną. Dają nam pięciu ludzi 
na ubezpieczenie i jazda. Mamy 
kawał drogi. W obie strony 
przeszło 30 km, a jest już godz. 
1–sza. Sanna dobra, jedziemy 
przez Werbiczno,  Czerniejów  
na Świniarzyn. W Czerniejowie 
pusto, w Świniarzynie jeszcze 
gorzej. Cholera, jakby nas Burki 
zobaczyli, gdzie z lasu, byłoby 

krucho. Nasze ubezpieczenie w 
strachu. Ja nadrabiam miną, co 
robić. Podobno wczoraj Burki 
prawie cały dzień byli tutaj. Za-
bieramy przewody, haki na starej 
kwaterze. Trzeba jechać zabrać 
resztę daleko aż za wiatrakiem, 
Ci z ubezpieczenia nie chcą je-
chać. Udało mi się z trudem ich 
namówić, pojechaliśmy, zabrali 
co trzeba, (ciągle w strachu) i 
jazda do domu. Jechaliśmy jak 
cholera, godz. 6–ta, jesteśmy na 
miejscu. Miałem mieć dziś war-
tę, przepada. Jutro idziemy na 
budowę. 26–II – Sobota trzy 
dni budowaliśmy tę linię, ale już 
skończona. Niektórzy zostali w 
Kupiczowie.  Reszta powróciła. 
Ciężką mieliśmy robotę. Zimno, 
gruda, musieliśmy rąbać słupy, 
z ciągać przewody ze starych li-
nii, ale jest (Linia półstała Ossa 
– Kupiczów.). Czego my nie zro-
bimy. 27–II – Niedziela. Myśla-
łem, że sobie odpoczniemy, ale 
gdzie tam. Jutro dalej w drogę. 
Trzeba się przyszykować. Robię 
pranie a także obiad dziś do mnie 
należy. Reszta naszych powróci-
ła. Wszyscy się szykują.

 28–II – Poniedziałek. Cały 
dzień w drodze. Przeważnie na 
piechotę. Maszerujemy w mary-
narkach, w kożuchach za cięż-
ko. W Kupiczowie jemy obiad i 
jazda dalej (ale już nie wszyscy) 
wozy i trochę ludzi zostało. Przed 
wieczorem jesteśmy w Zasmy-
kach. Po drodze spotykamy ludzi 
z Kowla. Dzisiaj już parę razy 
bombardowały sowieckie samo-
loty. Ale nie bardzo, tylko mosty 
i koszary. Zatrzymujemy się w 
Zasmykach i nocujemy. 29–II – 
Wtorek. Dzisiaj znów budowa 
lecz tylko parę km. ( Zasmyki - 
Gruszówka).  Kupiczów Niem-
cy bombardowali. Musieliśmy 
i my przerwać pracę i chować 
się, chodził psiakrew nad nami. 
Skończyliśmy robot ę, wracamy 
do Kupiczowa  jest nas nie dużo, 
jedziemy wozem. Sanie zostawi-
liśmy, zła droga. 4–III – Sobota. 
Brak czasu, nie mam kiedy pisać. 
Cały czas mieliśmy robotę jak ni-
gdy (Dalszy odcinek: Gruszówka 
– Kupiczów.), ale to wszystko dla 
Polski. Kwaterujemy u Czechów. 
5–III – Niedziela. Odchodzimy 
ze swoją drużyną (reszta zostaje 
do Siwego). Wczoraj była ma-
leńka awantura. Sam ją wywo-
łałem. Z początku byłem zły na 
siebie, ale potem nie. Wszyscy 
mi przyznali słuszność, a nawet 
zyskałem uznanie kolegów. Bo 
złodziejstwa nie powinno być. 
O mało nie okazałem się na 
żandarmerii (nie chciałem robić 
większej awantury i powiedzieć 
co widziałem) ale w końcu po-
wiedziałem bo byłoby podejrze-
nie na niewinnych. A takiemu 
gościowi (chociaż on kapral) 
trzeba utrzeć nosa. Wiem, że on 
będzie się mścił, ale ja gwiż-
dżę, moja prawda. W plutonie 
była jeszcze III – drużyna, go-
spodarcza. Jej dowódcą był kpr. 
„Iskra”. Do drużyny należało 
dbanie o zaopatrzenie w żywność 
pozostałych dwóch drużyn po-
lowych, które z racji pełnionych 
zadań nie zawsze mogły tego 

prowadzić samodzielnie. Druży-
na ta przeważnie stacjonowała 
w Kupiczowie, a podstawowe 
produkty otrzymywała z kwater-
mistrzostwa, powinna je również 
zdobywać we własnym zakresie. 
Zauważyliśmy, że kpr. „Iskra” 
ukrywał część zapasów przed 
nami, a potem wymieniał je na 
wódkę u ludności cywilnej. Do-
póki nam niczego nie brakowało 
– nie reagowaliśmy. Ale tamtego 
dnia, a właściwie wieczoru, gdy 
przyszliśmy zmęczeni i głodni na 
tymczasową kwaterę do Kupiczo-
wa, a „Iskra” nie chciał dać nam 
żadnego prowiantu – twierdząc, 
że wszystko wyczerpane – zarzu-
ciłem mu wprost nieuczciwość, 
może nawet złodziejstwo. On w 
odwecie wezwał żandarmerię 
(była taka w dywizji) twierdząc, 
że buntuję wojsko, grożę podofi-
cerowi itp. Powtórzyłem zarzu-
ty, chłopcy mnie poparli, potem 
przyszedł dowódca plutonu i 
sprawę załagodził. Znalazło się 
wtedy trochę chleba i wędzonej 
słoniny. To zdarzenie utrwaliło 
jeszcze bardziej opinie o mnie, 
jako niezdyscyplinowanego i 
nieszanującego szarży. Przed po-
łudniem wymaszerowujemy. W 
Zasmykach jemy obiad i jazda na 
Radomle.  Spotykam znajomych. 
Dostajemy kwatery u cywilów. 
Jednak przekonałem się, że Cze-
si są daleko lepsi dla Polskiego 
żołnierza od naszych rodaków. 
Bardzo przykra to rzecz. Zapo-
mniałem zaznaczyć. Z czwartku 
na piątek jeździliśmy w nocy 
na uszkodzenie (Na linii Kupi-
czów – Zasmyki.), (ja i Pudełko). 
Dzwoniliśmy z linii do naszych 
znajomych z pierwszego pobytu 
do Zasmyk do Jagódki i Paprotki. 
Po drodze wywaliliśmy się z wo-
zem, ale zatem dobrze. Uszko-
dzenie naprawiliśmy. Nocujemy. 
Cholera, po tą kolację trzeba cho-
dzić prawie kilometr. Przysze-
dłem z kolacją, słyszę gospodarze 
śpiewają „Gorzkie żale”. Co u li-
cha? Czy to już post? Tak! Jasny 
gwint, przeszło miesiąc czasu nie 
widziało się ludzi, człowiek zdzi-
czał i nie wie co się dzieje. Dzi-
siaj korzystam z okazji i wróżę 
sobie. (Ma się rozumieć na sty-
pę). Dowiaduję się, że mam być 
ranny, popaść gdzieś w rządowe 
ręce, a potem jak zwykle u wró-
żek wesele. Ot takie bzdury. 6–
III – Poniedziałek. Myśleliśmy, 
że dziś odpoczniemy, gdzie tam! 
Popołudniu gonią nas dalej do 
roboty. Tym razem dają nam spo-
ro ludzi z komp. gosp. do pomo-
cy. Dzisiaj chcieli nas z kwatery 
wyrzucić. Cholera, jaka niego-
ścinność. Wyszliśmy sami. 9–III 
– Czwartek. Linia skończona ( 
Linia półstała Zasmyki – Radom-
le.).Wyszliśmy jeszcze dzisiaj po 
ciemku, aby prędzej skończyć. 
Zostajemy w Zasmykach. Tu bę-
dziemy jakiś czas kwaterować  
(Przy kompanii por. „Prawdzi-
ca” z bat. „Siwego”, w szkole.). 
Psiakrew, piszę tak na grandę i 
przepuszczam niektóre wypadki. 
W niedzielę przejeżdżając spo-
tkałem na punkcie  sanitarnym 
Cześka Ż. ( Czesław Żelechowski 
ps. „Grudzień”). Jest ranny w 

nogę. Dowiedziałem się od nie-
go, że Jadzia była blisko, chciała 
mnie odnaleźć. Myślą wszyscy o 
mnie, że już nie żyję, a ja jesz-
cze nie miałem porządnej okazji 
tego życia się pozbyć. (Ale ka-
wałki na bok). Wszyscy znajomi 
powracali do domów, tylko ja 
nie, więc stąd zmartwienia. Po-
dobno w domu bieda, a ja nawet 
nie mogę pomóc, choć miałbym 
czym. Byłem dziś z Pudełkiem u 
jego siostry aż w Piórkowiczach. 
Kawał drogi, wróciliśmy wieczo-
rem. Wczoraj zaczynając swoją 
karierę słupołaza, na początek 
poleciałem razem ze słupem na 
ziemię z wysokości blisko pię-
ciu metrów, ale na szczęście nic 
sobie nie zrobiłem. Jednak po-
czątek jest. Papier się skończył, 
trzeba myśleć o drugim. Cdn.

Od redakcji: P/w  relacja jest 
to opowieść o autentycznych wy-
darzeniach, faktach, ludziach i 
miejscach, zawierająca ogromny 
i nadzwyczaj precyzyjny mate-
riał historyczny, w szczególno-
ści dotyczący działań wojennych 
na Wołyniu. Jest to autentyczny 
dziennik prowadzony przez auto-
ra w okresie, gdy był on żołnie-
rzem 27 WDP AK w plutonie te-
lefonicznym. A wszystko widziane 
i zapamiętane oczyma młodego 
człowieka. Czytelnikowi należą 
się jednak pewne wyjaśnienia do-
tyczące faktów historycznych nie 
pokrywających się z w/w relacja-
mi. A dotyczy to notatki autora:

„19 stycznia 1944 r. wysłali z 
Kowla oddział rozpoznawczy 
w sile około 100 żołnierzy We-
hrmachtu w kierunku Zasmyk. 
Przed tą miejscowością został 
on zatrzymany ogniem przez 
placówkę samoobrony pod do-
wództwem por. „Znicza”. Do 
walki włączyły się następnie sta-
cjonujące w pobliżu kompanie. 
(...)  Dla nas był to sukces mo-
ralny, bo przekonaliśmy się, że 
Niemców można skutecznie bić.” 
Niestety prawda jest nieco inna, 
żadne kompanie partyzanckie 
AK nie wzięły udziału w potycz-
ce, taki był rozkaz komendanta 
Okręgu AK Wołyń. W boju wzię-
ły udział  oddziały samoobrony 
zarówno z samych Zasmyk jak 
i pobliskiej Janówki oraz Ra-
domla. Szerzej na ten temat moż-
na przeczytać: >>”NIESTETY, 
NAM STRZELAĆ NIE KAZANO 
„. ATAK NIEMCÓW NA ZASMY-
KI  << (https://wolyn.org/index.
php/informacje/894-qniestety-
nam-strzela-nie-kazano-q-atak-
niemcow-na-zasmyki) Sam au-
tor zaznacza, że wiadomość ta 
jest zasłyszana, zatem nie jest 
to żaden zarzut, a jedynie wyja-
śnienie. Należy wyjaśnić, że p/w 
fragment wspomnień pochodzi z 
bardzo nietypowej książki Euge-
niusza Rachwalskiego „Kartki 
wydarte z życiorysu”, które wy-
brał i przygotował do publikacji 
w KSI : B. Szarwiło. 

Właśnie w tym roku 28 maja , 
dotarła do nas smutna wiado-
mość, że   Eugeniusz Rachwal-
ski ps. „Kotwica” odszedł na 
swoją ostatnią wartę. 
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Zanim do drastycznych wydarzeń 
doszło, mieszkańcy podolskiego 
Łosiacza żyli spokojnie ciężko 
pracując na swoich gospodar-
stwach, pobliskim Czortkowie lub 
w powiatowym Borszczowie. 
Miasteczko odległe 105 km na po-
łudnie od Tarnopola leży nad rzeką 
Niczławą, obecnie liczy 11,5 tysią-
ca mieszkańców. W okresie mię-
dzywojennym Borszczów był mia-
stem powiatowym i przynależał do 
województwa tarnopolskiego. Sta-
cjonował tutaj garnizon macierzy-
sty Batalionu KOP „Borszczów”. 
W 1931 roku w powiecie borsz-
czowskim mieszkało: 52 612 
Ukraińców (50,9%), 46 153 Pola-
ków (44,7%) oraz 4 302 Żydów 
(4,2%). 17 września 1939 roku 
miasto zostało zajęte przez wojska 
sowieckie.7 lipca 1941 roku do 

Borszczowa wkroczyli Niemcy. 
Po zakończeniu II wojny świato-
wej UPA dokonało mordów na tu-
tejszej ludności polskiej oraz gra-
bieży i niszczeń polskich zagród i 
wsi. W Borszczowie zginęło wów-
czas 35 Polaków, a około 2000 zo-
stało wysiedlonych. W połowie 
1941 roku w mieście przebywało 
około 3000 Żydów - miejscowych 
oraz uciekinierów z terenów Pol-
ski centralnej. Najbardziej rozpo-
znawalną osobą w Łosiaczu był 
mój dziadek – ojciec mamy Woj-
ciech Waliduda. Dziadek przez 30 
lat był wójtem w Łosiaczu. Praco-
wał w gminie równocześnie pro-
wadząc swoje gospodarstwo. Za-
wsze mnie wspomagał, gdyż by-
łam jego oczkiem w głowie jako 
jedynaczka. Urodziłam się w Ło-
siaczu w maju 1934 roku, córka 

Marcina Kluch i Agnieszki zd. 
Waliduda. Mama była piątą w star-
szyźnie swojego rodzeństwa. Po 
niej urodziły się jeszcze dwie sio-
stry – Franciszka, która potem wy-
szła za mąż za Wawryka z Obórek 
oraz najmłodsza Anastazja, która 
po wojnie także zamieszkała w 
Obórkach, ożenił się z nią Antoni 
Chawawko. Najstarszą z rodzeń-
stwa Walidudów była Stefania, a 
wychodząc za mąż za Teodora 
Markiewicza urodziła córkę Annę. 
Z nieznanych mi wówczas powo-
dów cioci Stefania wcześnie zmar-
ła. Wujek Teodor powtórnie ożenił 
się, tym razem z młodsza siostrą 
Stefanii – Katarzyną. Babcia Anna, 
żona drugiego dziadka Wojciecha 
Klucha pochodziła z rodziny Łu-
cyszyn mieszkającej we wsi Bosy-
ry. Wieś od Łosiacza dzieliło parę 

kilometrów, ale wcześniej trzeba 
było przejść przez wieś Dębówkę 
leżącą w kierunku północno – 
wschodnim od Łosiacza. Często 
chodziłam z mamą do jednej sióstr 
babci Anny, czyli cioci mojej 
mamy. Ona zawsze wyprawiała 
nas w drogę powrotną z fajnymi 
smakołykami i długo machała nam 
na pożegnanie. Zawsze pozosta-
wał we mnie jakiś lęk, gdyż mama 
zawsze mówiła – to ukraińska 
wioska, potem banderowska. Naj-
starszym mamy  bratem był Antoni 
Waliduda, który ożenił się do wsi 
Zwiahy, leżacą w stronę wsi Da-
widkowce w drodze do Czortko-
wa. Aby tam dotrzeć trzeba minąć 
tzw. Las Cygański usytuowany po 
lewej stronie głównego traktu do 
Czortkowa. Młodszą siostrą Kata-
rzyny była Maria, późniejsza 
Osadczuk, która z mężem Micha-
łem zamieszkała po wojnie w 
Wierzbniku. Wujek był znanym w 
Łosiaczu gospodarzem. Kiedy w 
1945 roku banderowcy wtargnęli 
do jego domu z zamiarem jego za-
mordowania, sprytnie uciekł przez 
okno i ukrył się u młynarza, na-
stępnie przedostał się do Czortko-
wa. Wujenkę przywiozła do nas jej 
siostra, zamieszkała z nami, gdyż 
wydawało się wówczas, że u nas 
było bezpieczniej. Wujek musiał 
ukrywać się przez cały czas, gdyż 
ciążyła na nim kara śmierci wyda-
na przez banderowców, do Łosia-
cza nie powrócił już do końca woj-
ny. Wujenka mieszkała z nami, ra-
zem z mamą gotowały gołąbki i 
inne potrawy, wożąc to wszystko 
wujkowi do Czortkowa. W mie-
ście było bezpieczniej, mniej było 
mordów. Pewnego dnia wujenka 
wioząc jedzenie ukrywającemu się 
u znajomych mężowi została w 
Cygańskim Lesie zatrzymana 
przez banderowców, jednakże 
udając Ukraińców zdoła się obro-
nić przed natarczywością bandy. 
Dokładnie przepytani gdzie i po co 
jadą nie uniknęli wielu zniszczeń, 
bowiem banderowcy wszystko co 
było na wozie dokładnie wywróci-
li do góry nogami. Najmłodszym z 
mamy rodzeństwa były bliźnięta: 
dziewczynka i wujek Marcin. Nie-
stety babcia Anna - żona wójta, po 
komplikacjach porodowych zmar-
ła. Potem zmarło też jedno z bliź-
niąt – dziewczynka, wychował się 
tylko najmłodszy Marcin. Błędy 
poporodowe sprawiły, że Marcino-
wi groziło trwałe kalectwo. Dzia-
dek Wojciech pozostał sam, a ma-
leństwo trzeba było przecież kar-
mić piersią. Dobrzy ludzie pomo-
gli, wzięli narodzone dzieci do 
siebie. Przy pomocy akuszerki od-
bierającej poród zaczęto robić 
Marcinowi masaże, kapano w zio-
łach i wujek jakoś z tego wyszedł. 
Wyrósł na pięknego młodzieńca, 
ożenił się i po wojnie z rodziną za-

mieszkał w pobliskiej Kolnicy. 
Kiedyś młodzi ludzie nie zawsze 
pobierali się z miłości. Wcześniej 
wstępnie ustalano za kogo córka 
lub syn miał się ożenić. Swaty 
przychodziły do domu pani młodej 
i ustalano ile pola ktoś miał i ile 
otrzyma w posagu. Pamiętam jesz-
cze te czasy jak kuzyn mojego taty 
palił cholewki do urodziwej panny, 
kochał ją niezmiernie. Nie pozwa-
lano mu się z nią ożenić, była zbyt 
biedna, cóż było począć. Moi 
przyszli rodzice mieszkali niedale-
ko siebie na Mazurówce, tato przy 
głównej drodze po prawej stronie, 
mama nieco dalej naprzeciw. Tato 
Marcin Kluch był najstarszym z 
rodzeństwa. Po nim urodziła się 
siostra Anna, która potem wyszła 
za mąż za Antoniego Szenderowi-
cza do wsi Burdiakowce, następ-
nej wsi za Łosiaczem w kierunku 
Skały Podolskiej. Zmarła babcia 
Anna więc po zamążpójściu cioci 
Anny, dziadek Marcin ożenił się 
powtórnie, tym razem do Guszty-
na. Mówił wtedy do mego ojca, 
synu zostań tutaj i gospodarz, daję 
ci wolną rękę, nikt nie będzie ci 
przeszkadzać, co zasiejesz i zbie-
rzesz będzie twoje. Dziadek wra-
cał do nas, nie opuścił nas na za-
wsze. Przyjeżdżał do wsi, bo tutaj 
uprawiał jeszcze skrawek swojego 
pola, miał krowę, zbierał owoce z 
pięknego sadu. W drugim związku 
urodziła mu się córka Stefania, 
która w późniejszym czasie wyszła 
za mąż za kowala we wsi Burdia-
kowce – Mikołaja Puchałę. We wsi 
rządził drugi mój dziadek Woj-
ciech Waliduda. Zawsze porządnie 
ubrany przechadzał się po wsi. 
Miał respekt i posłuch wśród 
mieszkańców wioski. Wiek robił 
swoje, to nie to co obecnie. Przed 
wojną każda starsza osoba miała 
szacunek, była poważana. Żeby 
dostąpić zaszczytu przebywania w 
towarzystwie dorosłej osoby, trze-
ba było poprosić o pozwolenie. 
Przez cały tydzień ludzie ciężko 
pracowali, w niedzielę jak nakazy-
wało pismo święte, należało odpo-
czywać. Młodzież bawiła się, wy-
korzystywała każdą nadarzającą 
się okazję do potańczenia i do 
wspólnej rozrywki. Jednak na 
pierwszym miejscu był kościół i 
modlitwa, dopiero potem zabawa. 
Plac przed szkołą, przy drodze na 
Dębówkę w Łosiaczu. Młodzież 
tańczy przy akompaniamencie or-
kiestry złożonej z miejscowych 
samouków. Skrzypce, trąbkę i bę-
ben słychać z daleka. Ktoś zauwa-
żył nadchodzącego wójta, opowia-
dała mi mama. Wszyscy rozpierz-
chli się, część poszła do pobliskiej 
cerkwi, pozostali do oddalonego 
nieco kościoła – to pora na nie-
dzielne nieszpory. Po modlitwie 
wszyscy wrócili na swoje miejsca i 
zabawa trwała do późnego wieczo-/  Kościół św.Antoniego w Łosiaczu po renowacji
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/  Rodzina dziadka Wojeciecha Walidudy - wójta Łosiacza.na rękach u babci Anny - mama Weroniki Agnieszka
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ra. Trzeba się wyspać, jutro skoro 
świt trzeba było oporządzić bydło i 
udać się w pole. Dziadka rządy za-
kończyły się jeszcze przed wojną. 
Na pewno nie mógłby pełnić swej 
funkcji w okresie wojny, bowiem 
władzę we wsi wyznaczali naj-
pierw Sowieci, potem Niemcy z 
Ukraińcami. Zresztą dziadek Woj-
ciech niewiele już potem porzą-
dził, zmarł jeszcze przed wybu-
chem wojny. Mama opowiadała 
mi, że do pracy na gospodarce 
wstawała bardzo wcześnie, „bu-
dziła” ją zawsze mama Szczepana 
Walidudy – Rozalia. Gdy się roz-
stawali ta ciągle mówiła – Jaga tyl-
ko nie zaśpij. Niekiedy zdarzało 
się, że waliła pięścią do okna, bu-
dziła mamę pomimo, że na dworze 
było jeszcze ciemno. Trzeba było 
wziąć krowę swoją i dziadka (te-
ścia) pędzić na pastwisko i napaść 
przed dalszymi pracami w domu i 
zagrodzie. Wspominała, że niejed-
nokrotnie na stojąco zasypiała 
przy tym pasieniu krów. Głowa le-
ciała do przodu, a towarzyszące 
krowom owce pierzchały na boki. 
Po tej drobnej zdawałoby się robo-
cie, trzeba było w domu coś szyb-
ko ugotować, zjeść spóźnione 
śniadanie i pójść w pole.  Na jesie-
ni 1938 roku w Łosiaczu wielka 
tragedia. Wybuchł niesamowicie 
groźny pożar, który bardzo szybko 
rozprzestrzeniał się po zagrodach z 
powodu wiejącego akurat z połu-
dnia porywistego wiatru. Zaczęło 
się jak zwykle bardzo niewinnie. 
Jedna z żydowskich gospodyń po-
stępując bardzo nieroztropnie wy-
waliła na gnój gorący jeszcze po-
piół z pieca i zaczęło się. Przerażo-
na kobieta zaczęła gasić zarodek 
pożaru, była  jednak bezsilna, 
ogień momentalnie rozprzestrze-
niał się na sąsiednie zagrody i parł 
na północ. W większości słomą 
kryte budynki gospodarcze i ten 
wiatr sprawiały, że ogień rozprze-
strzeniał się błyskawicznie. 
Wszystkie niewymłócone zbiory 
stały w stodołach, gdyż większość 
gospodarzy nie posiadający mło-
carni czekała na pierwsze przy-
mrozki, wtedy łatwiej jest młócić. 
Większość ludzi omłoty robiła ce-
pem na klepisku, wtedy zmrożone 
ziarno łatwiej wyskakiwało z kło-
sów. Czoło olbrzymiego pożaru 
przesuwało się z południa na pół-
nocną część wsi i szła w kierunku 

Mazurówki. Po pewnym czasie 
ogień przeniósł  się na drugą stronę 
drogi i trawił kolejne gospodar-
stwa. Ludzie pomagali sobie na-
wzajem, przybyli ochotnicy z in-
nych miejscowości, niektórzy z 
ciekawości, inni z chęcią pomocy 
bowiem mieszkali tutaj ich naj-
bliżsi krewni. Z każdą chwilą rosło 
niebezpieczeństwo dotarcia poża-
ru do naszego domu. Doskonale 
pamiętam jak rodzice wynosili 
przed nasz dom skrzynie z domo-
wego wyposażenia – naczynia, 
ubrania i inne co wartościowsze 
rzeczy. Dom po domie, stajnia po 
stajni, wszystko po kolei momen-
talnie się paliło. Spaleniu uległy 
gospodarstwo mojej cioci i wspo-
mnianego wcześniej Szczepana 
Walidudy. Dzisiaj już nie pamię-
tam w którym miejscu mieszkała 
gospodyni która ten ogień wznie-
ciła, jedno jest pewne, że zaczęło 
się od  żydowskiego gospodarstwa 
i na żydowskim zakończyło. Pusty 
plac przed zabudowaniami Pinka-
sa i Berki uratował zapewne nasze 
gospodarstwo przed spaleniem. 
Wieczorem gdy wszystko dogory-
wało słychać było we wsi zawo-
dzenie, szloch kobiet i wycie ura-
towanych z pożogi  psów. W Ło-
siaczu spaliły się 52 gospodarstwa, 
była to największa tragedia przed 
zbliżającą się jeszcze większą we 
wrześniu 1939 roku. Już w kilka 
dni po pożarze dobrzy ludzie, któ-
rych nie dotknęła tragedia w niesa-
mowity sposób zaczęli pomagać 
pozostałym. Z sąsiednich wsi zwo-
zili wypalaną cegłę na budowy, 
dzielili się wszystkim co tylko 
mieli. . Pomagali wszyscy, sąsiad 
sąsiadowi, rodziny z innych wio-
sek. W okolicznych wsiach ludzie 
przyśpieszali omłoty, by gospoda-
rze mieli czym obsiać pole. Przy-
wozili zboże dla bydła, niekiedy 
nawet wozy pełne nie wymłóco-
nych snopów. Hrabia Gołuchow-
ski, właściciel miejscowych lasów, 
zarządził wycinkę drzew, by drew-
no z jego lasu za pół darmo prze-
znaczać na odbudowę spalonych 
gospodarstw. Hrabia miał też swo-
ich cieśli, którzy osobom chętnych 
pomagali odbudowywać swoje 
domy. Państwo polskie też przy-
szło z pomocą pogorzelcom. W 
Warszawie uruchomiono linie kre-
dytowe i poprzez miejscowe ban-
ki, wszyscy chętni mogli otrzymać 

nisko oprocentowane pożyczki. 
Wielu ludzi skorzystało z tej formy 
pomocy państwa. Po jednej klęsce 
niebawem we wrześniu 1939 roku 
przyszła następna, jeszcze gorsza i 
tragiczniejsza. Wspominałam o 
polskich Żydach i roli jaką odegra-
li Niemcy i pomagający im Ukra-
ińcy. Najgorsze dla nas dopiero 
miało nadejść. Któż by się spo-
dziewał, że po 5 latach sowieckiej 
i niemieckiej okupacji przyjdzie 
jeszcze gorszy rok 1945. Z czasów 
dzieciństwa pamiętam wiele wy-
darzeń. Łosiacz to duża i rozległa 
wieś. Z naszej Mazurówki  aby do-
trzeć do kościoła św. Antoniego 
Padewskiego na nieszpory, drogę 
krzyżową czy inne ważniejsze uro-
czystości kościelne musiało się 
przejść przez całą wieś. Chodziło 
się pieszo, niekiedy na skróty, by 
zdążyć na wyznaczoną godzinę, 
bo po drodze gdzieś się zatrzymało 
i z zaciekawieniem obserwowało 
życie naszej wioski. Pewnego razu 
nasz sąsiad, także z Walidudów, 
zabrał mnie spod kościoła na ro-
wer. Było to moja pierwsza w ży-
ciu przejażdżka takim wehikułem. 
Radości i opowiadania rówieśni-
kom było co niemiara. Koleżanek 
nie miałam zbyt wiele, takie były  
czasy, że do szkoły powszechnej 
niewiele uczęszczałam, to tam naj-
więcej ma się koleżanek i kole-
gów. Chodziłam może przez rok 
do ruskiej szkoły. Uczyła nas 
oczywiście Rosjanka i jakby ina-
czej w ich ojczystym języku. Po-
tem jak wkroczyli Niemcy uczono 
nas po ukraińsku i godzinę po pol-
sku. Rodziców nie obchodziło czy 
uczę się obcego języka. Dziecko - 
tłumaczyli, ty musisz uczyć się i 
czytać po polsku. Wielki mętlik 
był w głowie małego dziecka, w 
szkole po rusku lub ukraińsku, w 
domu po polsku. Miałam też w 
domu „Elementarz” do nauki na-
szej ojczystej mowy i tak przebie-
gała edukacja. Pod koniec wojny 
nauki w szkole praktycznie nie 
było. Edukację kończyłam dopiero 
tutaj na Ziemiach Zachodnich. Był 
koniec lutego 1945 roku, zima po-
woli ustępowała. Gdzie niegdzie 
od północnej strony leżały skrawki 
śniegu, lekki mróz na razie nie ze-
lżał. Do Łosiacza zbliżał się front. 
O bieżących wydarzeniach we wsi 
łosiaczanie najczęściej rozprawiali 
po mszy świętej w kościele jako, 

że droga powrotna na Mazurówkę 
była dość długa to zawsze było 
sporo czasu na omówienie wielu 
palących problemów. Pewnego 
dnia tato wracając z kościoła ra-
zem z wujkiem Antonim słysząc w 
oddali odgłosy zbliżającego się 
frontu postanowili, że mnie, mamę 
i ciocię Anastazję z moją kuzynką 
Bronią wyślą do wujka,  który oże-
nił się w pobliskiej  Tarnawce. Do-
szli do wniosku, że główna linia 
frontu przebiegać będzie przez Ło-
siacz, albowiem Niemcy już od 
dłuższego czasu przygotowywali 
różnorodne formy umocnień w po-
staci wałów i okopów. Wynikało z 
tego, że tutaj będą się zaciekle bro-
nić przed czerwonoarmistami. 
Idąc tym rozumowaniem Niem-
ców, obaj postanowili nie narażać 
swoich rodzin i wywieźć nas w 
bezpieczne miejsce. Tymczasem 
stało się zgoła inaczej. Zwiad so-
wiecki dostrzegł te umocnienia i 
następstwem tego lub innych zda-
rzeń główna linia frontu przeszła 
polami obok Łosiacza w kierunku 
Kociubińce – Czarnokoniecka 
Wola – Tarnawka. Z niewielkimi 
tobołami zostaliśmy wozem prze-
wiezieni do wujka do Tarnawki. 
Mama miała powrócić do domu, 
by ewentualnie pomóc ojcu w 
przypadku jakiegoś zagrożenia 
domu czy całego gospodarstwa. 
Wracając została jednak zawróco-
na przez sąsiadkę ciągnącą ze sobą 
krowę i uciekającą właśnie w kie-
runki Tarnawki. Jaga tam nie 
chodź, widzisz cześć zabudowań 
we wsi już się pali, strzelanina, 
wokoło pełno ruskich. Mama po-
wróciła do Tarnawki ,ale dom wuj-
ka wypełniony był już wieloma 
uciekinierami tak jak my. Strzela-
nina wzmagała się, linia frontu 
przesuwała się w naszym kierun-
ku. Za namową wujka wszyscy 
ludzie pochowali się w piwnicy 
pod oborą. Walki we wsi rozgorza-
ły na dobre. Jeden z pocisków za-
palających trafił w oborę nad nami, 
natychmiast zapalił się słomiany 
dach. Z każdej strony dochodziły 
do nas strzały, gwizd kul, huk roz-
rywających się granatów i poci-
sków. Zewsząd, jakby z każdej 
strony tylko okrzyki – huurrraaa, 
huurrraaa! Dla jedenastoletniej 
dziewczynki było to niesamowicie 
stresujące przeżycie. Zrobiło się 
duszno, dym dusił gardło, łzawiły 
oczy, trzeba było z piwnicy jak 
najszybciej uciekać. Ludzie na 
oślep wyskakiwali na zewnątrz, 
przewracając jeden drugiego, o 
mało co nie zostałam stratowana. 
Wujek Marcin zaczął przeprowa-
dzać nas przez ogrody i płoty jak 
najdalej od ognia i toczących się 
walk. Obdarta na płotach, ale 
szczęśliwa, że jeszcze żyję z tym 
niewielkim tłumem ludzi prze-
brnęliśmy z pięć gospodarstw za-
nim dotarliśmy do bezpiecznego 
jak się nam wówczas wydawało 
miejsca. Było to duże gospodar-
stwo, budynki kryte blachą i da-
chówką. Skierowaliśmy się w stro-
nę piwnicy do przechowywania 
ziemniaków. W środku to samo co 
poprzednio u nas, zgiełk, wrzaski, 
duchota, pełno ludzi. Miejsca brak 
albowiem miejscowi schowali tu-
taj cały swój dobytek, naczynia, 

szkło, obrazy, kilimy. Powtórnie 
trafiliśmy w samo centrum walki 
cofających się wojsk niemieckich. 
Z jeden strony Niemcy, po drugiej 
Sowieci i zewsząd powtarzający 
się okrzyk – huurrraaa, huurrraaa! 
W tym zgiełku nie szło wejść do 
środka piwnicy. Niepełnosprawny 
syn gospodarzy nagle wyskoczył z 
ziemianki i widząc palącą się staj-
nię, pobiegł wypuszczać krowy i 
konie. Gdy po pewnym czasie po-
wrócił dla niego także nie było już 
miejsca w piwnicy. W tym mo-
mencie zaklął siarczyście, a prze-
straszeni ludzie momentalnie cof-
nęli się wgłąb i wejście opustosza-
ło, miejsce znalazło się także dla 
nas. Niewiele jednak szło wytrzy-
mać w tak zatłoczonym dole. Gry-
zący dym z palących się zabudo-
wań gospodarczych spowodował 
kolejną naszą ucieczkę. Wujek 
idąc ulicą skierował nas na prze-
ciwną stronę głównej drogi. Tam 
niestety wpadliśmy na oddział nie-
miecki. Mężczyzn oddzielono od 
kobiet, skierowano ich do stodoły 
– nas do pobliskiego domu. Sądzi-
liśmy, że to już koniec z chłopami, 
że Niemcy wypełnioną mężczy-
znami stodołę podpalą, nie uczyni-
li jednak tego. Pamiętam, że o 
mały włos życia nie postradała 
córka ciotki Anastazji, moja ku-
zynka Bronia. W ciągu całej naszej 
ucieczki ciocia trzymała Bronię na 
rękach. W pewnym momencie 
ktoś zauważył, że Bronia w tym 
dymie i smrodzie straciła oddech, 
stała się cała sina. Cudem z pomo-
cą wujka Marcina i innych kobiet 
udało się ją uratować i Bronia cało 
wyszła z tej opresji. Dzisiaj wielo-
krotnie wspominam tamtą chwilę 
mówiąc Broni, że dostała od Boga 
drugie życie. Niebawem wszystko 
ucichło, walki przeniosły się za 
wieś, ruscy dalej pognali za Niem-
cami. W takich oto warunkach 
przyszło wyzwolenie, zaczęliśmy 
myśleć o powrocie do domu. W 
obawie przed banderowcami bali-
śmy się wracać do Łosiacza przez 
Dawidkowce, szliśmy na skróty 
polami. Ciągle wracała myśl, co w 
domu, z ojcem? W drodze powrot-
nej znowu musieliśmy się chować 
po zaroślach, nadleciał samolot. 
Sądziliśmy, że na tym pustym o tej 
porze roku polu zostaniemy nieba-
wem ostrzelani. Kątem oka za-
uważyłam za skrzydłem samolotu 
olbrzymią czerwoną gwiazdę, po-
tem z samolotu poleciało na nas 
tysiące ulotek pisanych w języku 
rosyjskim. Co w nich szczegółowo 
było napisane już dzisiaj nie pa-
miętam, wiem tylko, że ta komuni-
styczna propagandowa ulotka za-
czynała się słowami „ Polacy! 
Dzień wyzwolenia już blisko. Nie 
ma chwili do stracenia”.                                                                                                                                   

Cdn

Wspomnień wysłuchał: Euge-
niusz Szewczuk          

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

/ Pamiętna studnia w Łosiaczu stoi do dziś
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1 listopada to data która przy-
wołuje wspomnienia z przeszło-
ści, czasem nawet te po których 
juz nie ma śladu. Smutne to ale 
prawdziwe. Pozwoliliśmy so-
bie przypomnieć artykuł: Gizeli 
Chmielewskiej na gazeta po-
morska.pl z 2 grudnia 2012 r. , 
który dotyka tego tematu. (https://
pomorska.pl/potomek-ruskich-
kniaziow-wnuk-powstancow-
styczniowych-i-inni/ga/7319845/
zd/11360793 )

Potomek ruskich kniaziów, wnuk 
powstańca styczniowego, założy-
ciel automobilklubu.
Zamieszkali w Bydgoszczy, gdy 
pod kresowym niebem zabrakło 
dla nich miejsca. Włączyli się w 
nurt życia naszego miasta oddając 
mu to, co mieli najlepsze - swoją 
wiedzę i bogate doświadczenie.
W zamian bydgoszczanie obiecy-
wali im wdzięczną pamięć. Ale 
były to obietnice bez pokrycia, 

skoro dziś próżno szukać ich gro-
bów na naszych cmentarzach.
Serafin Lipkowski, h. Brochwicz 
- cmentarz Nowofarny
Przez lata - tak jak jego bliscy - na 
ziemi kijowskiej prowadził wy-
godne, dostatnie życie, troszcząc 
się o swoje przyjemności, ale też 
nie zapominając o ludziach, dla 
których los był mniej łaskawy. Ab-
solwent wydziału rolnictwa Uni-
wersytetu Jagiellońskiego w Kra-
kowie, właściciel okazałego dworu 

w Horodnicy na ziemi kijowskiej, 
mąż Anny z Grocholskich, ojciec 
czterech synów - Jerzego, Bene-
dykta, Zygmunta i Józefa - ufun-
dował gimnazjum dla dzieci pol-
skich w Humaniu. Był działaczem 
miejscowego Towarzystwa Rolni-
czego. W czasie I wojny światowej 
hojnie wspierał finansowo humań-
ski oddział Towarzystwa Pomocy 
Ofiarom Wojny.
Gdy w 1917 r. zaczęła się w 

Rosji rewolucja, to, czego nie 
zdążyły zrabować i zniszczyć 
bolszewickie bandy, przekazał 
gen. Józefowi Hallerowi - 100 
koni, 40 wołów, do tego zapasy 
zboża i karmy dla zwierząt. Do 
Bydgoszczy wraz z rodziną tra-
fił w 1920 r., podobnie jak setki 
innych uchodźców ze Wschodu. 
Zamieszkał w kamienicy przy ul. 
Paderewskiego 1.
Tu nadal interesował się życiem 
kulturalnym i społecznym. Nie 

mógł już tych dziedzin życia 
wspierać finansowo, ale pomagał 
intelektualnie. Np. 6 listopada 
1923 r. na łamach „Gazety Byd-
goskiej” ukazał się jego artykuł, 
w którym zwracał uwagę na ro-
snącą rolę kina w Polsce. Apelo-
wał do polskich pisarzy, aby ci 
tworzyli takie dzieła, które mo-
głyby stawać się scenariuszami 
filmowymi, pokazującymi mło-
dym ludziom znaczenie świata 

starożytnego.
„Wszak młodzież nasza to w 
przyszłości nasz naród. Dajmy 
jej to poczucie piękna i dobra, 
a wyrośnie miłość, a nie będzie 
miejsca na zawiść i nienawiść, na 
wszystkie te wady, które nie two-
rzą, ale burzą”.
Serafin Lipkowski po ciężkiej 
chorobie zmarł 19 lutego 1925 
r. Trzy dni później na łamach 
„Dziennika Bydgoskiego”, z 
którym zresztą współpracował, 
ukazało się wzruszające wspo-
mnienie o jego zasługach, napi-
sane przez Janową Łempicką, też 
kresowiankę. Został pochowany 
na cmentarzu Nowofarnym, ne-
kropolii, która kilka lat wcześniej 
przyjęła jego wuja Augusta Iwań-
skiego - powstańca styczniowego.
Grób Iwańskiego dotrwał do na-
szych czasów. Odnowiono go w 
2011 roku. Mogiła Serafina Lip-
kowskiego - zapomniana, zanie-
dbana - w lipcu 2011 r. została 
zlikwidowana. Nie pierwsza i nie 
ostatnia...
Felicjan Podhorski h. Brodzic - 
cmentarz na Bielawkach
Potomek ruskich kniaziów, absol-
went Instytutu Rolniczego w Pu-
ławach, właściciel Chwoszczów-
ki w powiecie sławuckim. Bliski 
krewny licznej rodziny Podhor-
skich, która w swoich dworach 
i pałacach na Ukrainie gościła 
Leona Wyczółkowskiego. W tej 
grupie mecenasów artysty był też 
jego brat - Józef z majątku Szla-
chowa w guberni chersońskiej.
Do Bydgoszczy w 1920 r. spro-
wadziła go tragedia Kresów, która 
dla niego oznaczała nie tylko utra-
tę majątku, ale i dzieci. W 1917 
r. jego dwudziestotrzyletni syn 
Józef zginął z rąk bolszewików, 
w tym samym roku szesnastolet-
nia córka Anna, podczas zmiany 
opatrunków rannym żołnierzom, 
zaraziła się tyfusem i zmarła. Te 
bolesne wspomnienia towarzy-
szyły mu „na wygnaniu”, w Byd-
goszczy, gdzie zamieszkał wraz z 
żoną Marią z Podgórskich w ka-
mienicy przy ul. Kołłątaja 4.
Cichy, skromy urzędnik Miejskiej 
Gazowni zmarł 30 czerwca 1935 
r. w lecznicy miejskiej przy ul. 
Gdańskiej - jak napisano w księ-
dze zgonów - z powodu wady ser-
ca. Jego zasługi przypomniano na 
łamach „Dziennika Bydgoskiego” 
w pożegnalnym wspomnieniu.
Został pochowany na cmentarzu 
na Bielawkach, niedaleko gene-
rała Adama Rzewuskiego. Mogiła 
tego ostatniego oparła się upły-
wowi czasu i ludzkiej niepamięci, 
mogiła Felicjana Podhorskiego 
nie istnieje. Bo nie znalazł się 
w Bydgoszczy nikt, kto by o to 
miejsce zadbał, kto by upomniał 
się o jego pamięć. Tym samym 
grób Podhorskiego w naszym 
mieście podzielił smutny los jego 
rodzinnych nekropolii na dalekiej 
Ukrainie.
Włodzimierz Stulgiński h. Lu-

bicz - cmentarz Starofarny
Do Bydgoszczy w 1920 r. przy-
wiózł żonę Helenę z Kolankow-
skich i córkę Zofię. Przywiózł też 
wspomnienia z Kresów Wschod-
nich - o przeszłości swojej ro-
dziny, w której nie brakowało 
gorących patriotów, powstańców 
styczniowych, ale i ludzi przed-
siębiorczych. Jego ojciec kiero-
wał największą papiernią w Rosji 
w Dobruszu nad Ipucią, niedaleko 
Homla, należącą do książąt Pa-
skiewiczów.
Stulgiński był cenionym inży-
nierem, absolwentem sławnego 
Instytutu Technologicznego w Pe-
tersburgu. W naszym mieście w 
1928 r. należał do grona założy-
cieli Automobilklubu Pomorskie-
go. Jego citroena, zwanego przez 
właściciela „Pupsem” dobrze zna-
no w Bydgoszczy. Organizował 
rajdy, wycieczki, słynne „pogo-
nie za lisem”. Fundował nagrody. 
Należał do Bractwa Kurkowego, 
wchodził w skład zarządu Związ-
ku Polaków Kresów Wschodnich. 
Wspólnie z żoną należał do funda-
torów pomnika Henryka Sienkie-
wicza, co zostało upamiętnione na 
tablicy, która znajduje się w hallu 
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblio-
teki Publicznej na Starym Rynku. 
Ich córka Zofia upamiętniła dzieje 
swojej rodziny, zresztą w niezbyt 
dobrym świetle, w książkach pt. 
„Gruszki na wierzbie”, „Mąż z 
ogłoszenia” i „Czek bez pokry-
cia”. Elementów bydgoskich w 
nich nie brakuje.
Gdy Włodzimierz Stulgiński od-
chodził, poprosił, aby zamiast 
wieńców na grób przekazano pie-
niądze na fundusz dla bezrobot-
nych. Zmarł 25 grudnia 1936 r. w 
miejskiej lecznicy na udar mózgu. 
Na jego pogrzeb na cmentarzu 
Starofarnym zjechali się automo-
biliści z całego kraju, z Wilnem 
włącznie. Nigdy przedtem, ani 
chyba nigdy potem do tej bydgo-
skiej nekropolii nie wiódł tak dłu-
gi sznur samochodów...

Włodzimierza Stulgińskiego po-
chowano przy głównej alei. Dzię-
kowano mu za rozwinięcie idei 
motoryzacyjnej w Bydgoszczy, 
obiecywano wdzięczną pamięć. A 
dziś po jego grobie nie ma śladu.
Serafin Lipkowski, Felicjan Pod-
horski, Włodzimierz Stulgiński 
- tylko trzy nazwiska, tylko trzy 
historie, w których splotły się losy 
kresowiaków i bydgoszczan. I 
trzy groby, spośród wielu innych, 
które już nie istnieją.

Dlaczego zniknęły z cmentarzy?
Odpowiedź jest prosta: ich bliscy 
już odeszli, podobnie jak przy-
jaciele i znajomi. Nie miał kto 
zadbać o mogiły, ani ich opła-
cać. Nie miał kto we właściwym 
momencie przypomnieć o zasłu-
gach tych ludzi, więc ich groby 
zlikwidowano. Tylko zapiskom 
w archiwalnych dokumentach 
i literaturze pamiętnikarskiej, 
także notatkom w lokalnej pra-
sie zawdzięczamy to, że po tych 
nietuzinkowych ludziach został 
jakiś ślad. Wielka szkoda, że ta-
kiego śladu nie ma na bydgoskich 
cmentarzach.

/ Fot. Grobowiec na cmentarzu Starofarnym 1974.
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Pamiętam “Hej wio, wista wio...”, 
myślę, że wiele osób z mego 
pokolenia zapamiętało zarówno 
tą piosenkę jak i wykonawcę. 
Piosenkę zatytułowaną 
„Furman” śpiewał Stanisław 
Jopek od pierwszych dni pracy 
w „Mazowszu”. 

Co ciekawe utwór zaprezentował 
po raz pierwszy w Londynie, kilka 
tygodni po dołączeniu do Zespołu. 
Po latach powiedział: „ Myślałem, 
że będę go śpiewał rok, góra 
dwa, a okazało się, że śpiewam 
go całe życie.” A trzeba wiedzieć, 

że śpiewał w 36 językach, m. 
in. po chińsku, japońsku, fińsku 
, arabsku, bowiem z zespołem 
z koncertami zawitał do ponad 
100 krajów: był m.in. w Chinach, 
Japonii, Argentynie, Egipcie, we 
Francji czy Wielkiej Brytanii. 
Gdziekolwiek się nie pojawił, 
budził zachwyt i uwielbienie. 
Stanisław Jopek – „Pierwszy 
Furman Rzeczpospolitej”, 
urodził się 10 października 
1935 roku we Lwowie. Jak głosi 
legenda, w której tkwi ziarno 
prawdy, przyszedł na świat na 
scenie. W czasach dwudziestolecia 

miedzy-wojennego, Lwowiacy 
słynęli z tego, że lubili śpiewać 
i występować. Byli znani jako 
ludzie o wielkich sercach, 
obdarzeni licznymi talentami, 
poczuciem humoru i pogodą 
ducha. Również i w rodzina Jopka 
śpiewała, zarówno w czasach 
lwowskich, jak i po przesiedleniu 
do Kościerzyc na Dolnym 
Śląsku. „ Uśmiech miałem już 
chyba w genach. (...) Byłem 
takim pełnym humoru lwowskim 
batiarem. A potem w „Mazowszu” 
to już dzień w dzień przypominano 
mi o uśmiechu. W folklorze jest 
sama radość i nie da się tańczyć, 
śpiewać, jeśli nie ma się jej 
w sobie. Wydaje mi się, że ja ją 
mam i że ona jest całym moim 
życiem „ powiedział w wywiadzie 
dla „Dziennika Zachodniego” 
z 21 lutego 2003 r. Na Dolnym 
Śląsku Stanisław Jopek 
rozpoczął naukę jednocześnie 
w dwóch szkołach – muzycznej 
i handlowej w Brzegu Dolnym. 
Jego talent i predyspozycje jako 
pierwsza zauważyła dyrektorka 
szkoły muzycznej Eugenia 
Kryńska, która zachęciła go, 
żeby spróbował sił w Zespole 
Pieśni i Tańca „Skolimów”. W 
1952 roku, podczas przesłuchań, 
Jopek zachwycił jury i otrzymał 
pierwszy angaż śpiewaka-solisty. 
Będąc członkiem zespołu zyskał 
podstawy edukacji muzycznej 
i zaczął marzyć o karierze śpiewaka 
operowego. Uczył się pod okiem 
fachowców – prof. Jerzego 
Sergiusza Adamczewskiego, 
prof. Feliksa Rudomskiego, 
prof. Jana Trybusa i prof. Zofii 
Brégy. Poszukiwano talentów do 
PZL Pieśni i Tańca „Mazowsze”. 
Mira Ziemińska - Sygietyńska 
i Tadeusz Sygietyński zwrócili 
uwagę na młodego artystę. W 
1956 rozpoczął pracę artystyczną 
w „Mazowszu” jako śpiewak-

solista. Jopek początkowo nie 
był przekonany do folkloru, 
wolał bowiem muzykę klasyczną. 
Przekonanie pojawiło się po 
piosence (była to prawdopodobnie 
melodia „Cyt, cyt”), śpiewanej 
przez chór „Mazowsza” na próbie.  
„Mój zachwyt wzbudziło nie tylko 
brzmienie, ale i wyrazistość 
każdego słowa. Pomyślałem, 
że tak nie zaśpiewa żaden chór 
operowy” wspominał później. 
Od tamtej pory towarzyszył 
zespołowi na każdym koncercie. 

Stanisław Jopek słynął z głosu 
o niepowtarzalnej barwie, 
tenoru o barytonowym 
odcieniu. Był obdarzony 
wielkim talentem i charyzmą 
sceniczną. Zachwycał nie tylko 
barwą głosu, ale też niezwykłym 
kunsztem wykonawczym. W 
swoim repertuarze obok piosenek 
ludowych, miał również arie 
operowe oraz pieśni Chopina 
i Moniuszki, jak również polskie 
kolędy.”Tak pięknych pieśni 
ludowych jak Polska, podobnie 
jak takich pięknych kolęd, nie 
ma żaden inny kraj „ powiedział 
w wywiadzie udzielonym 
„Trybunie” 22 listopada 2005 
roku. Swój popisowy numer, 
piosenkę zatytułowaną „Furman” 
Jopek śpiewał od pierwszych 
dni pracy w „Mazowszu”. Nie 
spodziewał się, że będzie ją 
śpiewał całe życie. Podczas 
jednego z wywiadów po latach 
powiedział: „ Gdziekolwiek 

jestem, publiczność domaga się 
„Furmana” i to jest niesamowite, 
bo przecież mam w repertuarze 
masę innych piosenek, niektóre 
z nich są fantastyczne, zebrało 
się tego ponad pięćdziesiąt, 
a jednak „Furman” zawsze 
musi być – podkreślał artysta. „ 
Faktycznie  „Furman” przyniósł 
artyście sławę w kraju i za 
granicą. Do melodii zaczerpniętej 
przez Sygietyńskiego z Kolberga 
dodano 11 zwrotek ostrej satyry. 
Stanisław Jopek niekiedy 
zastanawiał się, czy cenzura 
nie zwróci uwagi na słowa 
„Furmana” i śpiewał zwykle 
tylko trzy pierwsze zwrotki. 
Ale gdy publiczność żądała 
bisów, odważnie posuwał się 
dalej.  „Furman” wywoływał 
zawsze gromkie owacje nie tylko 
w kraju, ale i wśród Polonii, 
bo towarzyszył polskiej historii 
na wszystkich jej zakrętach, 
w latach 1956-1989. Zmieniali 
się „włodarze”, ale Stanisław 
Jopek był niezastąpiony. Nikt 
nigdy tej piosenki nie próbował, 
bo nie potrafił, tak zaśpiewać 
jak Stanisław Jopek. Przy 
okazji warto wspomnieć, że 
miał możliwość wyjechać na 
emigrację, gdy rozpoczął się 
stan wojenny, ale z tego nie 
skorzystał. A miał taką możliwość 
osiedlenia się w Kanadzie, 
gdzie wówczas mieszkali jego 
rodzice. Występując blisko 
50 lat z „Mazowszem” Jopek 
zawitał do ponad 100 krajów. W  

Światowej sławy „Furman”
-Polski tenor rodem ze Lwowa
Bogusław Szarwiło

/ Stanisław Jopek podczas występu z Zespołem Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Fot. PAP/J. Turczyk
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W Bydgoskiej Katedrze znajduje 
się dzwon uwieczniony na kar-
tach powieści Henryka Sienkie-
wicza „Pan Wołodyjowski”.
Właśnie ten dzwon bił na trwogę 
podczas zbliżania się do twierdzy 
tureckich wojsk
w 1672 roku , oraz w scenie skła-
dania przysięgi w katedrze przez 
pułkownika Michała Wołodyjow-
skiego i dowódcę artylerii zamko-
wej Kettlinga.
Dzwon o średnicy metra, odlany 

został w 1641., waży 1138 kg. 
Reliefy informują, że został ufun-
dowany przez Wojciecha Wol-
skilnusa i kanonika Stanisława 
Rilskiego.
Kościół pw. św. Piotra i Pawła w 
Kamieńcu zbudowany został pod 
koniec XVI wieku i
był najdalej na wschód położoną 
gotycką katedrą Europy.
Ten sam dzwon radośnie ob-
wieszczał powrót wojsk polskich 
do Kamieńca w 1699 r., po trak-

tacie karłowickim, kiedy to Rze-
czypospolita odzyskała Podole i 
żegnał polską załogę w 1772 r., 
gdy po pierwszym rozbiorze Ka-
mieniec stał się częścią Imperium 
Rosyjskiego.
W Bydgoskiej Katedrze znajduje 
się także drugi dzwon z Kamieńca 
Podolskiego.
Dzieło ludwisarzy z 1737 roku, 
pochodzi z kościoła Dominika-
nów w Kamieńcu.
O historii jego powstania infor-

muje zamieszczony na nim relief.
W 1915 roku władze pruskie po-
zostawiły tylko jeden stary dzwon 
w bydgoskiej farze.
Po powrocie naszego miasta w 
granice Odrodzonej Rzeczypo-
spolitej, ówczesny proboszcz ks. 
Tadeusz Malczewski rozpoczął 
starania o pozyskanie środków na 
odlanie nowych dzwonów .
Jednak na przeszkodzie stawały 
trudności finansowe.
W 1922 r., do Bydgoszczy do-

tarła wiadomość, że w ramach 
realizacji traktatu ryskiego wła-
śnie z sowieckiej Rosji przybył 
do Warszawy transport dzwonów 
kościelnych zabranych z terenów 
kresów wschodnich w czasie I 
wojny światowej.
Wśród nich były pochodzące z 
Kamieńca. 
Co ciekawe ustalenia traktatu nie 
uwzględniały terenów Podola, 
gdyż znalazły się one poza grani-
cami II RP, a tyko z tych obsza-
rów dzwony miały zostać zwró-
cone Polsce.
Tak, czy inaczej bydgoskiej de-
legacji, która pospiesznie wyje-
chała do stolicy udało się skłonić 
władze kościelne i państwowe do 
przekazania dwóch dzwonów do 
naszego miasta.
Na wieży bydgoskiej fary ka-
mienieckie dzwony zawisły 21 
listopada 1923 roku
 Info za: https://www.face-
b o o k . c o m / b y d g o s z c z . o p /
posts/4577582982328914

Na fotografiach Wejście do Kate-
dry Św. Marcina.  Fot. Krzysztof 
Golik.

Czy wiesz, że na wieży bydgoskiej fary 
wiszą  kamienieckie dzwony ?
Redakcja za; Bydgoszcz- Okruchy Przeszłości

Nowym Jorku poznał Artura 
Rubinsteina, Jana Kiepurę 
i Martę Eggerth. Otrzymał 
zaproszenie na przesłuchanie od 
dyrektora Metropolitan Opery. 
W Paryżu pracę proponował 
mu dyrektor Moulin Rouge. 
Podczas zagranicznych wojaży 
zaprzyjaźnił się z popularnym 
francuskim aktorem Robertem 
Hosseinem, w Londynie 
poznał generałów Władysława 
Andersa i Tadeusza Bora-

Komorowskiego. Swoją żonę 
Marię Stankiewicz słynny solista 
poznał w „Mazowszu”. Był ojcem 
popularnej wokalistki Anny 
Marii i wybitnej skrzypaczki 
Patrycji. Mówił o sobie, że jest 
szczęściarzem, a „Mazowsze” – 
najlepszą akademią muzyczną 
i szkołą życia. To tu spotkał 
dwie kobiety, które miały 
największy wpływ na jego życie 
– Marię Stankiewicz, swoją 
życiową partnerkę, oraz Mirę 

Zimińską-Sygietyńską, która, 
jak podkreślał, nauczyła go 
pokory wobec muzyki i sztuki, 
a także nauczyła szacunku dla 
publiczności. Powiedział, że dała 
mu radę: „ Obojętnie czy to będzie 
Nowy Jork czy Radom, śpiewaj 
tak, jakbyś miał śpiewać po raz 
ostatni i dał ci Bóg tę możliwość, 
że możesz śpiewać. To było moje 
credo.”  Jako artysta zdobył 
to, co dla artysty-śpiewaka jest 
najcenniejsze: uznanie i miłość 

publiczności oraz największe 
sceny świata. Jego występy 
budziły podziw i entuzjazm 
podczas koncertów w kraju i za 
granicą. Dzięki niemu  polskie 
pieśni przyjmowane były 
z ogromnym uznaniem na 
całym świecie. Stanisław Jopek 

zmarł 1 sierpnia 2006 roku 
w Warszawie i został pochowany 
na Cmentarzu Powązkowskim 
w Warszawie. 

Foto i info za: https://mazowsze.
waw.pl/pl/konkurs/stanislaw-
jopek/1473,Stanislaw-Jopek.html

https://www.facebook.com/bydgoszcz.op/?__cft__%5b0%5d=AZXjhgwtC01kKG2WF0AHm3zVPnrHJWBfPi7TubHO1RbfDW_d7VLJWhu5qgzgTycn8Dt4U6g7ZsbnTILrPu0hY3IpuUcXOriTWDSlZ5jgvCxyffZAfjtwYVwpBUh0o36hcVe0M27u7KzPe4Kqs4f7fGBt&__tn__=-UC%2CP-R
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Pierwszą stałą, cotygodniową, 
półgodzinną audycję rozrywko-
wą lwowska rozgłośnia Polskie-
go Radia nadała w dniu 16 lipca 
1933 roku. I to właśnie były na-
rodziny ogromnie później po-
pularnej „Wesołej Lwowskiej 
Fali”, regularnie słuchanej w 
całym kraju przez pięć do sze-
ściu milionów radiosłuchaczy, a 
więc przez prawie szóstą część 
całej ówczesnej ludności kraju 
i przeszło połowę jego ludności 
miejskiej.
Kiedy z odbiorników radio-
wych rozbrzmiewała „Wesoła 
Lwowska Fala” — w miastach 
pustoszały lokale rozrywkowe, 
restauracje, kawiarnie, a na-
wet teatry i kina. W domach po 
godzinie dziewiątej wieczorem 
przerywano wszelkie zajęcia, 
a towarzyskie przyjęcia zamie-
niały się w zbiorowe słuchanie 
radia.
Wszystko właściwie było autor-
stwa Wiktora Budzyńskiego, 
wszystkie postacie zostały stwo-
rzone i ukształtowane przez nie-
go. Z reguły tej wyłamywały się 
jedynie „wesołofalowe” lwow-
skie batiary, Szczepko i Tońko 
— całkowicie samoswoi i ory-
ginalni. Obydwu znał dobrze 
Jerzy Janicki. Niechże zatem 
napisze... 

Zespół Rozgłośni Polskiego Ra-
dia Lwów. 

Zaraz po Szczepku i Tońku 
stawiam niezapomnianego rad-
cę Strońcia, czyli grającego tę 
radiową, „wesołofalową” rolę 
— Wilhelma Korabiowskiego. 
Obaj, Budzyński i Korabiow-
ski, stworzyli oryginalną, specy-
ficzną osobowość starszego już 
wiekiem woźnego magistratu, 
kurtuazyjnie nazywanego przez 
prostodusznych znajomków 
„panem radcą”. Wyposażyli go 
w tradycyjną, jeszcze austriac-
ką, cesarsko-królewską mental-
ność i swoisty, nieco biurokra-
tyczny sposób wysławiania się. 
Takie „reliktowe” typy snuły 
się jeszcze wówczas po różnych 
lwowskich urzędach i biurach.
Wiktor Budzyński wykreował 
również radiową osobowość 
Włady Majewskiej. Pod koniec 
drugiej wojny światowej została 
jego drugą żoną. Z wykształce-
nia była prawniczką. Teksty dla 
niej pisane przez Budzyńskiego i 

jego radiowa reżyseria rozbudziły 
i rozwinęły jej wrodzone zdolno-
ści aktorskie. W zespole „Fali” 
była niewątpliwie najlepszą od-
twórczynią najróżnorodniejszych 
typów charakterystycznych płci 
żeńskiej, a także znakomitą, bez-
konkurencyjną parodystką. Z 
wielkim talentem naśladowała 
Hankę Ordonównę, Mirę Zimiń-
ską, Zofię Terne, Olgę Kamieńską 
i Lenę Żelichowską. Świetnie też 
parodiowała słynne vedetty pary-
skie: Josephine Baker i Lucienne 
Boyer. Dzięki takim właśnie zdol-
nościom była w stanie jednooso-
bowo „obsłużyć” napisaną spe-
cjalnie dla niej (oczywiście przez 
Budzyńskiego) audycję zatytu-
łowaną „Gwiazdy przez kalkę”. 
Żywiołowa, spontaniczna, pełna 
inwencji i zmysłu satyrycznego 
— występowała w monologach, 
dialogach i skeczach niemal każ-
dej audycji „Wesołej Lwowskiej 
Fali”. 
Inną parą „dialogowców” — 
Aprikosenkranza i Untenbauma 
— grali bardzo udatnie Mieczy-
sław Monderer i Adolf Fleischen. 
W audycji Wiktora Budzyńskiego 
byli parą kawiarnianych żydow-
skich komentatorów bieżących 
wydarzeń. Zarówno tych z dzie-
dziny wielkiej polityki w skali 
krajowej i światowej, jak i tych 
o lokalnym, lwowskim zasięgu. 
Komentowali je zaś w sposób 
nader charakterystyczny dla ów-

czesnej grupy społecznej, którą 
reprezentowali: z filozoficznym 
stoicyzmem i ostrożnym dystan-
sem, delikatnymi półsłówkami, 
przezornym mówieniem „między 
wierszami”, z wyraźnie wyczu-
walnym porozumiewawczym 
przymrużeniem oka i domyślnym 
uśmieszkiem, ze specyficznym 
przydechem i znaczącym zawie-
szeniem głosu. No i z owym, jak-
że charakterystycznym, zaśpie-
wem pod koniec wypowiadanych 
kwestii.
Józef Wieszczek, choć nie był 
lwowianinem „z urodzenia” (po-
chodził z Nowosądeckiego), do-
brze się „dostroił” do lwowskiego 
zespołu radiowego. Stało się to 
może dzięki temu, iż miał wybit-
ny talent do aktorskiej „mimikry”. 
Był nie tylko niezłym aktorem 
radiowym, ale również świet-
nym parodystą oraz imitatorem 
wszelkich możliwych dźwięków 
i zjawisk akustycznych. Celował 

zwłaszcza w naśladowaniu gło-
sów różnych zwierząt — od hi-
sterycznego, jazgotliwego szcze-
kania ratlerka, aż po tęskne my-
czenie krowy czy groźny ryk lwa. 
Ryczał, szczekał, miauczał, gda-
kał, piał i beczał wprost wspania-
le. Talentem parodystycznym nie 
ustępował Władzie Majewskiej, 
pełniąc funkcje jak gdyby jej mę-
skiego odpowiednika. W realiza-
cji różnorakich efektów dźwię-
kowych okazał się dla „Wesołej 
Lwowskiej Fali” nabytkiem bez-
cennymi, działał więc w zespole 
z powodzeniem przez cały okres 
jej istnienia. Także jako świetny 
odtwórca chłopskich, gwarowych 
(zwłaszcza góralskich), przepojo-
nych rubasznym humorem mono-
logów i dialogów.
Oprócz „kadry oficerskiej’ było 
w tym zespole wielu jeszcze 
„podoficerów” i „szeregowych” 
— wymieńmy chociaż tylko ich 
nazwiska: Teodozja Lisiewicz, 
Ada Sadowska, Love Short, Cze-
sław Halski, Juliusz Gabel, Alfred 
Schütz, Tadeusz Seredyński, Zbi-
gniew Lipczyński, Izydor Dąb — 
i inni.
Pierwszy nieradiowy, publicz-
ny występ zespołu „Fali” (w 
lwowskim Teatrze Wielkim) był 
niezwykle udany i spotkał się z 
ogromnym entuzjazmem widzów. 
Po nim posypała się lawina zapro-
szeń nadsyłanych ze wszystkich 
bez mała miast Polski. I zespół 
jeździł do wszystkich, którzy je 
przysyłali. Kronikarze lwowskiej 
rozgłośni radiowej obliczyli, że 
tych scenicznych i estradowych 
występów było do wybuchu dru-
giej wojny światowej około dwu-
stu. Radiowych zaś audycji „Fali” 
było do tego czasu sto osiemdzie-
siąt siedem.
Pierwszego września 1939 roku 
wybuchła druga wojna światowa. 
Szesnastego września spikerka 
lwowskiej rozgłośni radiowej, 
Celina Nahlik, ze łzami w oczach, 
drżącym głosem odczytała przed 
mikrofonem komunikat o za-
kończeniu nadawania programu 
przez tę rozgłośnię, wybucha-
jąc spazmatycznym płaczem tuż 
przed wyłączeniem mikrofonu. 
Tego samego dnia w pierwszym 
rzucie ewakuacji wyjechali ze 
Lwowa członkowie stałego ze-
społu „Wesołej Lwowskiej Fali” z 
Wiktorem Budzyńskim na czele. 
18 września o godzinie drugiej w 
nocy zespół przekroczył granicę 
polsko-rumuńską.
Tu Budzyński niemal natych-
miast stworzył zespół teatru ob-
jazdowego „Lwowska Fala” (bez 
przymiotnika „Wesoła”, co chyba 
zrozumiałe...). Występowali w 
Rumunii od 14 listopada 1939 do 
13 lutego 1940 roku, dając łącznie 
56 występów dla około dwudzie-
stu tysięcy widzów. Odwiedzili 
skupiska polskich wojennych tu-
łaczy ;cywilnych i wojskowych 
w wielu miejscowościach. Jak 
się potem ktoś wyraził, artyści z 

„Lwowskiej Fali” swym oddzia-
ływaniem „prostowali” zgnębio-
nych, budzili nadzieję, zmuszali 
do aktywności. Kiedy zaś po dłu-
gich i uporczywych staraniach 
pozwolono im w końcu na odwie-
dzanie obozów internowanych 
żołnierzy polskich — niejedną 
dziesiątkę dobrze wyszkolonych 
specjalistów wojskowych wy-
wieźli, cichcem i w odpowiednim 
przebraniu, poza obozowe druty, 
umożliwiając im w ten sposób 
wyjazd do Francji, do tworzącej 
się tam już armii polskiej.
Ósmego marca 1940 roku zespół 
„Lwowskiej Fali” opuścił Rumu-
nię, by przez Jugosławię i Włochy 
dostać się do Francji, a tam — do 
upragnionego polskiego wojska. 
Tu, jako „Pierwsza Polowa Czo-
łówka Teatralna — Lwowska 
Fala”, występowali we wszyst-
kich obozach i zgrupowaniach 
Wojska Polskiego we Francji, da-
jąc łącznie trzydzieści występów.
22 czerwca 1940 roku na małym 
angielskim frachtowcu „Fala” 
przedostała się do Szkocji i tu 
zaraz podjęła swoją misję. W set-
kach różnych „miejsc postoju” 
mówiła, śpiewała, grała i tańczy-
ła dla setek tysięcy polskich żoł-
nierzy — piechurów, lotników, 
marynarzy, pancerniaków, artyle-
rzystów, ułanów (zmotoryzowa-
nych...), sztabowców, a także — 
rannych i chorych w wojskowych 
szpitalach. Od swego pierwszego 
występu w Szkocji, w dniu 24 
czerwca 1940 roku, aż po swój 
ostatni występ w dniu 17 listopa-
da 1946 roku w szpitalu wojsko-
wym w Whitechurch, „Fala” wy-
stąpiła ponad 800 razy! Niejeden 
z tych spektakli oglądali żołnierze 
na pierwszej linii frontu. W końcu 
1946 roku „Lwowska Fala” prze-
stała istnieć. 
Wiele artykułów i rozpraw po-

święcono owemu fenomenowi. 
Tymon Terlecki, znakomity te-
atrolog, historyk literatury, lite-
raturoznawca i publicysta, ongiś 
współpracownik lwowskiej roz-
głośni Polskiego Radia, ocenia: 
W kraju „Wesoła Lwowska Fala” 
była rozsadnikiem po prostu 
humoru, była uśmiechem nie-
dzieli między jednym i drugim 
tygodniem pracy. Na obczyźnie 
„Lwowska Fala” stała się czymś 
więcej — poszła na żołnierską 
służbę żołnierzowi, którego los 
skazał na najcięższe przejścia, ja-
kich żołnierz może doświadczyć.

Dlatego „Fali” udało się tyle 
razy utrafić w to, co nas boli, 
co nas porusza do głębi serca, 
co jest najbliższe żołnierskie-
mu odczuciu. Dlatego „Fala” 
zyskała sobie rzadkie prawo 
mówienia nam prawdy, nawet 
przykrej. Dlatego miała prawo 
rzekomego „moralizowania”, 
a w gruncie rzeczy — koleżeń-
skiego obrachunku. Dlatego 
miała rzadkie prawo wzruszać 
nas do łez...
„Fala” żołnierska nigdy nie 
przestała być — lwowska. Ale 
to, co w kraju było zabawną 
osobliwością, śmieszną egzoty-
ką — teraz było czymś więcej: 
było zakotwiczeniem w żywym, 
rzeczywistym, jedynie ważnym, 
bliskim świecie. Była fanatycz-
ną miłością ściślejszej ojczyzny, 
„małej ojczyzny”: regionu, wsi, 
miasta, dzielnicy miejskiej, uli-
cy. Tylko przez tę miłość można 
dorosnąć do miłości „wielkiej 
ojczyzny”.-

 Witold Szolginia 
PS. I ja tam z gośćmi byłem, 
miód i wino piłem, a com wi-
dział i słyszał w księgi umieści-
łem.

NA „WESOŁEJ LWOWSKIEJ FALI”
Aleksander Szumański

/ Wilhelm Korabiowski jako artysta Polskiego Radia (1936). Źrodło Wikipedia
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W Kolejnej odsłonie muzyków w 
„Barw Kresów wpisanej” przy-
pomnimy postać Mieczysława 
Karłowicza herbu Ostoja ur. 11 
grudnia 1876 w Wiszniewie na hi-
storycznej Litwie. 

Syn Ireny z Sulistrowskich i Jana 
Aleksandra Karłowicza (1836–
1903), wybitnego etnologa i języ-
koznawcy, spędził na wsi wczesne 
dzieciństwo mieszkając w rodzin-
nym majątku Sulistrowskich w 
Wiszniewie do szóstego roku ży-
cia.

Był najmłodszym z czworga dzie-
ci, wychowywał się w muzycznej 
atmosferze, a w wieku siedmiu lat 
rozpoczął naukę gry na skrzyp-
cach. 

Karłowicz to jedna z najważniej-
szych postaci w historii muzyki 
polskiej przełomu XIX i XX wie-
ku. Był mistrzem orkiestracji i ga-
tunku poematu symfonicznego

Był polskim kompozytorem i dy-
rygentem, autorem m.in. ponad 
101 pieśni oraz różnych utworów 
orkiestrowych, w tym 6 poematów 
symfonicznych. Był też przedsta-
wiciel nurtu późnego romantyzmu 
oraz taternikiem, fotografikiem 
oraz publicystą.

W 1895 r. wyjechał do Berlina z 
zamiarem kontynuowania nauki 
gry na skrzypcach u Józefa Joachi-
ma, ostatecznie jednak zaczął stu-
dia kompozytorskie u Heinricha 
Urbana. Jednocześnie studiował 
na wydziale filozoficznym tam-
tejszego uniwersytetu, publikował 
artykuły w piśmie „Echa Muzycz-
ne i Teatralne” i komponował swo-
je pierwsze poważniejsze dzieła — 
Serenadę na orkiestrę smyczkową 
i muzykę do dramatu Józefata No-
wińskiego pt. Biała gołąbka. Wte-
dy też rozpoczął pracę nad Sym-
fonią Odrodzenie, którą ukończył 
już po powrocie do Warszawy, w 
1901 roku.

W stolicy prowadził działalność 
publicystyczną na rzecz współ-
czesnej muzyki polskiej, założył 
orkiestrę smyczkową przy War-

szawskim Towarzystwie Muzycz-
nym i dalej komponował. W 1906 
r. odbył kurs dyrygencki w Lip-
sku u Artura Nikischa. W 1907 r. 
osiedlił się w Zakopanem. Zginął 
dwa lata później, kilka tygodni po 
wykonaniu Odwiecznych pieśni w 
Filharmonii Warszawskiej, które 
przyniosło mu prawdziwy triumf.

dr Katarzyna Naliwajek-Mazurek 
m.in. tak o nim pisze: 

Karłowicz jest twórcą sześciu 
poematów symfonicznych (po-
wstałych w latach 1904-1909): 
Powracające fale, Odwieczne pie-
śni, Rapsodia litewska, Stanisław 
i Anna Oświecimowie, Smutna 
opowieść i Epizod na maskaradzie 
(dokończony przez Grzegorza Fi-
telberga). Dziełami tymi zasłużył 
sobie na miano twórcy nowocze-
snej polskiej muzyki symfonicz-
nej. Skomponował także Koncert 
skrzypcowy A-dur (1902 r.) oraz 
szereg pieśni na głos z fortepia-
nem (lata 1895-98), głównie do 
słów wielkich poetów polskich (m. 
in. Kazimierz Przerwa-Tetmajer, 
Juiliusz Słowacki, Maria Konop-
nicka, Adam Asnyk).

Karłowicz podjął ambitne zada-
nie włączenia muzyki polskiej w 
krąg europejskiej kultury mu-
zycznej. Udało mu się osiągnąć 
ten cel dzięki twórczej adaptacji 
najnowszych zdobyczy muzyki eu-
ropejskiej w zakresie orkiestracji 
i brzmienia, przy czym głównym 
punktem odniesienia była dla 
niego muzyka Ryszarda Straus-
sa. Stworzył muzykę o bardzo 
indywidualnym obliczu, głęboko 
emocjonalną i podejmującą od-
wieczne problemy egzystencjalne 
człowieka.

W 1902 powstał dedykowany S. 
Barcewiczowi Koncert skrzypco-
wy A-dur opus 8. Swym artykułem 
Muzyka swojska w Filharmonii 
warszawskiej zainicjował walkę 
o obecność współczesnej muzy-
ki polskiej w repertuarze nowo 
powstałej Filharmonii Warszaw-
skiej. Od 1903 działał w zarzą-
dzie Warszawskiego Towarzystwa 

Muzycznego, przy którym zało-
żył i prowadził orkiestrę smycz-
kową. W tymże roku ukazała się 
cenna publikacja Karłowicza Nie 
wydane dotychczas pamiątki po 
Chopinie, zawierające korespon-
dencję Chopina. 21 marca 1903 
w Berlinie odbył się koncert kom-
pozytorski Karłowicza, na którego 
program złożyła się uwertura do 
Białej gołąbki, Koncert skrzyp-
cowy i Symfonia „Odrodzenie”, 
dyrygował kompozytor, solistą był 
S. Barcewicz. Nie zrażony mało 
pochlebnymi recenzjami po swym 
kolejnym koncercie kompozytor-
skim w Wiedniu (8 lutego 1904), 
Karłowicz poświęcił się całko-
wicie twórczości w dziedzinie 
jednego gatunku: poematu sym-
fonicznego. W latach 1904–1909 
powstało 6 poematów symfonicz-
nych opus 9–14: Powracające fale, 
Odwieczne pieśni, Rapsodia litew-
ska, Stanisław i Anna Oświecimo-
wie, Smutna opowieść oraz Epi-
zod na maskaradzie pozostawiony 
w szkicach (dokończony oraz zin-
strumentowany po śmierci kompo-
zytora przez Grzegorza Fitelber-
ga). W 1906 kompozytor wyjechał 
do Lipska na kurs dyrygencki A. 
Nikischa. 21 marca 1907 w Ber-
linie na koncercie kompozytorów 
Młodej Polski odbyło się pra-
wykonanie Odwiecznych pieśni. 
Karłowicz zaznaczył w ten sposób 
swoje poparcie dla grupy twórców 
zrzeszonych w Spółce Nakładowej 
Młodych Kompozytorów Polskich 
(zwanej przez historyków „Młodą 
Polską”), do której formalnie nie 
należał. W tymże roku kompozy-
tor osiedlił się w Zakopanem.
Związek Karłowicza z Tatrami
Z Tatrami łączyła go od lat szcze-
gólna więź duchowa. Działał w 
Towarzystwie Tatrzańskim, pu-
blikował artykuły z wędrówek 
górskich, pasjonował się wspi-
naczką, jazdą na nartach, fotogra-
fiką; stał się jednym z pionierów 
polskiego taternictwa. Oceniany 
przez krytykę muzyczną na ogół 
nieprzychylnie, przeżył wielki 
triumf po koncercie w Filharmonii 
Warszawskiej (22 stycznia 1909), 
na którym entuzjastycznie przyję-
to Odwieczne pieśni. Niespełna 3 
tygodnie później 8 lutego zginął w 
Tatrach pod lawiną śnieżną pod-
czas samotnej wycieczki górskiej 
na nartach, w drodze z Hali Gą-
sienicowej do Czarnego Stawu, u 
stóp Małego Kościelca.

Kompozytorskie dzieła Karłowi-
cza:
1895–1896  Z a s m u c o n e j 
op.1/1  Pieśń na głos i fortepian
1895–1896  Skąd pierwsze 
gwiazdy op.1/2  Pieśń na głos i 
fortepian
1895–1896  Na śniegu 
op.1/3  Pieśń na głos i fortepian
1895–1896  Zawód op.1/4  
Pieśń na głos i fortepian

1895–1896  Pamiętam ci-
che, jasne, złote dnie op.1/5  
Pieśń na głos i fortepian
1895–1896  Smutna jest du-
sza moja op.1/6[6]  P i e ś ń 

na głos i fortepian
1892  O nie wierz temu, co po-
wiedzą ludzie  Pieśń na głos i 
fortepian
1895  Czasem, gdy długo na 
pół sennie marzę  Pieśń na głos i 
fortepian
1895  Z nową wiosną  P i e ś ń 
na głos i fortepian
1896  Mów do mnie jeszcze 
op.3/1  Pieśń na głos i fortepian
1896  Z erotyków op.3/2  
Pieśń na głos i fortepian
1896  Idzie na pola op.3/3  
Pieśń na głos i fortepian
1896  Na spokojnym, ciemnym 
morzu op. 3/4  Pieśń na głos i 
fortepian
1896  Śpi w blaskach nocy 
op.3/5  Pieśń na głos i fortepian
1896  Przed nocą wieczną 
op.3/6  Pieśń na głos i fortepian
1896  Nie płacz nade mną 
op.3/7[7]  Pieśń na głos i 
fortepian
1896  W wieczorną cisze 
op.3/8  Pieśń na głos i fortepian
1896  Po szerokim, po szero-
kim morzu op.3/9  P i e ś ń 
na głos i fortepian
1896  Zaczarowana królewna 

op.3/10  Pieśń na głos i fortepian

1896  Rdzawe liście strząsa z 
drzew  Pieśń na głos i fortepian
1897  Serenada op.2[8]  S e r e -
nada na smyczki
1898  Najpiękniejsze piosnki 

op.4  Pieśń na głos i fortepian
1900  Bianca de molena (Biała 
gołąbka) op.6  Muzyka do dra-
matu
1898  Pod jaworem[9]  P i e ś ń 
na głos i fortepian
1902  Symfonia Odrodzenie 
op.7  Symfonia
1902  Koncert skrzypcowy A-
-dur¹ op.8  Koncert skrzyp-
cowy
1902  Na anioł pański[10]  
Melodeklamacja z fortepianem
1904  Powracające fale op.9  
Poemat symfoniczny
1906  Odwieczne Pieśni op.10  
Poemat symfoniczny
1906  Rapsodia litewska 
op.11[11]  Poemat symfo-
niczny
1906  Stanisław i Anna Oświe-
cimowie op.12  Poemat symfo-
niczny
1908  Smutna opowieść op.13  
Poemat symfoniczny
1909  Epizod na maskaradzie² 
op.14  Poemat symfoniczny.

Wyszukał i opracował
Andrzej Łukawski

Muzyka w Barwy Kresów 
wpisana - Karłowicz 

Opracował Andrzej Łukawski

/ Mieczysław Karłowicz - Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=76894277

/ Muzyka i góry. Pasje Mieczysława Karłowicza 
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