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Moje wołyńskie wspo-
mnienia. cz.II
Krwawa niedziela, w której wzię-
ła udział grupa sfanatyzowanych i 
sfaszyzowanych części Słowian, za 
namową wrogów słowiańszczyzny 
przeszła do historii jako największe 
bestialstwo dokonane na niewinnej 
ludności polskiej mieszkającej na 
Wołyniu. I tak w dniu tym – powta-
rzam świadomie 11 lipca 1943 roku 
zorganizowane bandy ukraińskie 
napadły na modlącą się ludność pol-
ską, w następujących kościołach: W 
Porycku (pow. włodzimierski) , Ki-
sielinie (pow. horochowski)….str. 2

12 lipca 1943 r. w Marii 
Woli był pogodny
I w tym momencie pod-jechała fur-
manka, a na niej furman i trzech uzbro-
jonych Banderowców. Zobaczyli ojca, 

zeskoczyli z wozu i zawołali go do 
siebie jednocześnie repetując karabiny. 
Tato ruszył w ich stronę, ale po przej-
ściu może dwóch kroków odwrócił się 
i szeptem powiedział do mnie: - Ucie-
kaj. Ja cały czas nie pokazywałem się 
ze stodoły........ str.15

Zarys historii rejonu sa-
moobrony Huta Stepań-
ska - Wyrka – Hały 
„Jak wychodziliśmy z Huty to pano-
wała cisza. Koledzy chcieli zadzwo-
nić dzwonem, ale dowódca, który 
tymi tyłami dowodził powiedział, 
zostawicie niech już [polegli – GN]
spoczywają w pokoju”. Tak kończył 
się blisko półroczny okres narastają-
cego zagrożenia ze strony nacjona-
listów ukraińskich, którego kulmi-
nacją był napad dowodzonej przez 
Iwana Łytwynczuka „Dubowego” I 

Grupy Ukraińskiej Powstańczej Ar-
mii (UPA) na polskie osiedla położo-
ne w rejonie Huty Stepańskiej, Wyrki 
i Hał w dniach 16 – 18.VII…….str.7

POGROM DOMINOPO-
LA -PERŁY WOŁYNIA 
Ukraińcy coraz częściej pojawiali 
się w polskich wsiach i koloniach 
i prowadzili ożywioną akcję pro-
pagandową. Namawiali młodych 
mężczyzn i chłopaków polskich, 
aby wstępowali do powstającego 
właśnie oddziału polskiej party-
zantki w Dominipolu, który będzie 
walczył wspólnie z UPA przeciwko 
Niemcom. (…) Wieś polska Domi-
nopol pod lasem Świnarzyn w nocy 
została okrążona przez partyzantów 
ukraińskich i ludność, tejże wsi wy-
mordowana została doszczętnie, za-
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PAMIĘTAĆ O KRESACH, O MAŁEJ OJCZYŹNIE PRZODKÓW, 
TO NIE TYLKO OBOWIĄZEK, ALE ZASZCZYT

ORGAN MEDIALNY  POROZUMIENIA  POKOLEŃ  KRESOWYCH

Trwa AKCJA zbierania podpisów pod projektem Ustawy mającej na celu uchwalenie
11 lipca jako Dnia Pamięci Męczeństwa Kresowian - DOŁĄCZ  DO  AKCJI

Jak co roku, 11 lipca o godzinie 22:00 wystawiamy w 
oknach zapalone 

"Światełka Pamięci". 

11 lipca 
Dzień Pamięci 

Męczeństwa Kresowian
ledwie 3 osoby ocalało, które cudem 
zdążyły wymknąć się: jedna dziew-
czyna i dwóch chłopców, dziewczy-
na została pokaleczona. …..str.18

Rzeź humańska 1768 Rzeź 
wołyńska 1943
Należałoby się zastanowić co łączy 
ze sobą te dwa odległe wydarzenia, 
które przecież zostały dokonane w 
odstępie prawie dwóch wieków? 
Przecież inne jest podłoże histo-
ryczne rzezi w Humaniu z 1768 
roku, a inne.........str.21

Ołeksa Hasyn –bohater 
lwowskich szowinistów
Hasyn niewątpliwe należał od po-
czątku do tej grupy młodych ekstre-
mistów. Zdobył sobie w szeregach 
„Płasta” uznanie samego Bandery, 
czym należy tłumaczyć jego dalszą 
karierę. Jeszcze w latach dwudzie-
stych XX wieku został członkiem 
Ukraińskiej Organizacji Wojsko-
wej. Od samego początku, czyli od 
1929 roku należał też do Organiza-
cji Ukraińskich Nacjonalistów. Tak 
samo jak Szuchewycz ukończył pod-
chorążówkę w Wojsku Polskim. Za-
pewne wiedza tam zdobyta posłużyła 
mu do napisania razem z Jewhenem 
Konowalcem (komendantem UWO, 
pierwszym prowydnikiem OUN) 
dzieła pt. „Podręcznik wojsko-
wy”……str. 22

Czy sejm potępi zbrodnię?
Wszystkie kluby parlamentarne zło-
-żyły swoje projekty w tej sprawie. 
Niektóre projekty wpłynęły jesz-
cze w zeszłym roku ale uchwała 
nie została dotychczas zatwierdzo-

na ponieważ wśród polityków nie 
ma zgodności w sprawie nazwania 
zbrodni. Toczy się spór o słowo 
„ludobójstwo”. Jedni chcą pełne-
go ujawnienia faktów i na-zwania 
ludobójstwa po imieniu inni szu-
kają wymijających określeń gdyż 
obawiają się popsucia stosunków z 
Ukrainą…….str. 25

Za to, że byli Polakami
Ani słowa w owych „wspomnie-
niach" we wstępie Bogdana Huka 
nie ma o tym, że na całym obszarze 
obecnej zachodnią Ukrainy, na po-
lach, w lasach, we wsiach w starych 
studniach zalegają nie ekshumowa-
ne dotąd szczątki tysięcy wymordo-
wanych w okrutny sposób prze UPA 
Polaków - kobiet dzieci, mężczyzn, 
w tym również polskich duchow-
nych katolickich. Starsze pokolenia 
Ukraińców, mieszkańców wsi, w 
których UPA dokonywała rzezi Po-
laków, ....…..str.26

Piramidalne kłamstwa 
Romana Drozda
Książka Drozda nosząca upiorny ty-
tuł „Ukraińska Powstańcza Armia", 
wydana w Warszawie w 1998, jest 
skandalicznym przykładem fałszo-
wania źródeł i faktów w celu wy-
bielenia i heroizowania tych prze-
stępczych, ludobójczych formacji. 
Autor, licząc widocznie na naiw-
ność polskiego czytelnika i jego 
nikłą znajomość faktów z tamtych 
odległych już lat, usiłuje przedsta-
wić OUN-UPA jako formację huma-
nitarną i bohaterską, odnoszącą się 
przyjaźnie, a nawet opiekuńczo do 
ludności polskiej……str. 29

Liczby ofiar ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA w powiatach Wołynia

Od wydawcy:
Drogi czytelniku Kresowego Serwisu Informacyjnego.

Wychodząc naprzeciw Waszym prośbom i oczekiwaniom, równolegle 
z elektronicznym wydaniem lipcowej gazety po raz pierwszy ukaże się 
jej wersja papierowa. Pierwszy nakład i objętość gazety będzie jednak 
ograniczony. Informacje o tym gdzie można będzie nabyć gazetę będą na 
bieżąco zamieszczane w serwisie Kresy Nasze Kresy www.kresy.info.pl. 
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a terenach ziem wschod-
nich, w wytworzonej at-
mosferze nienawiści – do 
tej  krwawej niedzieli ( 

11 lipca 1943-red) były już roz-
poczęte i poczynione przygotowa-
nia na długo przed tym. Tuż przed 
napadem na kościoły ustały tu i 
ówdzie dokonywane morderstwa 
rodzin polskich i zaczęto nawet 
nawoływać i zachęcać poprzez 
ulotki i w rozmowach z Polakami 
do uczęszczania na nabożeństwa 
w kościołach, żeby się nie bali, bo 
Ukraińcy nie walczą z ludźmi wie-
rzącymi itp. Wprawdzie począt-
kowo ludność  polska z pewnym 
niedowierzaniem odnosiła się, 
stopniowo jednak coraz więcej  i 
regularniej zaczęła uczęszczać na 
niedzielne sumy kiedy kościoły 
masowo były  odwiedzane bandy 
U.P.A., O.U.N. i inne dokonywały 
napadów na wszystkie prawie ko-
ścioły (poza większymi miastami) 
na terenie województwa wołyń-
skiego. 
Ta krwawa niedziela, w której 
wzięła udział grupa sfanatyzo-
wanych i sfaszyzowanych części 
Słowian, za namową wrogów sło-
wiańszczyzny przeszła do historii 
jako największe bestialstwo doko-
nane na niewinnej ludności pol-
skiej mieszkającej na Wołyniu. I 
tak w dniu tym – powtarzam świa-
domie 11 lipca 1943 roku zorgani-
zowane bandy ukraińskie napadły 
na modlącą się ludność polską, 
w następujących kościołach: W 

Porycku (pow. włodzimierskie-
go) zebrana po brzegi kościoła 
ludność polska była mordowana 
przez 5 godzin – od rozpoczęcia 
sumy, godzina 11-ta do godziny 
16-tej .
Ocalało wówczas zaledwie kil-
kanaście osób, tj. śpiewacy na 
chórze, którzy po schodach wio-
dących na wieżę przedostali się 
na strych kościoła i kilka osób, 
którym wśród trupów w kościele, 
zbroczonych krwią udało się upo-
zorować, że nie żyją. Mszę świętą 
celebrował wówczas ksiądz Bo-
lesław Szawłowski  który ciężko 
ranny przy ołtarzu (od pierwszych 
kul ciężkiego karabinu maszyno-
wego, z którego strzelano z ze-
wnątrz przez drzwi frontowe ko-
ścioła) leżąc na stopniach ołtarza 
prosił bandę o sprowadzenie księ-
dza prawosławnego z niedalekiej  
(ca 250 m) cerkwi, żeby się mógł 
przed śmiercią wyspowiadać. 

Prośbie stało się zadość. Ksiądz 
prawosławny przybył w szatach 
liturgicznych – wyspowiadał i nic 
nie mówiąc, wśród napastników 
byli też i jego parafianie, odszedł. 
Księdza katolickiego banda jednak 
nie uhonorowała i zamordowała 
bagnetami. Z mojej rodziny byli 
wówczas w kościele: mój ojciec 
Jan, moja siostra Maria z synem 
Zbyszkiem i mój brat Bolesław. 
Ojciec ranny został w głowę, jed-
nak z broczącą na  głowie krwią 
dotarł do ołtarza i podtrzymywał 

ciężko rannego w okolicach ser-
ca chwiejącego się księdza pro-
szącego, jak już wspomniałem o 
spowiedź. Siostra  ciężko ranna w 
brzuch od pierwszych rwących się 
pocisków strzelanych z bombo-
miotu przez duże okna kościelne 
jęczała z bólu i patrzyła na swego 
zabitego syna,  który jako mini-
strant usługiwał wówczas do mszy 
świętej. Bratu memu Bolkowi,  w 
wieku lat 25, udało się wydostać 
z kościoła i kiedy przebiegał koło 
plebanii dopadnięty przez zbirów 
ukraińskich został zamordowany 
bagnetami. Kiedy ustały morder-
stwa i okradziony został kościół 
z drogocennych naczyń liturgicz-
nych  i gdy ucichły strzały, a banda 
ukraińskich pseudopatriotów się 
rozpierzchła, ojciec  mój z moją 
matką (z odległej o 1 km Holen-
derni) przybyli z krzesłem do ko-
ścioła i wzięli swoją ciężko ranną 
córkę, usadowili na krześle i przy-
nieśli do domu. 
W okrutnych cierpieniach leża-
ła w łóżku do wtorku, kiedy w 
godzinach porannych przybyli z 
bandy młodzi (z żółto niebieski-
mi barwami na czapkach) i zabili 
moją siostrę Marię, matkę i ojca. 
Ocaleni z tej gehenny w kościele 
różnymi  w ukryciu drogami, po-
przez obrosłe pola zbóż i lasów, 
z dala (by nie napotkać ni-kogo z 
ludzi) część z nich przedostała się 
do większych miast pobliskich: 
Włodzimierza Wołyńskiego, od-
ległego o 30 km i Sokala  18 km. 
Od nich, od tych  ocalałych, nam 
bliskich ludzi o tym ludobójstwie 
dowiedziałem się i wiernie ją  
przekazuję. W Chrynowie (pow. 
włodzimierskiego) napad na ko-
ściół dokonany został gdy ludzie 
zaczęli już wychodzić po nabo-
żeństwie. Większość z nich zosta-
ła uratowana dzięki zorientowaniu 
się o napadzie i ucieczce polami, 
kryjąc się w dojrzewających zbo-
żach, dostała się w ten sposób do 
odległego 12 km Włodzimierza  
Wołyńskiego. Proboszcz tego ko-
ścioła, w wieku lat czterdziestu 
(nazwiska nie  pamiętam) zdążył 
tylko dobiec do miedzy pola ob-
sianego zbożem i wówczas do-
padł do niego odświętnie ubrany 
jeden z bandytów z pistoletem w 
ręku. Ukryci  w zbożu parafia-
nie słyszeli jak ksiądz prosił o 
nie zabijanie jednak napastujący  
domagał się żeby ksiądz odwró-
cił się do niego tyłem, powtarza-
jąc tak kilka razy,  aż usłyszano 
strzał i ksiądz trafiony w tył gło-
wy zakończył życie. Część z ura-
towanych zorganizowała w swej 
wiosce samoobronę do czasu aż 
zaistniała beznadziejna sytuacja i 
zmuszeni zostali do opuszczenia 
swojej wioski i przedostania  się 
do Włodzimierza.Po paru dniach, 
od tej krwawej niedzieli, wyru-
szyła z Włodzimierza do Chryno-

wa grupka kobiet polskich wozem 
konnym, żeby zabrać zwłoki swe-
go ulubionego proboszcza jakże 
z dużym narażeniem swego życia 
i pochować go na cmentarzu we 
Włodzimierzu. Szczęśliwie udało 
im się!… Tu trzeba wyrazić wiel-
kie uznanie dla naszych Polek, 
które w tych dniach morderstw 
okazywały dużą odwagę, a nawet 
bohaterstwo i na to jest wiele z 
tych czasów przykładów, między 
innymi, w zaopatrywaniu w żyw-
ność swych rodzin, które uciekły 
do miast. 
W Kisielinie (pow. horochow-
skiego) napadnięta w tę niedzie-
lę zgromadzona licznie ludność 
polska na mszy świętej broniła się 
w kościele czym mogła, co tylko  
dostało się im do rąk cięższego od 
godziny 11 aż do zmroku. Dzię-
ki bowiem  połączeniu kościoła 
z plebanią, na której był płaski 
dach, dostali się tam młodzi  męż-
czyźni i bronili się rzucając cegła-
mi z rozebranych pieców plebanii 
i odrzucając ciskane na dach przez 
bandytów granaty ręczne. W taki 
sposób ranili i zabijali napastni-
ków, do czasu aż zapadła noc i 
wówczas większość z obrońców 
ocalała, uciekając przez pola i 
lasy do pobliskich miast. Miej-
scowy ksiądz proboszcz,  w wieku 
ponad 50 lat, ratując w tym czasie 
dzieci zgromadzone na plebanii 
przed  pociskami karabinowymi 
zabezpieczał okna poduszkami i 
został wtedy ranny  w szyję. Wi-
działem go we Włodzimierzu, gdy 
szedł z zabandażowaną szyją.
Te tragicznie haniebne morder-
stwa Polaków na Wołyniu  i nie 
tylko, bo i na  innych terenach były 
tym tragiczniejsze, które przeszły 
do historii narodu polskiego, że 
za namową największych w tej 
wojnie wrogów ludów słowiań-
skich ci  ostatni wzajemnie się 
mordowali. Taka jest tego niestety 
haniebna prawda, świadcząca  do 
czego może doprowadzić napusz-
czanie jednych narodów przeciw-
ko drugim. Odpowiednio bowiem 
spreparowana wroga propagan-
da oparta często na kłamliwych, 
oszukańczych hasłach, w powią-
zaniu nawet z wierzeniami reli-
gijnymi i tendencyjnie interpre-
towana, zakamuflowana dążność 
docelowa wytwarza wprawdzie 
fałszywe, ale w świadomości mas 
ludzkich prawdziwe, wywołujące 
w nich wiarę w głoszone ideały i 
cele, co w konsekwencji doprowa-
dza do tego, że narody, które po-
winny żyć ze sobą jak najbardziej 
w zgodzie i przyjaźni dla wspól-
nego dobra, stają się na pewnym 
etapie nawet zaciętymi wrogami. 
Życzyć by więc należało, żeby 
wreszcie i w naszych stosunkach 
międzyludzkich, wcześniej już 
tu podane hasło wieszcza ukraiń-
skiego, na zawsze zapanowało nie 

tylko u nas, ale i na całym świe-
cie. Poruszone tu fakty tamtych 
koszmarnych dni, a nawet i lat, 
w których rozgrywały się trage-
die ludzkie nie można i nie nale-
ży generalizować i przypisywać 
je wszystkim ludziom narodowo-
ści ukraińskiej, bo byli przecież i 
tacy, którzy nie brali udziału, bądź 
zachowywali się biernie, powodo-
wani strachem czy nawet terrorem 
bo taka była wówczas grożąca 
sytuacja. Byli jednak i tacy o któ-
rych można jak najpozytywniej się 
wyrazić, wykazujący ubolewanie 
i współczucie, a nawet udziela-
jący schronienia, czy donoszą-
cych o przewidzianych napadach. 
Wszelkie tego rodzaju przejawy 
udzielanej Polakom pomocy były 
ścigane i groziły śmiercią. Do 
takich, którzy nie zgadzali się z 
barbarzyństwem czynionym przez 
swoich rodaków w stosunku do 
Polaków, z całą pewnością można 
zaliczyć Ukraińców   wyznawców 
pisma świętego, to jest Babtystów, 
Sztundysów, Sobotników, Zielo-
-noświątkowców, Adwentystów 
dnia siódmego itp. Byłem świad-
kiem, jak ci ludzie wówczas kie-
dy masowo na tamtych terenach 
hitlerowcy likwidowali Żydów  
oni właśnie modlili się o zaprze-
stanie mordowania niewinnych 
ludzi, nazywając to, co zaistniało, 
zapanowaniem szatanów. Do band 
mordujących na ziemiach wschod-
nich Polaków należeli przeważ-
nie Ukraińcy wyznania prawo-
sławnego i grecko-katolickiego, 
z udziałem tu i ówdzie swoich 
duchownych. Byli jednak i wśród 
nich tacy, którzy będąc w mniej-
szości czynnie współpracowali z 
samoobroną Po-laków na Woły-
niu. Takich ludzi tym szczególniej 
trzeba uszanować Jest to fragment 
z książki: Zygmunta Stańskiego 
i Witolda Stańskiego „PORYCK 
miasteczko kresowe Symbol tra-
gedii Polaków na Wołynia”

Moje wołyńskie wspomnienia. cz.II
Zygmunt Stański

N

/ Kościół parafialny w Porycku (fot. okres międzywojenny)

/ Ks. Bolesław Szawłowski ur. 1900, wyśw. 
1923, zm. w 1943 r. z powodu ran zadanych 
przez UPA – ostatni proboszcz porycki (ze 
zb. L. Popka)
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a wieś Kupowalce i są-
siednie kolonie, Szeroką 
i Lulówkę, gmina Brany, 
powiat Horochów, woj. 

wołyńskie, 16 lipca 1943 r uderzyły 
znaczne siły UPA mordując wielu 
Polaków. Poniżej prezentujemy re-
lacje świadków.

Roman Witkowski: 
Moi rodzice Antoni i Antonina Wit-
kowscy mieszkali w Kupowalcach. 
Mieli gospodarstwo rolne o po-
wierzchni około 10 hektarów, dom 
mieszkalny, zabudowania gospodar-
cze, zwierzęta. Ojciec był  gospo-
darzem, ale też cieślą i stolarzem. 
Mieszkaliśmy przy drodze na Sze-
roką, odchodzącej od drogi głównej 
Horochów – Beresteczko. Naszymi 
sąsiadami byli Żukowscy, Czar-
neccy (Józef Czarnecki był naszym 
krewnym), za nami mieszkała rodzi-
na Jasińskich. Dalej, w stronę Bere-
steczka mieszkali: Walery Gilewicz, 
Tadeusz Malinowski, a potem Sa-
wiccy – Franciszek i Stanisław. Nie-
daleko nas mieszkali: Jan Sawicki, 
Gąsiorowscy, Ziembiccy, Bolesław 
Sawicki i Kazimierz Gilewicz. Po-
przez dziadków moja rodzina była 
spokrewniona z Łazowskimi z Lu-
lówki (dziadek) i ze Strutyńskimi 
z Cechowa (brat babci – Bronisław 
Strutyński). Babcia miała też brata 
w Stawiskach, nazywał się Am-
broży Strutyński. W Kupowalcach 
mieszkała tylko jedna rodzina o 
nazwisku Witkowscy. Jestem jedy-
nym członkiem tej rodziny, który 
przeżył tragedię wołyńską. W dniu 
napadu miałem 10 lat i 10 miesięcy. 
Zacząłem chodzić do szkoły jeszcze 
przed wojną  w roku 1939. Uczyły 
mnie wtedy panie: Gilewiczowa i 
Łaszczewska. W czasie wojny naj-
pierw  Sowieci wprowadzili język 
rosyjski, a potem Niemcy ukraiń-
ski. Pamiętam, że nauczycielem 
był też  przysłany z Druszkopola 
Ukrainiec – Prysiażnyj. Wiem, że w 
Kupowalcach był wtedy budowany 
kościół, ale nie został ukończony, 
a składowane materiały (na więźbę 
dachową), jeszcze wcześniej, przed 
napadem, zabrał Ukrainiec Hołowa. 
Wydaje mi się, że był również budo-
wany dom ludowy. W Kupowalcach 
powstał też cmentarz, pierwszą po-
chowaną na nim osobą była mama 
Aleksandra Sawickiego. Napad 
bandytów ukraińskich w Kupowal-
cach rozpoczął się po południu 16 
lipca 1943 roku. Zawiadomił nas o 
tym Heniek Łazowski z Lulówki, 
który przybiegł do Kupowalec i na-
woływał do ucieczki. Pamiętam, że 
Irka Jasińska akurat wygoniła kro-
wy, by je paść na łące. Heniek wołał 
do niej: ”Irka, uciekaj, bo mordują! 
Już moi rodzice nie żyją!”  Pobie-
gli, już ich więcej nie widziałem. 
Moi rodzice byli wówczas na łące, 
składali tam siano, ale w tej sytuacji 
wrócili szybko do domu. Mój ojciec 
rozmawiał  z sąsiadem - Janem Żu-
kowskim. Nie wiedzieli, co o tym 
myśleć, bo wcześniej Ukraińcy mó-
wili, że Polaków, mieszkających w 
tej miejscowości od dziesiątków 
czy nawet setek lat, mordować nie 
będą. Postanowili więc, że pój-
dą dowiedzieć się, co się dzieje. 
Udali się w stronę Boroczyc. Koło 
domu Ukrainki zwanej Kowalichą 
zostali, wraz z innymi sąsiadami, 
napadnięci przez bandytów, którzy  
egzekucji dokonali w sadzie Ko-
walichy. Większość zamordowano 
na miejscu (napadnięci zostali: Jan 
Żukowski, Antoni Witkowski, Sta-
nisław Konopko, Kazimierz Konop-
ko i najprawdopodobniej Mikołaj 

Konopko; w tym miejscu zginęło 
prawdopodobnie 9 osób, pozosta-
li byli krewnymi żony Józefa Ko-
nopki). Ojciec, ranny w szyję, padł 
jak zabity, był nieprzytomny, ale 
jeszcze żył. Odzyskał przytomność 
następnego dnia i dowlókł się do 
jakiegoś sąsiada Ukraińca, prosząc, 
by go opatrzył, a ten, podobno, dał 
mu jakieś brudne szmaty. Potem 
tato przepłynął rzekę, bo była w tym 
miejscu niezbyt szeroka, a za nią był 
już bezpieczniejszy. Tam zaopieko-
wali się nim Polacy, jednak jego 
stan był krytyczny z powodu dużego 
upływu krwi i zakażenia. Został od-
transportowany do Horochowa, ale 
możliwości uratowania życia już nie 
było i zmarł.  Kiedy tato wyszedł, 
byłem jeszcze w domu. Widziałem, 
że ludzie biegli na łąki w stronę rze-
ki. Powiedziałem mamusi: „Ja ucie-
kam!”. Mama naprędce przygoto-
wała mi jakąś odzież, która wziąłem 
na rękę, pobiegłem. Biegłem szosą 
w kierunku zabudowań Bronisła-
wa Gilewicza, potem skręciłem w 
prawo, ale koło mnie gwizdały już 
kule. Skręciłem w podwórko i przez 
jakąś miedzę dotarłem do stojące-
go w polu stogu z sianem. Pod nim 
siedziały dwie kobiety – jedna, jeśli 
dobrze pamiętam, była to Ukrainka 
Pograniczna. Kiedy mnie spostrze-
gła, zaczęła krzyczeć, żebym ucie-
kał, bo jeszcze przyjdą banderowcy 
i je również zamordują. Dobiegłem 
do łąk i spostrzegłem, że od strony 
Haliczan ucieka bardzo dużo ludzi. 
Ktoś spośród nich miał  mocno za-
krwawioną koszulę – był to Fran-
ciszek  Wójcicki. Dołączyłem do 
nich. W tej grupie był też Bronisław 
Gilewicz z rodziną. Powiedział, że  
pójdziemy do olszyny, gdzie rzeka 
jest najwęższa i może uda się przez 
nią przedostać. Kiedy tam dotarli-
śmy, z drugiej strony rzeki wyszedł 
z lasku na brzeg jakiś człowiek, 
pewnie ukraiński oficer, w zielo-
nym mundurze, wysokich butach i 
takiej charakterystycznej wysokiej 
czapce, obok niego mężczyzna w 
kombinezonie i jeszcze ktoś trzeci. 
Ten oficer, widząc tylu ludzi, zaczął 
krzyczeć, żebyśmy uciekali, bo tu 
nie ma przejścia. Kiedy udało nam 
się odskoczyć, wystrzelił w górę 
czerwoną rakietę (zapewne był to 
sygnał do niszczenia naszej wsi). 
A my, zamiast w stronę Boroczyc, 
zaczęliśmy uciekać w stronę Hali-
czan. Rósł tam folwarczny owies i 
w nim się zatrzymaliśmy. Zaraz po 
tym zobaczyliśmy, że bandyci za-
czynają palić Kupowalce. Z czymś 
takim nigdy się nie spotkałem – był 
to przerażający szum impetu roz-
grzanego powietrza, połączony z 
ludzkim krzykiem i odgłosami wy-
strzałów. A potem widzieliśmy, jak 
Ukraińcy rabowali nasze mienie, 
ładowali wszystko na wozy i wy-
wozili w stronę Szerokiej i Hali-
czan. Świnie kwiczały, bo Ukraińcy 
brali je na wozy, słyszeliśmy, jak 
Ukraińcy i Ukrainki krzyczeli do 
siebie. A później żadnych zwierząt  
błąkających się po Kupowalcach 
już nie było widać. Pamiętam łuny 
i słupy ognia, które nad Kupowal-
cami utrzymywały się przez całą 
noc. Tak ginęła nasza miejscowość, 
z którą związane były lata mojego 
dzieciństwa. Czego Ukraińcy nie 
zrabowali – zniszczyli i spalili. Pa-
lili domy i budynki gospodarcze nie 
tylko pomordowanych, ale też  ży-
jących Polaków i żywy inwentarz, 
np. u sąsiada Żukowskiego spalili 
żywcem jego dwa piękne konie. 
W okolicznych zbożach ukryło się 
wtedy sporo mieszkańców Kupowa-

lec. Pamiętam dobrze, że była tam 
też rodzina Kazimierza Gilewicza, 
chociaż dla bezpieczeństwa byliśmy 
w mniejszych grupkach, możliwie 
daleko od siebie. Wydaje mi się, że 
w tych zbożach  ukrywaliśmy się 
niecałe dwa tygodnie.
Napad rozpoczął się w piątek po 
południu, a chyba w niedzielę star-
si zadecydowali, że pójdziemy tam, 
gdzie mieszkali Maria i Bronisław 
Gilewiczowie; przez ich podwórko, 
na którym była jeszcze niezniszczo-
na studnia, przedostaniemy się w 
wysokie, dorodne zboża. Gilewicz i 
Jasiński chcieli też zorientować się, 
czy nie uda się znaleźć czegoś do 
jedzenia. Kiedy przeszliśmy przez 
szosę i weszli w te zboża, Bronisław 
Gilewicz powiedział do swojej żony 
Marii, że  koło Pogranicznego leżą 
zamordowani: Antonina Witkowska 
(moja mama) z dzieckiem (moim 
pięcioletnim braciszkiem Janusz-
kiem, urodzonym w 1938 roku) 
oraz stary Sawicki nazywany „Bo-
gaczem”. Wtedy zacząłem bardzo 
mocno płakać, a pani Gilewiczo-
wa powiedziała: ”Nie płacz, bo się 
jeszcze rozchorujesz i co my z tobą 
zrobimy?!”
Pewnego dnia, to chyba była nie-
dziela, kiedy siedzieliśmy w tych 
zbożach Bronisława Gilewicza, 
usłyszeliśmy, że turkocze jakiś wóz, 
który skręcił w prawo na Szeroką. 
Zaraz potem rozległy się dwa wy-
strzały. Okazało się, że Ukrainiec 
zabił wtedy Stanisława Żukow-
skiego, którego nazywano „Pale-
styną”. Wcześniej Stanisław wpadł 
na swoje podwórze i wziął bańkę z 
mlekiem, niestety, nie była szczelna 
i pozostał ślad. Dostrzegł to Ukra-
iniec, poszedł za nim i Stanisława 
zastrzelił.
Dosyć długo ukrywaliśmy się w 
tym zbożu, więc nie było już prawie 
nic do jedzenia. Poza tym zaczęło 
tam przychodzić błąkające się po 
okolicy bydło, co groziło zdekon-
spirowaniem naszego miejsca ukry-
cia. Starsi zadecydowali więc, że 
przejdziemy pod Nowe Gniezno, 
koło gospodarstw Galiców, gdzie po 
ich wywiezieniu na Sybir mieszkali 
nasiedleni Ukraińcy. Starsi nawią-
zali z nimi kontakt i w końcu za-
mieszkaliśmy w jakiejś stodole. Nie 
pamiętam, kto był jej aktualnym 
użytkownikiem, ale na pewno był to 
Ukrainiec, jego rodzina żywiła nas, 
kiedy tam przebywaliśmy. Krążyła 
tam pogłoska, że pop w Halicza-
nach może dać zaświadczenia, że 
jesteśmy prawosławni, ale nikt nie 
wierzył, że to może nam pomóc. 
Dziś już nie pamiętam, po co posze-
dłem z Bronisławem Gilewiczem 
do Sołonynki ( podobno ukraiński  
bandyta), prawdopodobnie to on dał 
memu ojcu brudne szmaty na oban-
dażowanie rany. Z tego spotkania  
zapamiętałem baczne spojrzenie So-
łonynki, które napełniało mnie stra-
chem i przerażeniem, i smak jajecz-
nicy ze skwarkami, którą zostaliśmy 
poczęstowani.  Gdy wracaliśmy do 
Kupowalec, dostrzegliśmy furmanki 
jadące od strony Horochowa. Roz-
poznaliśmy znajome twarze. Byli to 
ludzie z samoobrony, którzy szybko 
rozeszli się po zgliszczach swych 
gospodarstw, wykopywali, co uda-
ło się ocalić (jeśli „sąsiedzi” ich nie 
uprzedzili). Wszyscy przygotowy-
wali się do wyjazdu do Horochowa. 
Usiadłem na wozie i zapłakałem. 
Podszedł do mnie młody jeszcze 
mężczyzna i zapytał, dlaczego pła-
czę. Powiedziałem, że nie mam 
do kogo wracać. Pocieszył mnie, 
mówiąc: ”Nie płacz, mam trzech 

synów, jak będzie trzeba, znajdzie 
się miejsce i dla ciebie”. Kiedy do-
jechałem do Cechowa, zauważyłem, 
że u  Rajchów i Strutyńskich jest 
ktoś w domu. Poszedłem do nich i 
razem pojechaliśmy do Horochowa. 
Zostałem z Rajchami do kwietnia 
1945 roku. W Horochowie słysza-
łem, jak Hałas opowiadał o losie 
swojej rodziny. Historia ta bardzo 
nami wstrząsnęła, bo wiedzieliśmy, 
że Hałasowa była w ciąży. Dowie-
dzieliśmy się, że w czasie ucieczki 
urodziła dziecko gdzieś w polu i 
oboje zaraz zostali zamordowani 
przez Ukraińców. Hałas uciekał ze 
starszą córką (w wieku mojego bra-
ta Januszka), ale, ponieważ gonił 
go Ukrainiec, wiedział, że nie zdoła 
uciec, więc odrzucił dziecko gdzieś 
w bok i sam się uratował. Później, 
po wojnie, nie mógł sobie tego da-
rować i jak mówił, przez całe życie 
słyszał głos córeczki: „Tatusiu, nie 
zostawiaj mnie!”. Przypomniałem 
sobie, że kiedy siedzieliśmy w tej 
stodole, Gilewicz i Jasiński przy-
nieśli wiadomość, że pod lipą u  
Stanisława Sawickiego (zwanego 
„Sekretarzem”) zakopane są czyjeś 
zwłoki, bo spod ziemi wystają ja-
sne włosy. Wtedy, kiedy to wszyst-
ko się działo, nic nie wiedziałem o 
okolicznościach, w jakich zostali 
zamordowani  moja mama Antonina 
i  brat Janusz. Dopiero w roku 1975, 
kiedy pojechałem po raz pierwszy 
po wojnie w rodzinne strony, do-
wiedziałem się o niektórych szcze-
gółach. Zatrzymaliśmy się  koło 
posesji Józefa Pogranicznego (to 
rodzina Ukraińców, o których wie-
działem, że niektórzy byli aktywny-
mi członkami band, ale przed wojną 
żyli z Polakami w zgodzie), przy 
drodze Horochów – Beresteczko. 
Był tam mały kopczyk, najprawdo-
podobniej mogiła pomordowanych: 
mojej mamusi, brata i Sawickiego. 
Zebrało się tam sporo ludzi, pytali, 
kim jestem. Okazało się, że niektó-
rzy pamiętali rodziny Witkowskich i 
Łazowskich. Zapytałem Pogranicz-
nego, czy zna rodzinę Witkowskich. 
Odpowiedział, że tak. Zapytany, co 
wie o  ich losach, odparł, że Wit-
kowska jest z dziećmi w Polsce, 
a jej mąż zginął. Kiedy znajomy 
Ukrainiec, z którym przyjechałem, 
powiedział, że to młody Witkowski, 
„przypomniał” sobie, że pochował 
Witkowską, dziecko i Sawickiego. 
Znajomy zapytał, w jaki sposób 
zginęli. Odpowiedział, że zostali 
przyprowadzeni w to miejsce i roz-
strzelani przez dwóch goniących ich 
bandytów. Pograniczny powiedział 
mi, że osobiście grzebał moją mat-
kę, brata i Sawickiego. Nie wszyst-
kie relacje, które słyszałem, były 
dokładne i zgodne, ale z tego, co 
mi mówiono, wnioskuję, że mama 
wraz z Januszkiem i Sawickim ucie-
kali wozem, gdy nagle zaczęły pa-
dać strzały. Ukraińcy najpierw trafili 
i ranili konia. Wtedy wszyscy zeszli 
z wozu i zaczęli uciekać pieszo. Nie 
uciekli. Zostali zamordowani przez 
bandytów.[1]

Krzysztof Gilewicz: Kiedy do 
mieszkańców sołectwa docierać za-
częły informacje o bestialskich mor-
dach (od marca 1943) i wyżynaniu 
w pień przez banderowców polskich 
wsi i osiedli, kupowalecka starszy-
zna, poprzez znajomych Ukraińców, 
starała się sprawdzić jakie są plany 
banderowców odnośnie mieszkań-
ców sołectwa. Ukraińcy uspokajali. 
Twierdzili, że tych, co mieszkają tu 
od wieków nie mają zamiaru wyży-
nać. Toteż zdecydowana większość 

Polaków nie dostosowała się do 
nawoływań księży z Horochowa, 
zalecających porzucanie dobytku i 
ściąganie do większych miast z gar-
nizonami niemieckimi, które bande-
rowcy atakowali bardzo rzadko. Ta 
ziemia bowiem była ich Ojczyzną i 
ojcowizną, tam był dorobek całego 
ich życia.
Nie znaczy to, że czujności nie za-
chowano. Niemal każda rodzina 
przygotowana była na ucieczkę, 
czekały kosze i tobołki z najpo-
trzebniejszymi rzeczami, w nocy 
wystawiano czujki, a w miesiącach 
i dniach cieplejszych nocowano w 
bezpieczniejszych miejscach – sto-
gach, stodołach, w lesie, nawet w 
zbożu. Złe informacje przychodzi-
ły coraz częściej, a nasiliły się w 
początkach lipca. I tak było do pa-
miętnego dnia 16 lipca 1943 roku. 
Tego dnia, po obiedzie, moja Mama 
ułożyła mnie i moją siostrę do po-
obiedniej drzemki, którą gdzieś ok. 
godz. 15-tej gwałtownie przewał 
mój Ojciec. Dookoła byli już bande-
rowcy. Otoczyli Lulówkę, Szeroką, 
Nowe Gniezno i Kupowalce pod-
kową, którą zamykała niezbyt sze-
roka, ale głęboka rzeka Gniła Lipa. 
Ten pochód śmierci zacieśniał się w 
kierunku rzeki i niszczył wszystko 
co polskie, pastwiąc się nad bez-
bronnymi ludźmi i bezwzględnie 
wszystkich zabijając. Polacy byli 
zaskoczeni, bo nie spodziewali 
się napadu za dnia. Tym niemniej 
dwóch mężczyzn, Henryk Łazow-
ski i mój Ojciec, na czas zdążyło 
powiadomić o sytuacji sąsiadów, 
dzięki czemu wielu zdążyło uciec 
(szczególnie z najbliższych rzece 
Kupowalec) i ukryć się w zbożach, 
w lesie, a także (mimo zerwanych 
wcześniej przez banderowców mo-
stów), przedostać się na drugi brzeg 
Gniłej Lipy. Trzeba tu wyjaśnić, że 
na drugim brzegu rzeki, w odległo-
ści ponad kilometra, znajdowała się 
stacja kolejowa Horochów 2 – Boro-
czyce, w której Niemcy utrzymywa-
li dobrze uzbrojony oddział i komu 
udało się tam dotrzeć – był uratowa-
ny. Toteż uciekinierzy kierowali się 
bądź to na tę stację, bądź do nieco 
dalej położonej miejscowości Cho-
łoniów, gdzie również stacjonował 
dobrze uzbrojony oddział niemiec-
ki. Chichot historii - to Niemcy 
ratowali nam życie i zapewniali 
bezpieczeństwo, a bracia Słowianie 
nieśli okrutną śmierć. Moja najbliż-
sza rodzina znalazła się wśród tych, 
którym się udało. Na sygnał Ojca 
Mama z nianią Ukrainką porwały 
mnie, Ojciec moją siostrę i zaczęli 
wszyscy uciekać w zboża, piękne 
dorodne łany, ponad półtorametro-
wej wysokości. Mama Ukrainkę 
zwolniła i kazała iść do swoich, 
biegnąc już sama ze mną na ręku i 
udało się jej niepostrzeżenie wtopić 
w zbożowy łan. Inaczej było z Oj-
cem. Dostrzegł go jeden z bandytów 
i zaczął gonić, cały czas strzela-
jąc. Gdyby nie to, że Ojciec gdzieś 
między łanami zbóż również nie-
postrzeżenie wrzucił moją 4-letnią 
siostrę daleko w zboże, byłby bez 
szans. Banderowiec gonił go jeszcze 
około kilometra, ale z kolei strzela-
jąc cały czas z karabinu szanse miał 
już mniejsze, tym bardziej, że mój 
Ojciec był wtedy bardzo sprawnym 
młodym człowiekiem. W naszym 
domu mieszkała jeszcze moja cio-
cia Michalina Łaszczewska i dwie 
panie Jaroszyńskie, uciekinierki z 
Haliczan. Wszystkie trzy zostały 
zatrzymane przez banderowca. Po 
sprawdzeniu kim są, ustawił je do 
egzekucji. Bandyta zaczął od pań 

16 lipca mord  w Kupowalcach
Redakcja
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yłem świadkiem mordu 
dokonanego w dniu 11.07 
1943 r. przez bandę „rezu-

nów” UPA w kościele parafialnym 
w Porycku powiat Włodzimierz 
Wołyński. W owym czasie za-
mieszkiwaliśmy w leżącej 4 km 
na południe od Porycka Kolonii 
Olin. W niedzielę 11. 07.1943 r. 
udaliśmy się furmanką do naszego 
kościoła parafialnego w Porycku. 
Jechało nas sześcioro: mój dzia-
dek Józef Bławat lat 66, ojciec 
Kazimierz Bławat lat 41, moje 
siostry Waleria i Genowefa, 9 i 11 
lat, oraz brat Józef Bławat lat 15. 

Ja miałem wtedy nieco ponad 7 lat. 
Gdy dojechaliśmy do kościoła ko-
nie z wozem zostały przywiązane 
do drzewa przy parkanie na dzie-
dzińcu przykościelnym od strony 
północno- wschodniej. Sami we-
szliśmy do kościoła. Dziadek udał 
się do czwartej ławki w prawym 
rzędzie, siadając na skraju od środ-
kowej nawy. Siostry stanęły pod 
amboną bliżej balustrady i ołtarza. 
Brat został z tyłu za ławkami, a 
ojciec ze mną zatrzymał się obok 

znajdującego się nieopodal konfe-
sjonału. Kościół zapełniał się po-
woli, ksiądz proboszcz  Bolesław 
Szawłowski rozpoczął celebrować 
mszę świętą. Wsłuchani w Intro-
itus nie przeczuwaliśmy nawet, że 
kościół otoczyła już banda Ukra-
ińców UPA. Nagle usłyszałem od-
głos strzałów z ciężkiego karabinu 
maszynowego dolatujący od stro-
ny głównego  wejścia do kościo-
ła. Tata błyskawicznie posadził 
mnie w niszy po zrabowanej w 
1939 roku przez Sowietów figurze 
Matki Bożej. Padły pierwsze ofia-
ry spośród wiernych stojących w 
środkowej nawie. Wówczas, aby 
zapobiec dalszej masakrze, a przy 
tym okupując to w większości 
własną śmiercią, stojący pod chó-
rem ludzie zamknęli drzwi głów-
ne. Ksiądz Bolesław Szawłowski, 
widząc tylu rannych i zabitych, 
przerwał mszę świętą, wszedł na 
ambonę i udzielił ostatniego roz-
grzeszenia zabitym, rannym oraz 
żywym klęczącym przed Bogiem 
w obliczu śmierci. Wypowiadając 
jeszcze ostatnie błogosławieństwo 
dodał słowa: "Bracia Polacy, gi-

niemy za wiarę". W tym momen-
cie banderowcy rozbili granatem 
drzwi od zakrystii i wdarli się na 
stopnie ołtarza, skąd rozpoczę-
li strzelać do wiernych. Jeden z 
karabinów maszynowych wyce-
lował w księdza znajdującego się 
jeszcze na ambonie. Ksiądz Bole-
sław Szawłowski, trafiony w rękę 
i nogi, stoczył się po stopniach 
ambony padając na ciała swych 
parafian zabitych u stup ołtarza. 
Mój tata klęczał obok konfesjo-
nału, ale i jego wypatrzył jeden z 
Ukraińców kula trafiła w policzek 
przechodząc pod okiem, skonał na 
moich oczach nic nie mówiąc. Sie-
działem skamieniały chwilą nieza-
cieralną jak wieczność. Następnie 
banderowcy rzucili granaty mię-
dzy ławki. Rzucone wiązki grana-
tów powodowały straszne spusto-
szenie wśród wiernych: ciała były 
rozrywane na połowę, wnętrzności 
wypływające z rozerwanych ciał 
powodowały przykry fetor, cia-
ła bez nóg w ostatnich impulsach 
podskakiwały na rękach. Posadzka 
między ławkami była cała zalana 
krwią. Nie mogąc dotrzeć do chó-
ru, ostrzeliwali ogniem karabinów. 
Polacy otworzyli drzwi główne i , 
kto żył, biegł do wyjścia. Lecz 
tam, przed kościołem, ustawio-
ny był ciężki karabin maszynowy 
typu talerzowego. W ciągu minuty 
w przejściu pozostała tylko góra 
ciał zabitych i rannych. W między-
czasie czterech "rezunów" wniosło 
dwa wielkie pociski artyleryjskie, 
które ułożyli na ołtarzu głównym, 
obłożyli słomą z sienników, po 
czym podpalili i odeszli mając na-
dzieję, że pociski zburzą kościół. 
Jednakże granat mający dopomóc 
detonacji, ułożony między poci-

skami, zdmuchnął płomienie, wy-
rywając jedynie otwór do grobow-
ca pod ołtarzem. W kościele było 
pełno dymu. Wyszedłem z wnęki 
i pobiegłem do dziadka leżącego 
między ławkami. Ale dziadek, ran-
ny ciężko w kolano, rozkazał mi 
samemu uciekać do cioci Walerii 
Walczak, która mieszkała nieopo-
dal kościoła. Więc przedzierałem 
się przez stos zabitych na stop-
niach wejścia głównego. 
Przy wejściu na dziedziniec ujrza-
łem dwóch Ukraińców przy ka-
rabinie maszynowym, zamarłem. 
Wtedy nieoczekiwanie powiedział 
jeden z nich do drugiego: "Puskaj, 
jewo i tak wilki zjedzą" (moje 
białe ubranko nasiąkło krwią za-
bitych i rannych, po ciałach któ-
rych musiałem się przedrzeć chcąc 
wyjść z kościoła). Ile mi sił star-
czyło pobiegłem do domu cioci 
Walerki, ale nie mogłem wejść do 
mieszkania: zaraz za progiem le-
żała kobieta z roztrzaskaną głową, 
mózg i krew rozbryzgane były po 
całym przedsionku. Wycofałem 
się więc do drewutni, gdyż zaczął 
padać ulewny deszcz. Banderowcy 

tymczasem opuścili tereny przy-
kościelne, ruszając bić i rabować 
mieszkańców Porycka. Schowany 
za drzwiami drewutni obserwowa-
łem nasze konie i wóz, czekając, 
czy ktoś nadejdzie. Po jakimś cza-
sie pojawił się mój brat Józek, któ-
ry przeżył schowany w grobowcu, 
wraz z sąsiadem. Uradowany wy-
biegłem do nich i zdałem relację, 
gdzie kto leży. Idąc do kościoła 
znaleźliśmy Tośka (brata ciotecz-
nego, syna Walerii Walczak). Za-
nieśliśmy go na nasz wóz, który 
Ukraińcy porzucili widząc dyszel 
złamany przez spłoszone konie. 
Sąsiad osądził, że mojego taty już 
nie zabierzemy, bo nie będzie na 
to czasu iw każdej chwili mogli 
wrócić Ukraińcy zabraliśmy więc 
tylko dziadka po czym kazał nam 
prędko ruszyć. Do wozu dobiegła 
jeszcze od Aniołczyków z naszej 
kolonii. Józek usiadł na złamanym 
dyszlu i stamtąd kierował wozem 
oraz końmi. My leżeliśmy na wo-
zie plackiem, by wyglądało, ze ko-
nie się spłoszyły, i tak pędząc przez 
pola i łąki dotarliśmy do domu. 
Tymczasem domy w kolonii Olin 
stały opuszczone przez miesz-
kańców  ktoś spóźniony na mszę 
cofnął się do osady i powiadomił 
o rzezi w Porycku. Nie zastaliśmy 
więc ani moich dziadków Szczę-
chów, ani mojej mamy z pozosta-
łymi dziećmi: jednoroczną Kazią i 
trzynastoletnim Tadeuszem. Wraz 
z wieloma innymi uciekli w stronę 
Sokala, bo tam Niemcy trzymali 
posterunek na Bugu. Spotkaliśmy 
za to naszych wujków Jakuba 
Szczęcha i Konstantego Furmagę, 
którzy obserwowali wioskę i za-
skoczeni teraz naszym widokiem 
wykrzykiwali:

 "To wy żyjecie, a mówili, że 
wszystkich rezuni wymordowali w 
kościele". "

Ano żyjemy"- zdołaliśmy odpo-
wiedzieć. Wujek Kostek rozkazał 
zaraz "Kuba, zmienić opatrunki 
rannym!". Józek miał pomóc przy 
zmianie dyszla, a mnie przypa-
dło rozpalić ogień w piecu, aby 
podgrzać wodę do obmycia ran. 
Jednakże ran nie zdążyliśmy już 
przemyć i opatrzyć. Na widok 
unoszącego się z komina dymu 
hurma Ukraińców z sąsiedniej 
wioski ruszyła w naszą stronę. 
Wujek Kostek krzyknął: 
"Na wóz!" a wujek Kuba ruszył 
przynieść Tośka. Dziadek nie dał 
się zabrać. Powiedział, że jest już 
stary i ranny, to mu nic nie zro-
bią. Został w domu leżąc na łóż-
ku. Józek kończył zmianę dyszla 
i poprawę uprzęży. Wujek Kostek 
wrzucił jeszcze na wóz worek gro-
chu, przykrył nas sianem i przyka-
zał jechać do Sokala; "Ale tylko 
leśnymi drogami". Obaj wujkowie 
zostali, ukrywszy się w sadzie, 
by obserwować losy zabudowań i 
mienia. Do lasu było niespełna 50 
metrów, więc ukraińscy chłopi nie 
zdołali nas dogonić. Józek znając 
drogi leśne, którymi często cho-
dził na zakupy do Sokala, szczę-
śliwie dowiózł nas do granicy na 
Bugu. Niemcy, widząc rannego 
brata ciotecznego i nas wystraszo-
nych chłopców, przepuścili przez 
granicę i skierowali do punktu 
pomocy sanitarnej, który mieścił 
się na dziedzińcu przyklasztor-
nym. Punkt ten obsługiwany był 
przez szwedzki i polski Czerwony 
Krzyż z Kamionki Strumiełowej. 
Jakież było nasze zdziwienie, kie-

dy okazało się, że ciocia Waleria 
Walczak była już tam na miejscu, 
pokonując biegiem ok.22 km dzie-
lące Poryck od Sokala. Urado-
wana wzięła swego rannego syna 
na ręce i pobiegła do lekarzy. Ci 
widząc, że potrzebna jest opera-
cja, gdyż odłamek granatu utkwił 
w głowie, skierowali go nazajutrz 
pierwszym transportem koleją do 
odległego o około 100km Lwowa. 
Tam, po operacji, brat ciotecz-
ny żył jeszcze miesiąc. Zmarł w 
szpitalu lwowskim. Dwudniowa 
obecność odłamka wywołała zaka-
żenie krwi. My z bratem Józkiem 
czekaliśmy w okolicy klasztoru, 
mając nadzieję, że któraś z sióstr 
jeszcze dotrze, gdyż żadnej z nich 
nie widzieliśmy ani żywej ani za-
bitej. Po dwóch dniach udaliśmy 
się do miejscowości Waręż gdzie 
mieszkał nasz stryj Adam Bławat. 
Zdaliśmy mu relację o „rezunach”. 
Kazał nam zatrzymać się i czekać 
w jego domu. Sam poszedł prze-
konać dwóch Niemców, by po-
jechali z nim do Kolonii OLIN. 
Umiał trochę mówić po niemiec-
ku z austriacką melodią, bo jesz-
cze przed I wojną światową służył 
w CK Armii. Jakoś mu się udało 
dogadać „za odpowiednią opłatą” 
i pojechali z nim furmanką do na-
szej wioski. Tam zastał już tylko 
spalone domy i zabudowania, a na 
miejscu gdzie stało łóżko, zwęglo-
ne kości dziadka. Pochował więc 
je, a z domu zabrał ukryte za komi-
nowym popielnikiem dokumenty 
rodzinne. Udał się do Porycka, aby 
pochować tatę, lecz tam dowie-
dział się, że ofiary mordu zostały 
pochowane z rozkazu Niemców na 
dziedzińcu przed Kościołem we 
wspólnej mogile – 180 ofiar mor-
du. Księdza proboszcza pochowa-
no na prośbę popa oddzielnie w 
pobliżu figury św. Anny po prawej 
stronie dziedzińca, gdyż pop uza-
sadniał, że „księdza nie godzi się 
chować w ziemi deptanej”. Kiedy 
wrócił, nalegaliśmy, aby zezwo-
lił nam pojechać szukać mamy. 
Stryj zgodził się, choć nie bez 
wahania. Załadował nam worek 
kaszy, ziemniaków, parę bochen-
ków chleba, trochę owsa dla koni, 
a na wierzch siana. Ruszyliśmy, 
oczywiście zawracając do Sokala, 
by sprawdzić, czy przypadkiem 
nie pojawiły się nasze siostry. Na 
transport kolejowy nie chciano nas 
zabrać, gdyż ładowano jedynie lu-
dzi, bez furmanek i koni. Jechali-
śmy więc około tygodnia naszym 
wozem aż do Przeworska na Pod-
karpaciu, wyposażeni w dokument 
wystawiony w języku niemieckim 
i polskim, zaświadczający, że je-
steśmy uciekinierami zza Buga. 
Mieliśmy szczęście. Nasi zatrzy-
mali się dokładnie w Przeworsku 
u gospodarza o nazwisku Kapusta, 
który użyczył uchodźcom swych 
czworaków. Radości było co nie-
miara. Matula nasza myślała, że 
wszyscy zginęliśmy. Opowiadać 
trzeba było po kilka razy, bo są-
siedzi się schodzili, ciekawi na 
wieści, „jak to rezuni po sąsiedzku 
dorabiali się na polskim dobytku 
żywym i martwym”.

---
Od redakcji; rozmawialiśmy z 
autorem wspomnień który powie-
dział, że w takiej wersji przedsta-
wił wydarzenia na przesłuchaniu u 
prokuratora IPN w Gdańsku. Spi-

sał je w 1995 roku.

Jaroszyńskich. W tym czasie, kiedy 
je rozstrzeliwał, moja ciocia, osoba 
dosyć niska, czmychnęła w zboża, 
w efekcie czego zdołała się ura-
tować. Ukrainiec strzelał kulkami 
rozrywającymi dum-dum i Ojciec, 
który widział panie Jaroszyńskie po 
śmierci mówił, że jedna otrzymała 
kulę w głowę (nastąpiło jej roztrza-
skanie) druga zaś w pierś (klatka 
piersiowa została rozerwana).
Kiedy już trochę uspokoiło się, za-
częliśmy szukać się w zbożu. Ma-
mie udało się odnaleźć siostrę, a 
potem naszą trójkę odnalazła ciocia. 
Dopiero w nocy dołączył do nas 
Ojciec. Te chwile, kiedy kolejno 
wpadaliśmy sobie w ramiona zapa-
miętałem. Zapamiętałem też czer-
wone niebo i swąd, na co zostałem 
uczulony na całe życie. Bo wokół 
było piekło. Do końca dnia i w nocy 
słyszeliśmy krzyki rozpaczy ludzi, 
kwiczenie świń, ryki krów i szcze-
kanie, a raczej wycie psów. Kogo 
Ukraińcy dorwali – mordowali, po-
tem rabowali wszystko, co miało ja-
kąś wartość, a na końcu to co pozo-
stało po Polakach palili i niszczyli. 
Słupy ognia i dymu utrzymywały 
się do końca dnia i przez całą noc. 
Tylko, że w nocy było niemal tak 
jasno jak w dzień, a niebo miało ko-
lor krwi. Podczas tego napadu ban-
derowcy zabili ponad 200 Polaków. 
W dużej części te osoby, które na 
ratunek miały niewielkie szanse, tj. 
osoby starsze, chore i dzieci. Z mo-
jej rodziny banderowcy zabili bra-
ta mego dziadka, bratową i dwoje 
bawiących się na podwórzu dzieci. 
Zabili sąsiadów Antoninę Witkow-
ską z synkiem Januszkiem na ręku, 
kilkoro dzieci Tolwajów, Ukrainiec 
Stachu Sołonyna zadźgał łopatą 
dwoje dzieci - rodzeństwo Cwinare-
wiczów, itd., itd. Były też przypadki 
cudownego ocalenia, np. banderow-

cy wymordowali w mieszkaniu całą 
rodzinę Markowskich. Ale miej-
scowy Ukrainiec Wojtowicz, który 
przyszedł grzebać zwłoki zauważył, 
że podźgana bagnetem kilkuletnia 
Ola, daje jeszcze oznaki życia. W 
tajemnicy zabrał ją do swego domu 
i wyleczył. Wkrótce jednak po tym, 
został przez pobratymców zamordo-
wany. Natomiast Ola żyje do dzisiaj. 
Siedzieliśmy w zbożu przez 10 dni. 
Gdyby nie przyjaźni nam miejscowi 
Ukraińcy (Czepiukowie), którzy z 
narażeniem życia donosili wodę i 
podstawowe produkty spożywcze, 
pewnie nie udało by nam się prze-
żyć. Dziesiątego dnia drabiniastymi 
wozami przyjechał patrol utworzo-
nej z uciekinierów „Samoobrony”, 
wyposażony przez Niemców w 
broń. To było nasze ocalenie.

Cześć ich pamięci! - Cześć pomor-
dowanym na Wołyniu!
Hańba banderowcom! - Hańba be-
stialskim mordercom z UPA! [2]

1] Fragment wspomnień Romana 
Witkowskiego "Tego nie można 
zapomnieć" - zapis tragicznych 
wydarzeń, które miały miejsce na 
Wołyniu w lipcu 1943 roku. Zosta-
ły one opublikowane w Roczniku 
Międzyrzeckim, tom XLI z 2011 
r., Towarzystwa Przyjaciół Nauk w 
Międzyrzecu Podlaskim.
http://miedzyrzec.info/artykuly/pa-
mietaja-o-pomordowanych-na-kre-
sach/

2] Fragment art. K. Gilewicza 
„BANDEROWSCY BANDYCI: 
MOJE 67 LAT TEMU”
http://wiadomosci.onet.pl/wa-
szymzdaniem/49464,banderowscy_
bandyci_moje_67_lat_temu,1,arty-
kul.html
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siądz Proboszcz w naszej 
Parafii ogłosił, żeby ro-
dzice przygotowali swoje 

dzieci pod względem modlitew-
nym do I- Komunii Świętej, nawet 
te, które nie uczęszczają do szko-
ły. Jeżeli będą znały podstawowe 
modlitwy, udzieli jej 16.06. 1943 
r. Ja skorzystałam z tej łaski i by-
łam bardzo szczęśliwa. Do szko-
ły wtedy jeszcze nie chodziłam, 
więc tym bardziej byłam zadowo-
lona, że zdałam egzamin, który 
umożliwił mi przyjęcie I Komunii 
Świętej. Przede wszystkim byłam 
wdzięczna Panu Bogu za Dar jaki 
otrzymałam, a mojej mamie, że 
mnie tak dobrze przygotowała. Po-
zorny spokój trwał do 16. 07. 1943 
r. Około północy dzwony kościelne 
ogłosiły alarm, żeby natychmiast 
opuszczać swoje domostwa i kie-
rować się w kierunku Huty Stepań-
skiej. Paliły się już pobliskie wsie 
jak: Soszniki, Wyrka, Ostrówki, 
początek Siedliska. Ponieważ w 
ciągu dnia było „niespokojnie”, 
więc każdy był przygotowany do 
natychmiastowego wyjazdu, gdzie 
była silniejsza samoobrona i liczo-
no na to, że tam przetrwamy. Oj-
ciec szybko nas zabrał na furman-
kę łącznie z zapasami żywności i 
inwentarzem żywym, skierował 
się w kierunku Huty. Nam było ła-
twiej przedostać się na drogę, gdyż 
mieszkaliśmy za „rzeką” i nie mu-
sieliśmy przejeżdżać mostów. Nie-
którym się nie udało jak rodzinie 
Onuchowskich- opis ich ucieczki 
w załączniku.
Z naszej rodziny we wsi pozostała 
babcia Teofila Rosińska z d. Sawic-
ka żona Adama Rosińskiego, która 
była chora i chciała pozostać na 
miejscu w pobliżu swojej zagrody, 
prosząc wnuków, żeby ją wynieśli 
z łóżkiem w zboże i tam ją ukryli, 
jeszcze nie wierząc, że może być 
zamordowana. My szczęśliwie już 
bez większych przeszkód dojecha-
liśmy do Huty, słysząc za sobą cią-
głe strzały. W Hucie rozmieszczo-
no nas, matki z dziećmi w szkole 
lub kościele, skąd ciągle docho-
dziły modlitwy i pieśni kościelne 
wznoszone do Pana Boga z prośbą 
o przetrwanie. Rodzina Jana Rosiń-
skiego również szczęśliwie dotarła 
do Huty. Mężczyźni i starsi chłop-
cy byli rozmieszczani na zewnątrz 

budynków jako obrona przed ban-
derowcami. W czasie obrony Huty 
Stepańskiej zginęło bardzo dużo 
ludzi, naszych „obrońców”, któ-
rzy zostali wszyscy pochowani w 
jednym wspólnym dole na terenie 
boiska sportowego, owinięci tylko 
w prześcieradła. Nad ich ciałami w 
dniu 17. 07. 1943 r. żałobne egze-
kwie sprawowali ks. Jan Szarek, ks. 
Bronisław Drzepecki- proboszcz 
Parafii Huciańskiej i ks. /NN/. W 
ciągłym strachu w Hucie przetrwa-
liśmy do 18. 07 1943 r. Obrońcy 
byli już skrajnie wyczerpani, broń 
im  się kończyła, więc o północy z 
17/18 0.7, przywódca obrony, któ-
rym był Władysław Kochański ps. 
„Bomba” wraz z przedstawiciela-
mi uciekinierów, zdecydowali, że 
przy najbliższej okazji wyruszą z 
Huty w kierunku Rafałówki. Wie-
czorem przeszła burza, a później 
utworzyła się mgła, co prawdopo-
dobnie trochę „odstraszyło” Ukra-
ińców i wycofali się, a to przy-
spieszyło decyzję Samoobrony do 
wyruszenia. Szybko stworzył się 
tabor i w zwartej grupie wyjecha-
liśmy w kierunku Rafałówki jesz-
cze pod osłoną nocy. Niektórzy z 
rodzin pogubili się jeszcze w Hu-
cie. Tak było z rodziną Gracjana 
Brzozowskiego, który z żoną Fi-
lipiną, synem Piotrem i Ignacym 
jechali wozem, a starsi, gdzieś się 
zawieruszyli. Dzięki czemu zostali 
przy życiu. My byliśmy w kom-
plecie tzn. rodzice i moje rodzeń-
stwo. Spokojnie dojechaliśmy do 
Siedliska, Wyrki. Z bólem serca 
patrzyliśmy na zniszczenia jakich 
dokonali Ukraińcy tylko przez 2 
noce. Gdy dojechaliśmy do mostu 
między Wyrką a Sosznikami, padły 
strzały. Jak się okazało, człowiek, 
który szedł obok naszego wozu i 
dał sygnał, był Ukraińcem, gdyż 
naraz się „rozpłynął”. Wtedy roz-
poczęła się strzelanina z różnych 
stron. Wszyscy w popłochu za-
częli uciekać. Kto przejechał most 
końmi, dalej uciekał w kierunku 
Rafałówki, tak było w przypadku 
mojego stryja Antoniego. Nam się 
nie udało. Wszyscy zeskoczyliśmy 
z wozu. Nagle z moich oczu znik-
nął ojciec i moi bracia. Mama na-
tomiast mnie i moją siostrę złapała 
za ręce i jak oszalałe biegłyśmy 
przed siebie i odpoczywałyśmy 

mijając mnóstwo trupów, płaczące 
i okaleczone dzieci. Był moment, 
że nasza mama mnie ciągnęła, nie 
wypuszczając moich rąk, nie wiem 
czy padłam ze zmęczenia, strachu. 
Czy nogi mi się zaplątały w gro-
chowinie, gdyż biegłyśmy przez 
pole grochowe i tak z trudem, kry-
jąc się przed świszczącymi kulami 
dotarłyśmy do Grabiny. Tam nie 
było nikogo z naszej rodziny. Po 
chwilowym odpoczynku, wyruszy-
łyśmy z grupą uciekinierów w kie-
runku Antonówki, szukając swoich 
bliskich. Następnie dotarłyśmy do 
Wydymeru, gdzie spotkałyśmy 
naszego ojca i braci. Od nich do-
wiedziałyśmy się, że po rozbiciu 
przez Ukraińców „przodu” kon-
woju, tył cofnął się z powrotem do 
Huty, próbując się jeszcze bronić. 
Oto potwierdzenie relacje p. Ge-
nowefy Baranickiej z d. Kuczyń-
ska, mieszkanka Huty Stepańskiej 
mająca wówczas 17 lat, będącej w 
tej „drugiej” grupie uciekinierów, 
która przekazała mnie w obecności 
Władysława Włoszczyńskiego w 
dniu 26.09. 2010 r.
„ W dniu 18. 07. 1943 r. po napa-
dzie na czoło „konwoju” na po-
graniczu Wyrki- Soszniki, który 
zmierzał w kierunku „Grabiny”, na 
czele szedł ks. Proboszcz Parafii 
Wyrczyńskiej – Jan Szarek, „tył” 
konwoju nie dochodząc już Siedli-
ska, cofnął się z powrotem do Huty 
z częścią obrońców i ks. Bronisła-
wem Drzepeckim – proboszczem 
Parafii huciańskiej. Ta „grupa roz-
bitków” broniła się do godzin po-
południowych ponosząc olbrzymie 
straty w ludziach. W czasie walki 
został ranny nasz dowódca – Wła-
dysław Kochański ps. „Bomba” i 
to zdecydowało między innymi do 
przygotowania się do opuszczenia 
Huty. Po południu rozszalała się 
straszna burza, Ukraińcy wycofali 
się i to wykorzystali nasi obrońcy 
szybko formując kolumnę wozów 
wraz z pozostałymi mieszkańcami 
do wyjścia z Huty. Przed wyrusze-
niem, ks. Bronisław Drzepecki, 
rozgrzeszył wszystkich, udzielając 
jeszcze Komunii Św., pobłogosła-
wił i wraz z dwiema siostrami za-
konnymi /NN/, wyruszył na czele 
kolumny z obrońcami, rannym 
dowódcą i modlitwą na ustach w 
kierunku Grabiny. Po upływie ja-
kiegoś czasu burza ustała, deszcz 
przestał padać, a na niebie pojawiła 
się piękna tęcza, która szczęśliwie 
„zaprowadziła” nas do Grabiny. 
Przez całą drogę towarzyszyła nam 
gorąca modlitwa z prośbą o opie-
kę Matki Bożej, odmawiając „Pod 
Twoją obronę….”. Po dotarciu do 
Grabiny wszyscy padli na kolana, 
dziękując Panu Bogu za ofiarowane 
nam życie. Ks. Drzepecki odprawił 
Nabożeństwo dziękczynne, udzie-
lając wszystkim błogosławieństwa 
Bożego na drogę w „nieznane”, a 
sam pozostał w Grabinie. Dla nas 
były już przygotowane transporty, 
którymi wywożono Polaków do 
Niemiec.”
Na nas również czekały takie 

transporty. W Wydmerze spotkali-
śmy się jeszcze raz z rodziną ojca- 
braćmi, niektórymi sąsiadami i 
siostrami mamy i tak wszyscy ra-
zem dostaliśmy się do Równego, /
pomijam niektóre szczegóły/ a tam 
wagony były obstawione Niemca-
mi i bez zezwolenia nie mogliśmy 
już wyjść. Martwiliśmy się co się 
stało z naszą babcią Teofilą, ale o 
niej dowiedzieliśmy się już po woj-
nie. Przebieg wydarzeń w załącz-

niku. Pod eskortą doprowadzili nas 
do łaźni, po tym była segregacja i 
przygotowanie do dalszych wyjaz-
dów. W Równym „załadowali” nas 
do bydlęcych wagonów, bez dostę-
pu powietrza, sanitariaty to- dziura 
w podłodze i wiadro. Cały trans-
port skierowali do Przemyśla. Nie-
które dzieci tej trasy nie przeżyły i 
na stacjach postojowych były wy-
rzucane z wagonu przy płaczu ma-
tek jak „niepotrzebne śmieci”. Na 

Wspomnienia z Wołynia z lat 
1938/43. Część II
Halina Poros z d. Gutkowska

K

/ Rzeka Jesionówka (Czapelka) i słynny most, który sprawiał problemy w czasie ucieczki.  

/ Halina Poros z d. Gutkowska (Obok Władzia Onuchowska) : pobieram naszą „Wołyńską 
ziemię” 17. 07. 2010 r. z Siedliska i myślę „co oni z nami zrobili”?
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krótkich postojach karmiono nas 
stęchniętą zupą z brukwi, po któ-
rej byłam bardzo chora: biegunka, 
wymioty, temperatura, ale dzięki 
łasce Bożej przeżyłam, myślę po 
to, żeby móc jeszcze świadczyć o 
tym koszmarze. W Przemyślu po 
„posegregowaniu” nas, jeden wa-
gon pojechał w głąb Niemiec za 
Odrę, gdzie trafiła część rodziny 
mojej mamy- Rosińscy i rodzina 
ojca –Gutkowscy, łącznie ze stry-
jecznymi braćmi. /Jednego z nich 
– Władysława poznałam po 68 la-
tach w 2011 r. /  Sąsiedzi z Siedli-
ska jak: Brzozowscy/nie wszyscy/, 
Naumowiczowie, Wiatrowie, nasi 
sąsiedzi z za rzeki - Bitnerowie, 
Dębscy /teściowie stryja Antonie-
go z Ostrówek/.
Drugi wagon skierowano na pół-
noc do Olsztyna, którym jechałam 
ja, moi rodzice, rodzeństwo, sąsie-
dzi z Siedliska – Mieczysław Brzo-
zowski z rodziną. Ich wysadzono 
w majątku w Kozłowie k/Nidzicy, 
nas w Działdowie, skąd furmanką 
dowieźli nas do majątku ziemskie-
go w Kisicach /2 km. Od Działdo-
wa/. Siostry mojej mamy pojechały 
do Olsztyna i tam rozmieszczono 
ich w okolicach Olsztyna. Tak ze 
ściśniętym sercem pożegnaliśmy 
Wołyń pod koniec lipca 1943 r., ale 
dziękowaliśmy Bogu, że żyjemy i 
jesteśmy razem. Czas okupacji, to 
już oddzielny rozdział moich prze-
żyć. O losach mojej babci Teofilii 
Rosińskiej i jej rodziny dowiedzie-
liśmy się już po wojnie, kiedy to 
rodziny zaczęły się odnajdywać i 
odwiedzać, wracając do przeżyć z 
1943 r. W roku 1955 mając 19 lat 
odwiedziłam wujka/brata mojej 
mamy/ Jana Rosińskiego w God-
kowie- województwo  zachodnio-
-pomorskie i mieszkających z nimi 
syna Czesława i synową Genowe-
fę z d. Brzozowska. Opowiedzieli 
mi swoją historię jak przeżyli ten 
koszmar: „ Otóż był rozkaz wy-
jazdu z Huty Stepańskiej do Rafa-
łówki dn.17/18. 07. 43.r. w nocy, 
wszyscy jeszcze byli razem t.j. Jan 
Rosiński z żoną Heleną i synowie: 
Eugeniusz, Czesław, Konstanty. 
Szczepan był z żoną Genowefą 
z 1-roczną córeczką Zuzanną. W 
Hucie byli też rodzice Genowe-
fy z rodzeństwem, Gracjan Brzo-
zowski z żoną Filipiną i synami 
: Piotrem, Ignacym / nie ujęty w 
spisie zaginionych/, a starsi, gdzieś 
się „zawieruszyli”. Przechodząc 
przez Siedlisko w czasie ogólnego 
zamieszania jak Ukraińcy zaczęli 

strzelać, wtedy zniknął Jan Ro-
siński i Szczepan, a Helena żona 
Jana z synem Czesławem i syno-
wą ukryli się w krzakach, niedale-
ko swojej zagrody. Jak się trochę 
uspokoiło i Ukraińcy wyszli już z 
Siedliska, poszli zobaczyć co dzie-
je się z babcią Teofilą, która zosta-
ła w Siedlisku schowana w zbożu. 
18.07.- babcia jeszcze żyła. Opo-
wiedziała im, że Ukraińcy ją zna-
leźli, ale nie zabili, twierdząc, że i 
tak ona umrze z głodu. /była chora, 
nie chodziła/ Powiedzieli to bardzo 
ironicznie, że „padochnie”. Syno-
wa z wnukami donieśli jej jedze-
nie i tam ją zostawili. Genowefa 
niespokojna o swego męża Szcze-
pana, razem z Czesławem /bratem 
Szczepana/ poszli go szukać. Idąc 
obok cmentarza w Wyrce, przy 
tzw. Pawłowej Górce, natknęła się 
na zwłoki swoich rodziców Gra-
cjana i Filipinę Brzozowskich z 
synami Piotrem i Ignacym. Wyglą-
dali makabrycznie, pocięci szablą. 
Prawdopodobnie chcieli na obrze-
żach Siedliska zaczekać na swoich 
starszych synów i tam ich Ukraiń-
cy dopadli. Szczepana nie odna-
leźli. Ponieważ byli już zmęczeni 
tymi wszystkimi przeżyciami i 
zrozpaczeni po stracie bliskich, 
postanowili zostać jeszcze na noc, 
czyli z 18/19. 07. Po nocy poszli 
w pola odwiedzić babcię, zabie-
rając dla niej jedzenie, ale babcia 
już była zamordowana. /nie ujęta 
w spisie zaginionych/ Trudno im 
było stamtąd odejść, zostawiając 
tyle trupów, więc postanowili jesz-
cze pozostać do następnego dnia. 
Ukraińcy penetrując teren, odkry-
li ich kryjówkę /zdradził ich pies/ 
i zamordowali : Helenę Rosińską 
żonę Jana z synem Konstantym. 
Czesław z Genowefą i dzieckiem 
byli w innym miejscu i dzięki temu 
zostali przy życiu. Ponieważ Ukra-
ińcy codziennie penetrowali teren, 
więc bali się oni wychodzić ze 
swoich kryjówek i w tych zbożach 
, krzakach, przesiedzieli ok. 1 mie-
siąca. Aż któregoś dnia już skrajnie 
wyczerpani fizycznie i psychicz-
nie, słysząc nadjeżdżający samo-
chód, postanowili wyjść na drogę. 
Okazało się, że byli to Niemcy z 
Polakami sprawdzający teren, 
czy jeszcze ktoś żyje. Zabrali ich 
ze sobą. Od Polaków dowiedzieli 
się o losie Jana Rosińskiego, ojca 
Czesława, a teścia Genowefy. Wu-
jek Janek po zamieszaniu jakie wy-
tworzyło się na przejściu w Soszni-
kach, stracił z oczu swoją rodzinę 

i uciekał w kierunku Rafałówki, 
bo to był docelowy przystanek dla 
uciekinierów. Jak się zorientował, 
że w Rafałówce nie ma jego ro-
dziny, wrócił na poszukiwanie w 
kierunku Siedliska wraz z jeszcze 
kilkoma osobami poszukującymi 
swoich rodzin. Pod Policami Ukra-
ińcy ich złapali, tamtych zastrzeli-
li, a ze on nie zginął od kuli, to po-
kłuli go bagnetami 18 razy. Stracił 
przytomność, więc Ukraińcy my-
śleli, że on nie żyje i go tam zosta-
wili. Po odzyskaniu przytomności, 
jakiś /?/ Polak, który go znalazł, 
odwiózł do Rafałówki, a później 
odwieziono go do szpitala w Sar-
nach, gdzie przebywał 2- miesiące, 
lecząc się z zadanych ran. Czesław 
z bratową Genowefą postanowili 
pozostać w Sarnach i tam czekać 
na jego wyzdrowienie. Po wypi-
saniu się ze szpitala już wszyscy 
razem; Jan, Czesław, Genowefa z 
małym dzieckiem – Rosińscy wy-
jechali podstawionym transportem 
na roboty do Niemiec. Eugeniusz, 
starszy syn wyjechał do Niemiec 
wcześniejszym transportem” Moje 
wiadomości utrwaliłam w rozmo-
wach na temat rodziny z wnucz-
ką Teofili Rosińskiej – Marianną 
Malinowską zam. Lewin Brzeski 
i Wacławem Brzozowskim synem 
Gracjana Brzozowskiego a bratem 
Genowefy zam. Skoczów. W Sie-
dlisku zginęła również Bronisława 
Kaszuba, teściowa Stefana Bitne-
ra, nie wiem w jakich okoliczno-
ściach. Wiadomość uzyskałam od 
Barbary i Leokadii Bitner /miesz-
kają poza granicami Polski/ Nie 
ujęta w spisie zaginionych.

Kwiecień 2013 r. Łódź.   Halina 
Poros z d. Gutkowska była miesz-
kanka Siedliska

Relacja Wacława Onuchowskie-
go s. Franciszki z d. Rozalska i 
Jana Onuchowskiego mieszkań-
ca Siedliska z jego przeżyć w 
dniach 16-17. 07.1943 r.
„Mieszkaliśmy na końcu wsi. 
Jak paliła się Wyrka, to wszyscy 
mieszkańcy Wyrki i Siedliska sku-
pili się na drodze, która prowadziła 
do Huty Stepańskiej. Drogi były 
zatłoczone, mnóstwo wozów, mo-
sty mało przejezdne, więc rodzice 
zabierając mniei moją młodszą 
siostrę Jadzię na furmankę /starsze 
rodzeństwo: Marian i Alina, ucie-
kało z grupą AK/ zdecydowali, że 
przekroczą most /były dwa mosty, 
którymi można było dojechać do 

głównej drogi w kierunku Huty 
Stepańskie j/ od strony Stanisława 
Gutkowskiego. Z trudem dotarli-
śmy tam, ale jak Ukraińcy zaczęli 
palić pierwsze domy  w Siedlisku i 
strzelać do nas, to nasz wóz z koń-
mi zostawiliśmy za mostem i ucie-
kliśmy pieszo przez bród w kie-
runku Styrki. Tam ukryliśmy się w 
zaroślach i postanowiliśmy prze-
czekać noc. Siedlisko się paliło. O 
świcie wyszliśmy z tych zarośli i 
zobaczyliśmy, że dom Stanisława 
Gutkowskiego nie spalony, a nasz 
wóz stoi po drugiej stronie rzeki. 
Wtedy Rodzice zdecydowali, że 
pójdziemy po nasz wóz i dalej bę-
dziemy uciekać furmanką. Okazało 
się, że w waszym domu Ukraińcy 
zrobili sobie miejsce chwilowego 
„odpoczynku” po masakrach ja-
kich dokonali. Jak już wyszliśmy z 
naszej kryjówki i byliśmy w poło-
wie drogi do mostu, Ukraińcy zo-
baczyli nas i na koniach zaczęli nas 
gonić. Mnie i mojej siostrze udało 
się uciec i schować w pobliskie 
kartofliska, a rodziców złapali i na 
tym polu zamordowali.”

Wysłuchała i spisała; Halina Poros 
z d. Gutkowska w marcu 2011 r.
O szczegóły nie pytałam. Wyczu-
łam, że wolałby do tego nie wracać 
i należy to uszanować. Przecież 
jako dzieci byli naocznymi świad-
kami jak zginęli ich rodzice.

Dalsze relacje dot. Wacława 
Onuchowskiego przekazane 
przez Lidię Gutkowską – Dzi-
wak, siostrzenicę Wacława.
Kiedy Ukraińcy opuścili Siedlisko, 
dzieci /Wacław i Jadwiga/ wyszły 
ze swojej kryjówki i najpierw udali 
się do swego wozu, który jeszcze 
stał po drugiej stronie rzeki w po-
szukiwaniu jedzenia, bo byli bar-
dzo głodni. Następnie wyruszyli w 
kierunku Rafałówki, gdzie miesz-
kała babcia Rozalska, omijając po 
drodze palące się wsie. Do babci 
dotarli po kilku dniach, przerażają-
co wystraszeni, zmęczeni i głodni, 
gdzie zastali pozostałe rodzeństwo 
tzn: Alinę/moją mamę/ i dziadka 
Rozalskiego, co im trochę przy-
niosło ulgę, że nie wszyscy zo-
stali zamordowani. Był również z 
nimi brat Marian. Po kilku dniach 
pobytu w Rafałówce, ponieważ 
były już przygotowane transporty 
na wyjazd do Niemiec na roboty, 
wujek Wacek ze starszym rodzeń-
stwem; Aliną i Marianem i dziad-
kiem Rozalskim wyjechali do Nie-
miec zostawiając Jadzię z babcią w 
Rafałówce. Po powrocie z Niemiec 
w 1945 r. osiedlił się z rodziną w 
Idzikowie, a następnie wyjechał do 
Warszawy, gdzie skończył studia, 
ożenił się i zamieszkał na stałe. Nie 
chce już wracać do wspomnień. 
Również w 1945 r. wyjechała z Ra-
fałówki babcia z Jadzią i osiedliły 

się w Polsce.
Relacji wysłuchała i spisała 18.05. 
2011 r. Halina Poros z d. Gutkowska

Relacja Marianny Malinow-
skiej- wnuczki Teofilii Rosińskiej, 
mieszkanki wsi Choromce gm. 
Włodzimirzec pow. Sarny. /Prze-
słana listem/
Tej okropnej nocy ( 30. 07. 1943 r.- 
H P) , gdy był napad to uciekliśmy 
wszyscy do schronu, który znajdo-
wał się niedaleko za naszym domem 
i tam przesiedzieliśmy do rana. Całą 
noc się modliliśmy, śpiewaliśmy, 
prosiliśmy Boga o ocalenie. Na 
szczęście Bóg nas wysłuchał: nikt 
nie zginął z naszej wioski. Nasz 
tatuś zdążył wypuścić wszystkie 
zwierzęta, żeby je uratować. Wziął 
wóz i zaprzągł konie, żebyśmy mo-
gli pojechać do Włodzimierca. Wra-
cając jeszcze do napadu to wtedy 
nasi chłopcy dali znać Niemcom. 
Niemcy przyjechali dopiero rano i 
zabrali nas wszystkich do Włodzi-
mierca. Tam właśnie zabrali nam 
wszystko: konie, krowy, całe jedze-
nie. Bo powiedzieli, że zabierają nas 
do Niemiec i, że tam dostaniemy 
dużo jedzenia. Niemcy zabrali nas 
pod eskortą polnymi drogami przez 
las, bo nas napadała partyzantka i 
chcieli, żebyśmy do nich dołączyli, 
a Niemcy byli temu przeciwni. Sami 
chcieli nas zabrać do Niemiec. I tak 
było, pojechaliśmy z Niemcami. Od-
stawili nas do Antonówki na stację. 
Ja już dokładnie tego nie pamiętam 
ile my tam byliśmy, jak długo. Ale 
pamiętam, że stamtąd transportem 
pojechaliśmy do Sarn. W Sarnach 
staliśmy długo na stacji, gdzie robili 
selekcję i zabierali starszych ludzi. 
Nasi dziadkowie się bardzo bali, bo 
myśleli, że ich zabiorą, ale myśmy 
się bardzo ich trzymali, nie pozwo-
liliśmy na to. Stamtąd załadowali 
nas znowu w transport do Przemy-
śla. Tam także dość długo staliśmy 
na stacji. Później załadowali nas do 
takich odkrytych wagonów jak dla 
krów, które w ogóle nie chroniły 
nas przed deszczem czy wiatrem. 
Takimi wagonami pojechaliśmy do 
Bawarii w Niemczech. 
Tej „nocy”, o której pisze Marian-
na, to 30. 07.1943 r., dane: „Ludo-
bójstwo” – W.E. Siemaszkowie str. 
799. W Choromcach również była 
Samoobrona zorganizowana wspól-
nie z koloniami: Poroda i Prurwa. 
Dowódcą był Franciszek Jankiewicz 
– kuzyn dziadka Marianny – Toma-
sza Jankiewicza. /Wiadomość od 
Marianny?/  Moją kuzynkę na samą 
myśl o tamtych przeżyciach, ogarnia 
lek i nie chce odwiedzać naszych te-
renów, ani też spotykać się z Ukra-
ińcami. Po prostu im nie wierzy i 
tą niewiarę  ja również podzielam, 
obserwując to, co się dzieje wokół 
70-rocznicy Męczeństwa Kreso-
wian.
Halina Poros

 / Tu była wieś polska Siedlisko

/  Miejsce kościoła parafialnego w Wyrce p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego.
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o blisko trzydniowych wal-
kach późnym popołudniem w 
niedzielę 18.VII.1943 r., jako 

ostatni Hutę Stepańską opuszczali 
członkowie samoobrony wyznacze-
ni przez dowództwo do ubezpiecze-
nia tylnego. Edward Pomarański z 
koloni Halinówka, który wchodził 
w skład tej grupy wspomina: „Jak 
wychodziliśmy z Huty to panowała 
cisza. Koledzy chcieli zadzwonić 
dzwonem, ale dowódca, który tymi 
tyłami dowodził powiedział, zosta-
wicie niech już [polegli – GN] spo-
czywają w pokoju” 1. Tak kończył 
się blisko półroczny okres narastają-
cego zagrożenia ze strony nacjona-
listów ukraińskich, którego kulmi-
nacją był napad dowodzonej przez 
Iwana Łytwynczuka „Dubowego” 
I Grupy Ukraińskiej Powstańczej 
Armii (UPA) na polskie osiedla po-
łożone w rejonie Huty Stepańskiej, 
Wyrki i Hał w dniach 16 – 18.VII. 
Wobec braku amunicji, jaki do-
skwierał polskim obrońcom i unie-
możliwiał im prowadzenie dalszej 
skutecznej walki, podjęto decyzję o 
wyprowadzeniu ludności na północ 
do torów kolejowych linii Warsza-
wa – Kowel – Sarny – Kijów, strze-
żonych przez Niemców. Znaczna 
większość spośród ocalałej ludności 
przedarła się w dwóch rzutach w re-
jon Grabiny, Rafałówki i Antonów-
ki, a ich dalsze losy potoczyły się 
różnie. Gros ewakuowanych Niem-
cy wywieźli na roboty w głąb Rze-
szy. Część osób zatrzymała się w 
większych miastach, jak Sarny czy 
Równe, gdzie garnizony niemiec-
kie zapewniały Polakom względne 
bezpieczeństwo. Wielu niezdecy-
dowanych na opuszczenie rodzin-
nych stron pozostało u bliskich i 
znajomych w okolicach Wydyme-
ra i Antonówki, gdzie w nocy z 30 
na 31.VII przeżyli ponowny napad 
UPA. Ostatecznie, także oni zdecy-
dowali się na wyjazd do Niemiec. 
Spośród gotowych do dalszej walki 
członków samoobron, cichociemny 
por. Władysław Kochański „Bom-
ba”, „Wujek”, przy dużym udziale 
pochodzącego z koloni Nierucze 
sierż. Zygmunta Żołędziewskiego 
„Boston”2, utworzył w lesie pod 
kolonią Trebunia pierwszy oddział 
partyzancki (OP) Armii Krajowej 
(AK) na Wołyniu, który wziął na-
zwę od pseudonimów swojego do-
wódcy. Zanim jednak OP „Bomby” 
– „Wujka” rozpoczął szlak bojowy, 
wchodzący w jego skład partyzanci 
stanowili przez kilka miesięcy o sile 
samoobron licznych kolonii pol-
skich położonych na lewym brzegu 
rzeki Horyń 3. Trzon oddziału stano-
wiła młodzież pochodząca z gmin 
Stepań i Stydyń powiatu kostopol-
skiego oraz gminy Silno powiatu 
łuckiego. 
Największymi skupiskami Polaków 
w omawianym regionie, położonym 
na pograniczu powiatów kosto-

polskiego, łuckiego i sarneńskiego 
były: wieś Huta Stepańska, licząca 
w 1939 r. ponad 900 mieszkańców 
oraz wieś Wyrka, której ludność 
przekraczała w tym czasie zapewne 
700 osób 4. Położenie geograficz-
ne tych miejscowości, otoczonych 
wsiami, koloniami i futorami, któ-
re zamieszkiwali głównie Polacy, a 
także ich wielkość, były kluczowe 
dla roli, jaką odegrały one w pierw-
szej połowie 1943 roku. W obrębie 
wspomnianych powiatów ponad 
70 miejscowości pozostawało w 
orbicie rejonu samoobrony Huta 
Stepańska – Wyrka – Hały, którego 
genezę, rozwój i upadek spróbu-
jemy prześledzić w dalszej części 
niniejszego artykułu 5. Miejscowo-
ści te charakteryzujące się na ogół 
luźną zabudową typu samotniczego, 
czy rozproszonego, rzadziej wie-
lodrożnice, zamieszkiwało według 
spisu powszechnego z roku 1921 7 
258 Polaków 6. Wyłącznie zdomi-
nowany przez ludność żydowską 
Stepań posiadał status miasteczka. 
W gminach Stepań, Stydyń i Silno, 
na terenie których znajdowała się 
znakomita większość miejscowości 
związanych losami z samoobroną 
rejonu Huta Stepańska – Wyrka – 
Hały, Polacy stanowili odpowied-
nio: 20,1%, 18,8% i 16,2% ogółu 
mieszkańców, Ukraińcy 69,4%, 
69,3% i 68,9%, Żydzi 10%, 7,1% i 
13,9%, Niemcy 0,5%, 4,8% i 1% 7. 
Odsetek Polaków w dwóch pierw-
szych przypadkach był nieco wyż-
szy, aniżeli średnia dla wojewódz-
twa wołyńskiego wynosząca 16,6%, 
liczona na podstawie spisu z roku 
1931. Ukraińcy stanowili 68% lud-
ności województwa, Żydzi 9,9%, 
Niemcy 2,3%, inni 3,2% 8. Udział 
procentowy poszczególnych nacji 
nie zmienił się zasadniczo do wybu-
chu II wojny światowej.
Na podstawie danych zebranych 
przez Czesława Piotrowskiego, 
liczba Polaków w interesujących 
nas miejscowościach wynosiła w 
1943 r. ok. 9100 9. Zdecydowana 
większość polskich osiedli miała 
niewielkie rozmiary, tylko nielicz-
ne przekraczały 250 mieszkańców. 
Tworzące swoistą enklawę polskie 
osady otoczone były pierścieniem 
ukraińskich wsi, w większości du-
żych ulicówek o zwartej zabudowie. 
Od północy wzdłuż południowej 
strony wspomnianej linii kolejowej, 
pomiędzy rzekami Styr i Horyń le-
żały: Majunicze, Weretnicze, Poli-
ce, Romejki, Swarynie, Wielichów 
oraz Horodziec; od wschodu na 
lewym brzegu Horynia: Kryczylsk, 
Werbcze Wielkie, Werbcze Małe, 
Butejki, Korost, Stepań, Pohulanka, 
Złotolin, Trosteniec i Japołoć; od 
południa Złaźno, Postojno, Znami-
rówka, Lipno, Chołoniewicze oraz 
Bereściany; od zachodu położone 
wzdłuż rzeki Kormin: Harajmówka, 
Czernyż, Majdan Lipeński, Maciej-

ki, Niczehówka, Pohulanka, Kra-
snowola, Telcze, Zarzecze, Ośnica 
Mała, Ośnica Wielka, a także Czar-
torysk, leżący już po lewej stronie 
Styru. Granicę zachodnią wyzna-
czały również kompleksy leśne. W 
okolicach Lipna rozpoczynały się 
lasy Ordynacji Ołyckiej Radziwił-
łów, ciągnące się kilkadziesiąt kilo-
metrów na południe, aż do Ołyki. Na 
północ od Lipna w rejonie żydow-
skiej osady Osowa swój początek 
miał kompleks tzw. Lasów Rządo-
wych, rozciągających się w stronę 
północną, aż po polską kolonię Osy 
Bród. Oprócz wymienionych wsi 
ukraińskich, w gminie Stydyń poło-
żone były również: Rudnia, Mydzk 
Mały, Mydzk Wielki oraz Stydyń 
Mały i Stydyń Wielki. Miejscowości 
te wżynały się od południa klinem 
pomiędzy polskie kolonie. Położoną 
najbliżej Huty Stepańskiej była wieś 
Rudnia, usytuowana zaledwie 4 km 
na południe od Huty Stepańskiej. 
Tylko w wymienionych powyżej 
miejscowościach zamieszkiwało 
według danych rachmistrzów spiso-
wych na dzień 30.IX.1921 r. 31 454 
osób wyznania prawosławnego 10. 
Nie dysponujemy niestety danymi, 
które pozwoliłyby oszacować liczbę 
mieszkańców tych osad u progu II 
wojny światowej.
Województwo wołyńskie liczyło 
według danych z 1939 r. 2 328 tys. 
mieszkańców, w tym ok. 386 tys. 
Polaków. Udział procentowy utrzy-
mywał się na stałym poziomie od 
1931 r. i wynosił 16,6% 11. Wraz z 
zajęciem wschodnich terenów II 
RP przez sowietów rozpoczęły się 
represje wymierzone przeciwko po-
tencjalnym wrogom ZSRR. Maso-
we aresztowania w okresie okupacji 
sowieckiej objęły ok. 110 tys. osób z 
czego 39,2% stanowili Polacy. Z tej 
liczby 62,5 tys. osób zostało wywie-
zionych w głąb terytorium Rosji so-
wieckiej, 9,5 tys. zwolniono, a około 
8,5 tys. aresztantów zostało zamor-
dowanych 12. Drugim ze środków 
represyjnej polityki okupanta, który 
był znaczący dla populacji Polaków 
na Wołyniu, były przymusowe wy-
siedlenia. Na przestrzeni niespełna 
dwóch lat sowieci przeprowadzili 
cztery tury przesiedleń. Dla popu-
lacji Polaków w województwie naj-
większe znaczenie miały I i II zsył-
ka. Pierwsza wywózka, która miała 
miejsce w dniach 9 – 10.II.1940 r. 
objęła przede wszystkim osadników 
wojskowych, cywilnych 13, a także 
pracowników administracji leśnej. 
Kolejna zsyłka, która miała miej-
sce 13.IV.1940 r., w myśl odpowie-
dzialności zbiorowej, objęła m. in. 
rodziny osób więzionych z różnych 
powodów lub deportowanych w lu-
tym. W wyniku tych działań z tere-
nów Zachodniej Ukrainy i Zachod-
niej Białorusi wywiezionych zostało 
ponad 200 tys. osób, z czego Pola-
cy stanowili przeszło 77% (155,2 

tys.)14. Jak się szacuje, z Wołynia 
w tej liczbie znalazło się ok. 60 tys. 
ludzi, w tym ok. 18 – 20 tys. osad-
ników wojskowych i cywilnych 15. 
Dysponując skąpymi danymi, po-
chodzącymi często z relacji świad-
ków, niezwykle trudno jest dziś oce-
nić, jaki wpływ na liczbę ludności 
w interesującym nas regionie miały 
represje sowieckie. W głąb ZSRR 
wywieziono osadników z koloni 
Batory (Dworzec Stepański), gdzie 
przydzielono przed wojną 21 dzia-
łek, a także z innych miejscowości, 
jak Horodziec (6 działek), Werbcze 
(3), Romejki (3), Chołoniewicze 
(1). Niemal w każdej polskiej osa-
dzie, niezwykle mroźnej nocy z 9 
na 10.II, zjawiło się NKWD, dając 
przewidzianym do wysiedlenia ro-
dzinom nieco czasu na spakowanie 
najpotrzebniejszych rzeczy. I tak np. 
z koloni Tur na Syberię trafiły rodzi-
ny gajowego Mikołaja Wawrzyno-
wicza (4 osoby), Kajetana Janickie-
go (4 osoby) i Mariana Bieleckiego 
(6 osób) 16, z Siedliska wywieziono 
nauczyciela Edwarda Mąkiewicza 
(4 osoby), z koloni Halinówka do 
łagrów trafił leśniczy Ciemiora z 
żoną oraz Stefan Pomarański, któ-
ry pomimo licznych upomnień ze 
strony przedstawicieli miejscowego 
aparatu NKWD paradował na co 
dzień w polskim mundurze wojsko-
wym 17. Represje nie dotknęły jed-
nakże wszystkich osadników. Wie-
lu legionistów a także urzędników 
przedwojennej administracji czy 
policjantów ukrywało się, skutecz-
nie unikając zesłania. W powstałej 
na początku lat 20 - tych koloni Ha-
linówka, zasiedlonej w dużej mierze 
przez osadników, sowieci nie wy-
wieźli nikogo, poza wymienionymi 
powyżej osobami. Podobnie zsyłki 
nie dotknęły m. in. osadników w 
koloni Marianówka oraz w koloni 
Tur. Do listy strat należy dodać tak-
że mężczyzn w wieku poborowym z 
roczników 1918 i 1919, których w 
latach 1940 – 41 wcielono do Armii 
Czerwonej 18. Szacuje się, że na te-
renie Zachodniej Ukrainy oraz Za-
chodniej Białorusi poborem objęto 
ok. 150 tys. osób, w tym ok. 33% 

stanowili Polacy 19. W samym po-
wiecie kostopolskim ubyło w tym 
czasie ok. 7785 osób 20.
Okres okupacji sowieckiej z całą 
pewnością zmniejszył ilość Pola-
ków zamieszkujących rejon samo-
obrony Huta Stepańska – Wyrka – 
Hały. Ostrożnie możemy szacować, 
że ubytek ten osiągnął kilkaset osób 
21. W tej liczbie znaleźli się przede 
wszystkim żołnierze kampanii 
wrześniowej, kolejarze, policjan-
ci, urzędnicy, nauczyciele, leśnicy, 
działacze społeczni, osadnicy woj-
skowi i cywilni, inteligenci, a także 
bogaci – według sowieckiej miary – 
gospodarze 22. Aparat represji dzia-
łał na tyle skutecznie, że w latach 
1939 – 41 na Wołyniu, mimo prób 
podejmowanych już od XII.1939 
r., działalność konspiracyjna nie 
rozwinęła się na większą skalę. W 
wyniku denuncjacji szefa sztabu i 
oficera organizacyjnego Związku 
Walki Zbrojnej (ZWZ) Bolesława 
Zymona „Bolek”, „Waldy Wołyń-
ski”, w V.1940 r. NKWD aresztowa-
ło organizatora Okręgu ZWZ Wołyń 
płk Tadeusza Majewskiego „Szmi-
giel”, „Maj”. W ślad za nim w wię-
zieniach znalazło się ok. 2 tys. osób 
związanych z konspiracją na terenie 
Wołynia, Polesia jak również w re-
gionie lwowskim 23. Siatki konspira-
cyjnej nie zdołano już odbudować. 
Po wybuchu wojny niemiecko – ra-
dzieckiej w VI.1941 r. przystąpiono 
z nowymi siłami do organizowania 
Okręgu, a także Delegatury Rzą-
du RP na Kraj „Drzewo”, „Ikwe”, 
„Sarny”. Organizację struktur Okrę-
gu AK Wołyń „Bazalt”, „Hreczka”, 
„Konopie” 24 powierzono przyby-
łemu na Wołyń w II.1942 wraz z 
sześcioma oficerami mjr Brunonowi 
Rolke „Aspik” 25. Brak zadowala-
jących Komendanta Głównego AK 
rezultatów pracy „Aspika” był po-
wodem mianowania na komendanta 
Okręgu już w VII.1942 r. ppłk Ka-
zimierza Bąbińskiego „Lubonia” 26. 
W zasadzie dopiero jego przybycie 
na Wołyń w listopadzie rozpoczę-
ło proces organizacji Okręgu 27. 
Równolegle, w oparciu o członków 
Stronnictwa Ludowego (SL), two-

Zarys historii rejonu samoobrony 
Huta Stepańska - Wyrka - Hały
Grzegorz Naumowicz

P

/ Foto1. Od lewej Stefan Sieczka, Leon Król, Dionizy Miernik, Stefan Pomarański, Franciszek 
Pomarański. Członkowie Związku Strzeleckiego w Halinówce (zdjęcie przedwojenne) 
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rzyły się podziemne struktury admi-
nistracji państwowej 28. W XI.1942 
r. przybył do Łucka Kazimierz Ba-
nach „Jan Linowski” - przedwojen-
ny działacz ludowy. Objął on tam-
tejszą Okręgową Delegaturę Rządu 
(ODR) w zgoła odmiennym stanie 
od struktur wojskowych, jakie zastał 
po przybyciu do Okręgu „Luboń”. 
Jego poprzednik ppor. Zygmunt 
Rumel „Krzysztof Poręba” położył 
podwaliny pod działalność ODR, 
której struktury Banach nadal roz-
wijał 29.
Obecny stan badań na temat struktur 
podziemnych organizacji wojsko-
wych i cywilnych w rejonie Huta 
Stepańska – Wyrka – Hały w pierw-
szych latach II wojny światowej jest 
bardzo skąpy. W literaturze przed-
miotu na próżno szukać informacji 
na ten temat. Pierwsze – i w zasadzie 
jedyne – lakoniczne i pozbawione 
źródłowego potwierdzenia wzmian-
ki o powstaniu pomiędzy jesienią 
1941 a wiosną 1942 r. „…podziem-
nych grup antyfaszystowskich…” 
w Hucie Stepańskiej i Hałach po-
daje Mieczysław Juchniewicz 30. Ze 
strzępów posiadanych informacji 
możemy wnioskować, że do II.1943 
r. na interesującym nas terenie dzia-
łały niewielkie grupy konspiracyj-
ne, których przynależności często 
nie sposób ustalić 31. Jedna z takich 
grup powstała w koloni Halinów-
ka. W jej skład wchodzili legioni-
ści, rezerwiści oraz przedwojenni 
członkowie miejscowego Związku 
Strzeleckiego, a także ks. Czesław 
Domański proboszcz parafii w Cho-
łoniewiczach. Spotkania członków 
ZWZ – AK odbywały się w domu 
Antoniego Siąkajły i Stanisława 
Dziedzicza. Z relacji Edwarda Po-
marańskiego wynika, że struktury 
konspiracyjne w kolonii mogły zo-
stać zawiązane już w 1939 r. 32. Sam 
Pomarański został zaprzysiężony w 
warsztacie ślusarskim Siąkajły w 
II połowie 1941 r. Jego głównym 
zadaniem było przeprowadzanie 
„panów” – jak sam mówi – leśny-
mi drogami do koloni Wilcze, gdzie 
przekazywał ich niejakiemu Chorą-
życzewskiemu 33. Na rozwój struktur 
konspiracyjnych w Halinówce mia-
ła wpływ zapewne osoba Edmunda 
Ciemiora, syna wspomnianego już 
leśniczego, który uniknął zesłania w 
głąb ZSRR. Ciemior był członkiem 
II Odcinka „Wachlarza” (Wołyń) 
i wchodził w skład patrolu dywer-
syjnego Didowicze 34. Edward Po-
marański często widywał Ciemiora, 
który gościł u jego brata Franciszka. 
Zimą 1942/43 r. w Halinówce bywał 
również por. Władysław Kochański. 
Jego pobyt w kolonii związany był 
być może z powierzeniem „Bom-
bie” organizacji dywersji na linii ko-
lejowej Kowel – Sarny – Korosteń – 
Kijów, a wraz z tym z koniecznością 
przejścia z okolic Korca w północne 
rejony Polesia Wołyńskiego 35. We 
wspomnianej koloni Wilcze działał 
w podziemiu – oprócz Chorąży-
czewskiego - przysłany do osady w 
trakcie okupacji sowieckiej nauczy-
ciel ppor. Alojzy Krupa „Kajak”, a 
także prawdopodobnie kpr. Hipolit 
Wysocki „Czarny”. Od roku 1942 
w strukturach AK na pograniczu 
powiatów sarneńskiego i kostopol-
skiego siatkę konspiracyjną organi-

zował Marcin Brzozowski „Lech” z 
Hał 36.
Tadeusz Kluba „Waligóra” z koloni 
Marianówka, niewielkiej miejsco-
wości położonej nieopodal dużej 
ukraińskiej wsi Postojno, wstąpił 
do „.ruchu oporu” w XII.1942 r.37. 
Istnienie kilkuosobowej organiza-
cji w tej miejscowości, a także w 
pobliskiej koloni Perełysianka po-
twierdza były mieszkaniec koloni 
Maryków Władysław Brodowski 
„Górnik” 38. Sam Brodowski wspo-
mina o spotkaniach u sąsiada ppor. 
Franciszka Sulikowskiego, na któ-
rych słuchano rozgłośni londyń-
skiej, a także o gromadzeniu przez 
oficera broni, którą ten pozyskiwał 
od wycofujących się w VI.1941 
r. żołnierzy sowieckich. Przyszły 
członek samoobrony w Hucie Ste-
pańskiej oraz żołnierz OP „Bomby” 
– „Wujka” i 27 Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty AK (27 WDP AK) uwa-
ża, że była to inicjatywa oddolna, 
a niezorganizowana forma działal-
ności. Gromadzenie broni, a także 
spotkania przy radio były jednymi 
z najczęstszych przykładów orga-
nizowania się ludzi w małych, po-
zbawionych przez wojnę i okupan-
tów elit miejscowościach. Struktury 
konspiracyjne ZWZ – AK nie ist-
niały zapewne także w największej 
polskiej wsi powiatu kostopolskiego 
– Hucie Stepańskiej. Co prawda po-
chodzący z tej miejscowości bom-
bardier Stanisław Sawicki „Lew” w 
relacji z 1985 r. podaje, iż w X.1942 
wstąpił do miejscowej samoobro-
ny 39, jednakże jej istnienia w tym 
czasie nie potwierdzają inne źródła. 
Późniejsze wydarzenia pośrednio 
świadczą o braku, ewentualnie o 
słabości struktur konspiracyjnych w 
tej miejscowości przed II.1943 r.
Na przestrzeni dwóch pierwszych 
miesięcy 1943 r. komendant Okrę-
gu AK „Luboń” przedostał się na 
Wołyń wraz z grupą składającą się z 
20 oficerów i 1 kobiety 40. Intensyw-
na praca prowadzona w kolejnych 
tygodniach zaowocowała utwo-
rzeniem struktur Okręgu. Obszar 
Wołynia podzielono na 4 inspek-
toraty rejonowe, w których skład 
wchodziło 12 obwodów. Powiat 
kostopolski dowodzony w począt-
kowym okresie jego istnienia przez 
ppor. inż. Władysława Grabow-
skiego „Dęba” a następnie przez 
Cyryla Grabowskiego „Willego”, 
jako jeden z trzech obwodów pod-
legał Inspektoratowi Rejonowemu 
AK w Równem „Browar”, którego 
dowództwo powierzono kpt. Tade-
uszowi Klimowskiemu „Ostoi”. Ka-
dra inspektoratu składała się głów-
nie z obsady rozwiązanego w I.1943 
r. II Odcinka „Wachlarza” 41. Samo-
dzielny Obwód AK Sarny „Staw” 
dowodzony przez leśniczego Wła-
dysława Rydzewskiego „Kobusa”, 
choć formalnie podporządkowany 
Inspektoratowi Rejonowemu AK w 
Łucku „Łuna”, z racji warunków lo-
kalnych – jak pisze Turowski – cią-
żył do obwodu AK Kostopol 42. Ko-
mendant ppłk Bąbiński od początku 
swojego pobytu na Wołyniu toczył 
spór kompetencyjny z Kazimierzem 
Banachem Okręgowym Delegatem 
Rządu. Zadaniem tego pierwszego, 
wyznaczonym przez Komendanta 
Głównego AK była organizacja Ke-

dywu, ośrodków dywersyjnych oraz 
oddziałów partyzanckich. Drugi 
skupiał swoją uwagę na tworzeniu 
Straży Chłopskiej [od IV.1943 Pań-
stwowego Korpusu Bezpieczeństwa 
(PKB)], która miała być zalążkiem 
przyszłej policji państwowej. Jed-
nym z głównych zadań ODR była 
również organizacji samoobrony 43. 
Powiatowe Delegatury Rządu 
(PDR) rozpoczęły swoją działal-
ność nieco wcześniej aniżeli struk-
tury AK. PDR Kostopol oraz PDR 
Sarny istniejące już w II poł. 1942 
r. wchodziły w skład III Inspekto-
ratu ODR z siedzibą w Równem. 
Kostopolskiej organizacji prze-
wodził maszynista kolejowy Piotr 
Zub, sarneńskiej członek Zarządu 
Wołyńskiego Związku Młodzieży 
Wiejskiej Szymon Kocioł 44. Huta 
Stepańska, jak podaje Banach, była 
jednym z „beneficjentów” dzia-
łalności ODR. Baza samoobrony 
miała otrzymać znaczną ilość bro-
ni, którą pozyskiwano od Węgrów 
stacjonujących w Zdołbunowie 45. 
Huta, jak i inne miejscowości, w 
których istniały bazy samoobrony, 
była przedmiotem sporu pomiędzy 
Banachem a Bąbińskim. W spra-
wozdaniu o współpracy z Okręgiem 
AK z sierpnia 1943 r. kpt. Julian 
Kozłowski „C”, komendant woje-
wódzki PKB pisze: „Stwierdzam, 
że informacje podawane przez pod-
ległe organa Komendy Okręgu PZP 
o zorganizowanych stanach ludzi i 
oddziałów, nie odpowiadają istot-
nemu stanowi rzeczy. Operuje się 
wielkimi stanami ludzi rzekomo 
zorganizowanych, którzy faktycznie 
są zorganizowani i przynależą do 
PKB lub administracji, a wykazy-
wani są jako członkowie oddziałów 
PZP. Takie przypadki, jaskrawe na 
większą skalę, zachodziły i zacho-
dzą w szeregu punktów jak: Pańska 
Dolina, Stepańska Huta, Przebraże, 
Zasmyski i inne.” 46. Wskazywałoby 
to na zaangażowanie sił i środków 
ODR w organizację samoobrony w 
Hucie Stepańskiej. Jedynym w zasa-
dzie przekazem o kontaktach człon-
ków miejscowych samoobron z 
osobami z Delegatury jest informa-
cja Antoniego Gutkowskiego z Sie-
dliska. Gutkowski był przed wojną 
członkiem Kółka Rolniczego. Znał 
w tym czasie wójta Gminy Stepań 
Edmunda Mąkiewicza. Znajomość 
tę wykorzystywał w czasie organi-
zowania samoobrony w Siedlisku. 
Jak wspomina: „Myśmy zdobywali 
broń różnymi sposobami, a najwię-
cej kupowaliśmy od Niemców za 
spirytus (samogon), za słoninę. Za 
jeden pistolet maszynowy musieli-
śmy dać 10 kg słoniny, więc robi-
liśmy zbiórkę wśród mieszkańców 
i dostarczaliśmy do domu gdzie 
mieszkał Edmund Mąkiewicz, któ-
ry ułatwiał nam kupno” 47. Według 
relacji Tadeusza Kuphla „Gustawa” 
Mąkiewicz, członek Delegatury, był 
jego bliskim współpracownikiem 48. 
Z informacji zawartej w książce 
Romanowskiego oraz z przekazów 
członków samoobrony możemy z 
dużą dozą prawdopodobieństwa 
założyć, że Mąkiewicz przebywał 
w tym czasie, tj. pomiędzy II a 
VII.1943 r., w Rafałówce.
Ludność Polska, pomimo licznych 
niepokojących sygnałów, mordów 

na pojedynczych osobach i rodzi-
nach, nie dopuszczała do siebie 
myśli o zagrożeniu ze strony ukra-
ińskich sąsiadów 49. Antoni Kalus 
z Borku tak relacjonował spotka-
nie swojego brata Edwarda z kole-
gą ze Stepania Ukraińcem Miszą: 
„Jesienią 1942 roku, w obecności 
gospodyni kwatery brata [w Butej-
kach - GN], w potocznej rozmowie 
z Edwardem Misza, pół żartem pół 
serio, wskazując ręką do góry, po-
wiedział: „Wy wsi Lachi pojdete na 
tuj swit” – i szybko dodał: „A ty bu-
desz w oczeredi perszy”. O tej roz-
mowie z Miszą opowiadał brat kilka 
razy będąc w domu. Wówczas cała 
nasza rodzina – i nie tylko – była 
przerażona, szczególnie, że w kilka 
dni po tej rozmowie Misza zjawił 
się na kwaterze Edka, żeby swoją 
zapowiedź zrealizować. W obecno-
ści gospodyni i jej córki Oli wyjął 
z kieszeni rewolwer i powiedział 
do Edka: „Siehodnia bude twoja 
smert’”. Kobiety, słysząc tę bardzo 
groźną i stanowczą zapowiedź Mi-
szy, chwyciły go błyskawicznie: Ola 
za rękę, w której trzymał rewolwer, 
a gospodyni za drugą rękę i padła 
na kolana, całując go po rękach i 
nogach. Obie szczerze prosiły, żeby 
Edka nie zabijał. Ich prośby poskut-
kowały – Misza schował rewolwer 
i wyszedł z mieszkania.” 50. Dopie-
ro jednak wydarzenia, które miały 
miejsce 8 lub 9.II.1943 r. w koloni 
Parośla I, gdzie sotnia UPA zamor-
dowała co najmniej 155 osób 51, sta-
ły się przyczynkiem do podjęcia 
działań obronnych w wielu pol-
skich wsiach i koloniach. W Hucie 
Stepańskiej i okolicy w przededniu 
tragedii w Parośli, głośnym echem 
odbił się mord dokonany w nocy 
z 7 na 8.II w majątku Chamców w 
Butejkach, odległych od Huty ok. 
8 km. Zginęło wówczas 6 osób, w 
tym Genowefa Jucewicz z Huty 
oraz Edward Kalus z Borku. Temu 
ostatniemu spełnił się los przepo-
wiedziany przez Miszę. W dniu 
pogrzebu 9.II zebrała się starszyzna 
Huty, aby podjąć działania, zmie-
rzające do zapobiegnięcia w przy-
szłości podobnym wydarzeniom. 
Jednak jeszcze tej samej nocy zgi-
nęły we wsi z rąk Ukraińców z Telcz 
4 osoby 52. W kolejnym dniu powo-
łano Komitet Samoobrony, w któ-
rego skład według Piotrowskiego, 
wchodzili nauczyciel Władysław 
Kurkowski „Duch”, ks. Bronisław 
Drzepecki, Józef Sawicki, Hieronim 
Konwerski, Mirosław Libera oraz 
Stanisław Drozdowski 53. Na czele 
samoobrony stanął wybrany przez 
Komitet były komendant miejsco-
wego Związku Strzeleckiego sierż. 
Hieronim Konwerski. W Siedlisku 
samoobroną kierował st. wachm. 
Gracjan Wiatr „Miotełka”, w Wy-
rce nauczyciel ppor. Jan Skiba, w 
Hałach ppor. Marcin Brzozowski 
„Lech”, w koloni Wilcze ppor. Aloj-
zy Krupa „Kajak”, w Zadąbrowiu 
ppor. Adam Rozkowiński, w Hali-
nówce Jan Sieczka, w Hucie Mydz-
kiej ppor. Piotr Tyszkiewicz „Bród-
ka”, w Turze plut. Julian Janicki 
„Julek”, „Czynek”, w Omelance Jan 
Bielawski, w Wyrobkach Stanisław 
Kołodyński, w Brzezinie st. sierż. 
Marian Kobylański, w Zaułku plut. 
Zygmunt Kopij „Żbik”

Działalność samoobron w pierw-
szym okresie ich istnienia polegała 
głównie na wystawianiu patroli, 
wart, organizacji punktów obser-
wacyjnych oraz gromadzeniu broni 
i amunicji, których niedostatek był 
największą bolączką. Posiadano 
co prawda sporo karabinów, broni 
myśliwskiej i trochę granatów, lecz 
brak był broni maszynowej. Począt-
ki organizacji samoobrony w Hucie 
opisuje sierż. Antoni Skrzybalski 
„Jemioł”: „Każdy starał się zdobyć 
jakąś broń, czy to pozostałość z 
wojny z 1939 roku, jakieś obrezki 
fuzje, nieraz pordzewiałe nie zdatne 
do użytku, bez zamków, sprężyn, 
iglic. Przyszedł wtedy z pomocą 
dobry ślusarz i kowal,… W. Choda-
szek [Chudaszek - GN], dorabiając 
brakujące części,… dzięki niemu 
dużo bezużytecznej broni mogło 
potem służyć skutecznie obrońcom. 
Miejscowa ludność zaczęła się gru-
pować w oddziały samoobrony pod 
kierownictwem podoficerów wojska 
polskiego…. Zorganizowano sys-
tem całodobowych wart i oddziałów 
patrolowych, które chodziły na roz-
poznanie w teren” 54. W III.1943 r. w 
Wyrce odbyła się narada przedsta-
wicieli samoobron, której przewod-
niczył ppor. Marcin Brzozowski 
„Lech”. Celem spotkania była ko-
ordynacja działań. Zebrani odrzucili 
pomysł walki ofensywnej na rzecz 
obrony pozycyjnej, prowadzonej w 
oparciu o umocnienia ziemne. Na 
dowódcę rejonu samoobrony wy-
brano ppor. Jana Skibę z Wyrki55. 
Do oddziałów samoobrony należeć 
mieli wszyscy mężczyźni w wieku 
od 18 do 60 lat56. W tym czasie na 
terenie powiatu kostopolskiego w 
innej już roli działał por. Władysław 
Kochański. „Bomba”, po kolejnej 
niemieckiej pacyfikacji osiedli pol-
skich w okolicy Kostopola oraz fali 
aresztowań jaka dotknęła kostopol-
skie struktury podziemne w dniu 
22.II.1943 r., został skierowany na 
ten teren w celu odtworzenia siatki 
konspiracyjnej 57.
W marcu UPA przystąpiła do re-
alizacji planu nakreślonego na III 
konferencji Organizacji Nacjonali-
stów Ukraińskich – Bandery (OUN-
-B), która odbyła się w dniach 17 
– 21(23).II.1943 r. we wsi Terebe-
ża lub Wałujki koło Oleska, tj. do 
wywołania powstania 58.  Zdaniem 
Władysława Filara to właśnie pod-
czas tego spotkania zapadła przy-
puszczalnie decyzja o rozpoczęciu 
eksterminacji ludności polskiej 59. 
Na terenie powiatów sarneńskiego 
i kostopolskiego, gdzie miały miej-
sce pierwsze masowe mordy, już w 
początku roku działały ugrupowa-
nia Iwana Łytwynczuka „Dubowe-
go” i Nikona Semeniuka „Jaremy”. 
Pomiędzy 15.III a 10.IV, ich stany 
osobowe zostały poważnie wzmoc-
nione wraz z dezercją ukraińskiej 
policji pomocniczej pozostającej 
dotychczas na służbie niemieckiej. 
Do lasu w pełnym uzbrojeniu prze-
szło ok. 4 – 5 tys. ludzi 60. Pierwsze 
przypadki zorganizowanych napa-
dów w rejonie samoobrony Huta 
Stepańska – Wyrka – Hały miały 
miejsce w drugiej połowie marca. 
25.III zaatakowane zostały: Dolina 
Dąbrowa, Debryca Mała, Debryca 
Wielka, Smolijów, Marianówka, 
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Perełysianka, Wereczkówka, Za-
ramienie oraz Maryków. Osady te 
położone w gminie Derażne znaj-
dowały się w sąsiedztwie dużych 
ukraińskich wsi: Postojno, Złaźne, 
Zanmirówka, Chołoniewicze, Lip-
no, czy Stydyń. Właśnie w tych 
wsiach, a także w Żurawiczach, 
Harajmówce i Mydzku, oparcie 
znalazła I Grupa UPA „Dubowe-
go”. Napady, przynajmniej w części 
przypadków, nie były zaskoczeniem 
dla mieszkańców, stąd też liczba 
ofiar nie była duża. Część mieszkań-
ców, nękanych napadami już od lu-
tego, wyjechała z tych miejscowości 
wcześniej. W różnych okoliczno-
ściach zginęło co najmniej 47 osób. 
Władysław Brodowski z koloni 
Maryków tak wspomina ten dzień: 
„Do wyjazdu zaczęliśmy się zbierać 
po spaleniu majątku Regulińskich 
w Znamierówce. W ostatnim dniu 
przed wyjazdem z Marykowa przy-
szedł [sąsiad Ukrainiec – GN] do 
ojca i ostrzegł go, mówił trudno bro-
niliśmy Polaków, ale dalej się nie da, 
musicie się zbierać, bo szykują się 
w pień powyrzynać. Od razu ruch 
się zrobił. Sulikowskie, Narbut, co 
obok nas mieszkał, wszystko zaczę-
ło się szybko zbierać. Niestety ban-
da zaatakowała, czekali, siedzieli w 
lesie, aż wszystko załadują, bo to 
ludzie pochowane mieli, pozakopy-
wane. …Nagle słychać strzały od 
strony Sulikowskich, wyskakuję na 
podwórze a tam wieją, uciekają w 
kierunku lasu a za nimi strzelanina 
jak nie wiem. Ojciec na furman-
kę, ja na koniu a oni po nas zaczęli 
strzelać, ale to daleko było. Uciekli-
śmy na Hutę, lasami przez Szklaną 
Hutę. Tam zagospodarzyliśmy się 
u Drozdowskich, to jakieś dalekie 
kuzynostwo było. To był początek 
kwietnia lub koniec marca, bo już 
w polu zaczynali robić. Sześciu tych 
Ukraińców było, co zaatakowali tą 
naszą kolonijkę.” 61. Do Huty Ste-
pańskiej uciekła tylko część osób. 
Większość, czy to z wyboru, czy z 
konieczności, udała się w kierunku 
Cumania i Przebraża.
Kilka dni później 28.III zaatako-
wane zostały miejscowości: Głębo-
czek, Halinówka, Ładesa, Zaugolce, 
Zaułek, Zalesie, Zamoście i Mosty, 
wszystkie leżące w gminie Silno. 
Z pomocą wycofującym się pod 
osłoną miejscowych samoobron, 
wyruszyła 16 - osobowa uzbrojona 
grupa z Huty Stepańskiej, wzmoc-
niona po drodze ochotnikami z Wil-
czego i Huty Mydzkiej. Po krótkiej 
wymianie ognia z przybywającymi 
na odsiecz napastnicy wycofali się 
do Chołoniewicz i Znamierówki. 
W odwecie planowano spalić Cho-
łoniewicze, jednak pod wpływem 
księży zaniechano tego pomysłu 62. 
Pod osłoną połączonych sił samo-
obron, kolumna wozów z ocalałymi 
i dobytkiem udała się do Huty Ste-
pańskiej i okolicznych miejscowo-
ści. Według raportów sowieckich, w 
początku kwietnia w Hucie zgroma-
dzonych było ok. 2 tys. Polaków 63. 
Z członków samoobrony z Zaułka, 
dowodzonych przez plut. Zygmun-
ta Kopija „Żbika” oraz ochotników 
z innych osad utworzono w Hucie 
tzw. „placówkę”.
Samoobrona Huty Stepańskiej na 
przełomie marca i kwietnia zyska-

ła więc znacznie na sile. Bolącz-
ką był jednakże brak wyraźnego 
i mającego posłuch u wszystkich 
przywództwa. „Placówka” Kopija, 
dysponując niebagatelną dla obron-
ności Huty siłą (początkowo ok. 
20 uzbrojonych ludzi), posiadała 
sporą niezależność wobec Komite-
tu, organizując wbrew przyjętemu 
na naradzie stanowisku, wypady w 
celu pozyskiwania broni na bande-
rowcach 64. Z biegiem czasu oddział 
ten rozrósł się do ok. 30 osób i so-
lidnie dozbroił. Miejscowa ludność 
oparcie widziała również w coraz 
częściej pojawiających się w oko-
licy partyzantach sowieckich 65. 
Ich działalność wzmogła się wraz z 
końcem 1942 roku. Były to oddziały 
wyznaczone do zadań specjalnych, 
których działalność ograniczała się 
do wywiadu i dywersji. Jednym z 
głównych ich zadań było osłabie-
nie AK i pozyskanie dla systemu 
sowieckiego możliwie największej 
części społeczeństwa polskiego 66. 
W Hucie pojawiali się partyzanci 
płk Antona Brinskiego „Diadi Pieti” 
(w tym z oddziału podległego mu 
„Maksa” Józefa Sobiesiaka), „Diadi 
Wani” 67, a także oddziału im. Ta-
deusza Kościuszki, polskiej komu-
nistycznej partyzantki kierowanej 
przez płk Roberta Satanowskiego 
wchodzącego w skład zgrupowania 
gen. Aleksandra Saburowa 68.
Jak pisał Edward Kwiatkowski: 
„Wtedy, kiedy oni byli we wsi, było 
raźniej, Widzieliśmy w nich siłę i 
w razie czego można było na nich 
liczyć” 69. Członkowie samoobrony, 
najczęściej w roli przewodników 
uczestniczyli w wyprawach par-
tyzantów na linie kolejowe, gdzie 
sowieci minowali tory i wysadzali 
niemieckie transporty kolejowe 70. 
Dzięki partyzantom, którzy znajdo-
wali w polskich osadach schronie-
nie oraz wyżywienie, pozyskiwano 
broń. W koloni Tur miejscowi go-
spodarze Jeż i Janicki przechowali 
przez okres ponad roku dwóch so-
wieckich żołnierzy uciekających w 
czerwcu 1941 r. przed Niemcami. 
Kiedy w drugiej połowie 1942 r. 
w rejonie osady zaczęły pojawiać 
się pierwsze oddziały partyzantki, 
Rosjanie odeszli w ich szeregi, do-
starczając następnie do Turu broń71. 
Komitet Samoobrony nawiązał 
kontakty i starał się utrzymywać 
dobre relacje ze stacjonującymi w 
Stepaniu i Rafałówce oddziałami 
niemieckimi, w których skład wcho-
dzili m. in.: Polacy (Ślązacy, Pozna-
niacy czy Pomorzacy) oraz Węgrzy. 
O jakiejś formie współpracy może-
my mówić wyłącznie w odniesieniu 
do 202 Batalionu Policyjnego, który 
okresowo stacjonował w Stepaniu72. 
Z tego oddziału, nazywanego przez 
miejscowych od koloru mundurów 
„zielonymi” zdezerterowały trzy 
osoby, które włączyły się do samo-
obrony w Hucie. Pozyskanie kilku 
karabinów i pewnej ilości amunicji 
od Niemców, było raczej spowodo-
wane zaradnością poszczególnych 
osób, aniżeli jakąś zorganizowaną 
formą pomocy ze strony niemiec-
kiej. 
Oddziały miejscowej samoobrony 
nie pozostawały wyłącznie bierne. 
Na wiadomość o przebywającej w 
Mielnicy Małej bandzie, jak często 

określano oddziały UPA, która ok. 
20.III.1943 r. ostrzelała sowieckich 
partyzantów, w końcu tego miesiąca 
wspólnymi siłami otoczono kolonię, 
wydając bój niczego nie spodziewa-
jącym się banderowcom. Partyzanci 
wspomagani przez wydzielone z sa-
moobrony siły, zlikwidowali niemal 
cały kilkunastoosobowy, przeby-
wający w Mielnicy oddział ukraiń-
skich nacjonalistów 73. Również we 
współpracy z sowietami zaatakowa-
no 7.IV przebywający w Butejkach 
nieokreślony oddział UPA. Według 
posiadanych przez samoobronę in-
formacji, we wsi stacjonował 500 
–osobowy kureń (odpowiednik ba-
talionu), który miał dokonać napadu 
na Hutę. Pospiesznie zorganizowa-
no wypad, w którym wziął udział 
oddział złożony z ok. 50 członków 
samoobrony oraz kilkunastu sowiec-
kich partyzantów pod przewodnic-
twem komendanta sierż. Hieronima 
Konwerskiego oraz „Diadi Wani”74. 
Zaskoczeni banderowcy ponieśli 
duże straty, zginęło ich ok. 100. 
Straty po stronie polskiej również 
były spore. Do Huty przywieziono 
na podwodach 16 zabitych i 5 cięż-
ko rannych, którzy wkrótce zmarli75. 
Komitet Samoobrony, niezadowo-
lony z wyniku wypadu, odwołał z 
funkcji komendanta Konwerskie-
go, powierzając dowodzenie sierż. 
Janowi Szabelskiemu z Kamionki 
Nowej. Akcje ofensywne nie były 
aprobowane przez ogół. Starsi go-
spodarze, dbając przed wszystkim 
o własny majątek, sprzeciwiali się 
wypadom. Członek samoobrony 
Siedliska Antoni Gutkowski pisze: 
„Wielu uciekinierów opuściło swój 
dom tylko z bronią w ręku, utraciw-
szy żonę, dzieci i wszystko co po-
siadali, przysparzając nam różnych 
trudności w samej obronie. Rwali 
się oni do każdej akcji chcąc po-
mścić swoje krzywdy podczas, gdy 
my nie wszczynaliśmy żadnych ak-
cji, a nasza działalność ograniczała 
się tylko do samoobrony.” 76. 
W kwietniu w osadach wokół Huty, 
Wyrki i Hał, a przede wszystkim 
w tychże miejscowościach, zrobiło 
się tłoczno. Kolejne ataki UPA oraz 
strach przed napadem spowodowa-
ły, że opustoszały: Grabina, Temne 
Rządowe, Ożgowo, Mielnikowe, 
Zadąbrowie 77, Koźle, Nierucze, 
Wilcze, Zacisze, Borsuki, Osówka, 
Wyszka, Podsielecze, Polany, Mu-
twica oraz Półbieda. Polacy opuścili 
Stepań i pobliską kolonię Dworzec. 
W początku maja swoje domostwa 
musieli pozostawić dzielnie bronią-
cy się dotychczas mieszkańcy Huty 
Mydzkiej. Wydarzenia te okupione 
były najczęściej ofiarami. W Zadą-
browiu podczas ubezpieczanej przez 
miejscową samoobronę ucieczki 
zginęło 15 osób, w tym ppor. Adam 
Rozkowiński. Zasadniczo w po-
czątku maja ukształtował się teren, 
który kontrolowały oddziały samo-
obrony, aż do generalnego napadu 
UPA na polskie osiedla w rejonie 
samoobrony Huta Stepańska – Wy-
rka – Hały. Obejmował on 29 koloni 
i wsi oraz liczne futory zlokalizo-
wane głównie w gminach Stepań 
i Stydyń. Pogarszały się warunki 
aprowizacyjne zgromadzonej na 
stosunkowo niedużym terenie lud-
ności. Ryzykując własnym życiem 

Polacy wyprawiali się do swoich 
kolonii i futorów po ukryte zapasy. 
W największych wsiach utworzono 
Komitety Pomocy Społecznej, które 
dbały o zaopatrzenie rodzin bied-
nych i tych ciężko doświadczonych 
ostatnimi wydarzeniami, które nie 
uratowały niemal nic ze swojego 
dobytku. Pełną parą pracowały mły-
ny i piekarnie.
Brak amunicji w dalszym ciągu spę-
dzał sen z powiek organizatorom 
samoobrony. Edward Pomarański 
wspomina: „W zasadzie to było 
dużo propagandy i krzyczało się co 
to Huta nie ma. … Amunicji było 
za mało. Puszczało się famę, żeby 
Ukraińcy wiedzieli jaka tu jest siła. 
Był jakiś talk czy coś, co strzela jak 
się go podgrzeje, później położy 
i bije się to huka jak karabiny. W 
Hucie byłem świadkiem, były pnia-
ki, napalili ognisko i grzali ten talk, 
postawili małych chłopców i oni 
całymi dniami strzelali, że to taka 
strzelanina na Hucie jest, że ćwiczą 
z karabinami, żeby Ukraińcy słysze-
li, że u nas dużo broni jest, że nawet 
na ćwiczeniach strzelają.” 78. Doko-
nywane wypady na wsie ukraińskie, 
a także skuteczna akcja dezinfor-
macyjna, były powodem podjęcia 
przez Niemców ekspedycji karnej 
przeciwko Hucie. 16.VI wieś zosta-
ła otoczona przez batalion karny i 
tylko dzięki umiejętnej obronie ks. 
Drzepeckiego Niemcy wycofali się 
ze wsi bez jednego strzału 79. Przy 
tej okazji, co odważniejsi nawiązali 
kontakty z Węgrami, co przyspo-
rzyło nieco amunicji i granatów. 
Podjęta próba zakupu broni maszy-
nowej w Rafałówce przez delegację 
wysyłaną z Huty nie przyniosła spo-
dziewanych rezultatów. Co prawda 
po kilkudniowej eskapadzie przy-
wieziono sporą ilość amunicji oraz 
granatów, za które zapłacono m. in. 
pieniędzmi gromadzonymi przez 
mieszkańców Halinówki na budowę 
kościoła w tej miejscowości, jednak 
nie wzbogacono się o najbardziej 
pożądane pistolety i karabiny ma-
szynowe 80. Warto w tym miejscu 
wspomnieć, że samoobronom w 
Hucie, Wyrce i Hałach nie udało się 
zalegalizować posiadania broni, jak 
to miało miejsce np. w Przebrażu w 
powiecie łuckim.
Członkowie samoobrony brali rów-
nież udział w trzech wypadach na 
wsie ukraińskie współdziałając lub 
też będąc zmuszonymi do współpra-
cy z oddziałami niemieckim. Około 
19 czerwca zaatakowani uprzednio 
w Telczach Niemcy uzbroili w Hu-
cie 40 ochotników, którzy przema-
szerowali przez ukraińską wieś i na 
odejściu z niej zostali ostrzelani. 
Zgodnie z ustaleniami Polacy wyco-
fali się, a wtedy do akcji wkroczy-
li Niemcy 81. Również w czerwcu 
Niemcy spalili częściowo jedną z 
ukraińskich wsi (prawdopodobnie 
Rudnię) położną nieopodal Huty 
w kierunku południowym. Według 
relacji uczestnika tych wydarzeń 
Edwarda Pomarańskiego, Niem-
cy nakazali dostarczać do Stepania 
określoną ilość siana, które Pola-
cy – wobec braku swoich zapasów 
- mieli rekwirować w ukraińskich 
wsiach. Uzbrojeni w sześć przeka-
zanych przez Niemców karabinów 
i własną broń członkowie samo-

obrony podeszli pod wieś, z której 
zostali ostrzelani. Wycofawszy się 
bez walki Polacy poinformowali 
Niemców o zdarzeniu i utracie bro-
ni. Oddział niemiecki otoczywszy 
ukraińską wieś ostrzelał ją i puścił 
z dymem część budynków 82. Kolej-
ne zdarzenie, które miało miejsce w 
końcu czerwca, jest jedynym zna-
nym przypadkiem, kiedy Niemcy, a 
raczej Polacy w służbie niemieckiej 
z terenów wcielonych do III Rzeszy 
w 1939 r., wspomogli zbrojnie miej-
scową samoobronę na jej prośbę. 
Podczas wspólnej akcji wywołanej 
atakiem nacjonalistów na Brzezinę, 
Soszniki i Ziwkę jak pisze Piotrow-
ski, czy też na Tur jak relacjonuje 
Józef Janicki, częściowo spalono 
wsie Weretnicze i Iwańcze 83. 
Sytuacja, jaka powstała we wschod-
nich powiatach województwa wo-
łyńskiego wymusiła zmianę sta-
nowiska komendanta Okręgu AK. 
Rozkazem nr 2 z dnia 22.IV.1943 
r. ppłk Bąbiński część posiadanych 
sił i środków skierował na organizo-
wanie i dowodzenie oddziałami sa-
moobrony 84. Generał Tadeusz Ko-
morowski „Bór” rozkazem z dnia 
3.V.1943 r. zaakceptował zarządze-
nie „Lubonia” i nakazał opracowa-
nie planu samoobrony wspólnie z 
ODR. W czerwcu Okręg AK Wołyń 
przystąpił do reorganizacji sił, kie-
rując do walki znaczną część kadry 
dowódczej oraz całość sił wiejskich 
i część miejskich 85. W ostatniej de-
kadzie kwietnia do Wyrki przybył 
por. Władysław Kochański. Kwa-
terując m. in. u nauczyciela Leona 
Lewickiego, w zabudowaniach na-
leżących do Bronisława Pietrołaja 
(Piotrowskiego), „Bomba” będąc 
obiektem zainteresowania syna 
Pietrołaja, przyjął pseudonim „Wu-
jek”86. Niestety niewiele mamy in-
formacji nt. działań Kochańskiego 
na przestrzeni niespełna trzech mie-
sięcy, jakie przyszło mu spędzić na 
tym terenie 87. Na ich charakter nieco 
światła rzuca wspomniany rozkaz 
nr 2, w którym czytamy m. in.: „Na 
dowódców wszystkich szczebli kła-
dę obowiązek wzięcia w swoje ręce 
inicjatywy w organizowaniu samo-
obrony, nie dekonspirując swoich 
związków organizacyjnych”88. Z 
całą pewnością w pracy organiza-
cyjnej wspomagał „Wujka” ppor. 
Marcin Brzozowski „Lech” z Hał89. 
Wciągnięci do niej zostali człon-
kowie samoobron z Siedliska, Wy-
rki oraz Wilczego. Kochański nie 
objął dowodzenia nad samoobroną 
w Hucie Stepańskiej. Wpływ na to 
miała zapewne dobra współpraca 
tamtejszego Komitetu z partyzant-
ką sowiecką, a być może również 
ambicje osobiste wspomnianego 
już Zygmunta Kopija. I tam jednak 
porucznik znalazł współpracow-
ników w osobach m. in. Stanisła-
wa i Mariana Drozdowskich, Jana 
Ostrowskiego, czy Władysława 
Kurkowskiego, przewodniczącego 
tamtejszego Komitetu Samoobrony. 
Faktem bezspornym jest, że Ko-
chański objął dowodzenie nad sa-
moobroną jako nad całością dopie-
ro 17.VII tj. w drugim dniu walk z 
nacierającymi na rejon samoobrony 
oddziałami UPA, po wycofaniu się 
mieszkańców Siedliska i Wyrki do 
Huty Stepańskiej 90. 
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Sowieci, a także oddziały Satanow-
skiego i Sobiesiaka traktowały Hutę 
Stepańską oraz okoliczne miej-
scowości jako miejsca werbunku. 
Próbowano – na ogół z niewielkim 
skutkiem - namawiać młodzież do 
wstępowania w szeregi komuni-
stycznej partyzantki, tym samym 
osłabiając możliwości obronne ko-
lejnych polskich osiedli. Tak ów-
czesną sytuację oceniał uczestnik 
walk w Hucie, a wcześniej członek 
sowieckiego oddziału partyzanc-
kiego Lucjan Paczewski „Finkarz”: 
„Współpraca Huty z oddziałem par-
tyzantki radzieckiej nie dawała żad-
nego zabezpieczenia Hucie Stepań-
skiej. … Widzieli oni w pierwszym 
rzędzie w nich tysiące młodych ludzi 
do zasilania ich oddziałów, a następ-
nie wyżywienia swych oddziałów, 
nie martwiąc się wcale o pozo-
stawione rodziny partyzantów”91. 
W V i VII.1943 r. w Hucie gościli 
„Maks” oraz Mieczysław Osłoński 
z oddziału im. T. Kościuszki, którzy 
złożyli Komitetowi propozycję wy-
prowadzenia ludności na Polesie, w 
Pińskie Błota92. Wiarygodność tych 
informacji podważa Czesław Pio-
trowski, który zebrał dziesiątki rela-
cji uczestników ówczesnych wyda-
rzeń. Twierdzi on, że o Sobiesiaku 
w Hucie niemal nikt nie słyszał, a do 
partyzantki sowieckiej werbowali 
„Satanowcy” Wincenty Rożkowski 
i Stanisław Łabędzki 93. Faktem jest, 
że ok. 10 lipca, czyli kilka dni przed 
napadem na rejon samoobrony, z 
Huty do oddziału Satanowskiego 
odszedł sierż. Hieronim Konwer-
ski 94 wraz z kilkoma uzbrojonymi 
członkami samoobrony. Obrońcy 
Huty Stepańskiej, Wyrki, Hały i 
innych miejscowości, szeregi par-
tyzantki sowieckiej oraz podległej 
Rosjanom polskiej partyzantki ko-
munistycznej, zasilili szerszym stru-
mieniem dopiero po wycofaniu się 
z tych miejscowości. Zdecydowana 
większość – z trudnej do określenia 
liczby - znalazła się w utworzonym 
w końcu lata 1943 r. zgrupowaniu 
„Jeszcze Polska nie zginęła”.
„Ostatni raz przed napadem poje-
chaliśmy pod Butejki…. Przyszedł 
po mnie Janek Drozdowski i powie-
dział Edziu zbieraj manatki i jedzie-
my. Było jeszcze kilku chłopców, 
pojechaliśmy zobaczyć co tam się 
dzieje, na obserwację. Jechaliśmy 
wierzchem, konie zostawili we-
wnątrz [w lesie - GN], a sami [po-
deszliśmy - GN] na pola, żeby zo-
baczyć co tam się dzieje. A tam na 
tych polach, łąkach były ćwiczenia, 
przygotowywali się na napad na 
Hutę. Drozdowski mówił, że napad 
będzie niedługo bo już ich siły są 
przygotowane. Wtenczas patrzymy, 
pod drzewem małe ognisko i dwóch 
siedzi, bimber popijali sobie. Droz-
dowski mówi wtedy, jakby coś to 
ja ich zmiotę karabinem 95, idźcie 
zabierzcie ich, oni pijani. Skoczyło 
dwóch, od razu założyli pętle, po-
wiesili [udusili - GN] jednego i dru-
giego. Drozdowski Jasiu był wście-
kły, oni nam żywi byli potrzebni… 
Było ich tam wszystkich około 40 
– tu.” 96. Był to ostatni przed napa-
dem na rejon samoobrony zwiad, 
w jakim uczestniczył Edward Po-
marański. O gromadzących się w 
ukraińskich wsiach banderowcach 

donosili już w końcu czerwca także 
sowieci. W tym czasie system ziem-
nych umocnień wokół Huty Stepań-
skiej, w oparciu o który zakładano 
prowadzenie obrony, nie był jeszcze 
ukończony, a prace przy ich budo-
wie trwały gorączkowo w ostatnich 
dniach przed napadem 97. Prace przy 
budowie bunkrów w konstrukcji 
ziemno – drewnianej, okopów i do-
łów strzeleckich prowadzono pod 
nadzorem Juliana Bodo z Halinów-
ki. Pośpiesznie powstawały rów-
nież schrony dla ludności cywilnej. 
Umocnienia ziemne powstawały 
także w Hałach oraz w Wyrce 98. W 
sprawozdaniu I Grupy UPA z akcji 
na bazę samoobrony w Hucie Ste-
pańskiej z dnia 27.VII.1943 r. Hutę 
uznano za silnie okopaną i umoc-
nioną 99. Jedyny murowany budy-
nek w okolicy - wzniesioną w latach 
30 – tych piętrową szkołę w Hucie 
– przeznaczono na „sztab” samo-
obrony oraz szpital polowy. W cza-
sie walk schronienie w niej znalazło 
wiele matek z dziećmi, a skutecz-
nie prowadzony z jej wnętrz ogień 
pozwolił na wyparcie kilkukrotnie 
wdzierających się do centrum wsi 
banderowców. W Wyrce „sztab” sa-
moobrony zorganizowany został w 
zabudowaniach wspomnianego już 
Bronisława Pietrołaja. Huta Stepań-
ska i Wyrka zostały podzielone na 
sektory obronne. W Hucie było ich 
sześć, w Wyrce pięć. Do każdego z 
sektorów przydzielony był oddział 
składający się z kilku lub kilkunastu 
osób uzbrojonych w broń palną oraz 
większej grupy osób uzbrojonych 
w „broń białą” (piki tj. drzewce 
zaopatrzone w produkowane przez 
miejscowych „bagnety”, kosy z 
ustawionym na sztorc ostrzem). W 
Hucie wydzielono również odwód, 
składający się z kilku osób uzbro-
jonych w broń palną i tzw. kosynie-
rów/pikinierów- jak powszechnie 
nazywano osoby uzbrojone w kosy 
i piki - pod dowództwem Mirosława 
Libery. Mniejsze miejscowości, jak 
np. Kamionka, czy Borek posiada-
ły niewielkie placówki, złożone co 
najwyżej z kilku osób uzbrojonych 
w broń palną, które w przypadku 
ataku miały osłaniać odwrót ludno-

ści do Huty, czy Wyrki. Z ogólnej 
liczby ok. 9 100 osób zamieszka-
łych ten teren w początku 1943 r., w 
ciągu jego pierwszych sześciu mie-
sięcy kilkaset zostało zamordowa-
nych, część wyjechała, bądź uciekła 
do większych miast. Do swoich ro-
dzin w Hucie i okolicy przybyli bli-
scy z oddalonych miejscowości jak: 
Derażne, Janowa Dolina czy Krze-
szów. Pozostawiając duży margines 
błędu można przyjąć, że w końcu 
czerwca w miejscowościach poło-
żonych w rejonie samoobrony pozo-
stawało około 7,5 – 8,5 tys. osób 100.
Trudno jest dziś określić jakie były 
siły rejonu samoobrony Huta Ste-
pańska – Wyrka – Hały 101, a jesz-
cze trudniej jakim dysponowały one 
uzbrojeniem. Piotrowski oraz Mo-
tyka piszą, że w Hucie było około 
500 zdolnych do obrony mężczyzn 
oraz 80 sztuk różnorodnej broni pal-
nej, w tym 6 ręcznych karabinów 
maszynowych (rkm) i 1 lkm 102. 
Dalsze ok. 100 sztuk broni miało się 
znajdować w okolicznych polskich 
samoobronach. Adam Peretiatko-
wicz podaje, że w Hucie było 9 ka-
rabinów maszynowych (km), 130 
karabinów oraz ok. 100 sztuk broni 
myśliwskiej i przestarzałych karabi-
nów 103. Według Stefana Wawrzyno-
wicza w Wyrce było zorganizowa-
nych 5 plutonów samoobrony 104. 
Oddział, którego sam był członkiem 
liczył 49 osób, więc jeżeli przyjąć, 
że każdy z 5 plutonów posiadał po-
dobny skład osobowy, to siły samo-
obrony Wyrki możemy szacować na 
ok. 250 osób. Liczbę tę potwierdza 
przywołane powyżej sprawozdanie 
I Grupy UPA z akcji na bazę sa-
moobrony w Hucie Stepańskiej, w 
której czytamy: „Według zebranych 
danych siły wroga przekraczały 250 
uzbrojonych ludzi” 105. To samo źró-
dło określa „…siły skoncentrowane 
w Hucie, Sośnikach [Sosznikach - 
GN], Wyrce, Wyrobkach i Hałach. 
[na - GN]… ponad 500 ludzi.” 106. 
Samoobrona Hał, składająca się z 
kilkudziesięciu ludzi dysponowała 
3 km oraz nieokreśloną liczbą kara-
binów 107. Nie wiemy jednak, jakie 
było uzbrojenie wyrczańskiej samo-
obrony. W pozostałych większych 

osadach jak Soszniki, Wyrobki, Tur, 
Omelanka oraz Siedlisko, oddziały 
samoobrony liczyły od kilkunastu 
do najwyżej kilkudziesięciu posia-
dających broń palną osób. 
Krytycznie wypowiadający się o 
stanie przygotowań samoobrony 
w Hucie Lucjan Paczewski, który 
dołączył do obrońców w ostatnich 
dniach przed napadem wspomina: 
„Broni było dużo, ale posiadacze jej 
przeznaczyli ją do obrony osobistej, 
a nie zbiorowej. ... Proponowano 
komitetowi samoobrony zebranie 
całej istniejącej broni i zorganizo-
wanie oddziału. Lecz tym projektom 
Komitet się sprzeciwił.” 108. Słowa 
te potwierdza niejako Władysław 
Kochański w liście do Juchniewi-
cza pisząc: „Na skutek ujawnienia 
w czasie 3 dobowej walki na Hucie 
Stepańskiej broni przez miejscową 
ludność…” 109. Wydaje się więc, 
że organizacja samoobrony w Hu-
cie Stepańskiej pozostawiała wiele 
do życzenia i nawet w tak tragicz-
nym momencie dla zgromadzonej 
w rejonie ludności, trwał tutaj spór 

pomiędzy przedstawicielami AK i 
ODR. Nie bez wpływu na losy bazy 
pozostawało stanowisko miejsco-
wych gospodarzy, a także płonne – 
jak się okazało – nadzieje na pomoc 
ze strony partyzantów sowieckich 
oraz Niemców stacjonujących w 
Stepaniu i Rafałówce. 
Decyzja o podjęciu działań prze-
ciwko Polakom zgromadzonym w 
rejonie samoobrony Huta Stepań-
ska – Wyrka – Hały, miała zapaść 
na spotkaniu zwołanym przez głów-
nodowodzącego UPA „Piwnycz” 
Dmytro Klaczkiwskiego „Kłyma 
Sawura” w sztabie kurinnego Ste-
pana Kowala „Rubaszenki” w Koł-
kach 110. Do akcji wyznaczono dwie 
grupy bojowe utworzone z oddzia-
łów UPA i Kuszczowych Oddzia-
łów Samoobrony (Samoobronni 
Kuszczowi Widdiły - SKW) pod 
dowództwem Dmytro Korniecia 
„Borystenia” oraz „Korbana” 111. 
Mobilizacja sił, tj. ok. 2 100 – 2 400 
ludzi, nastąpiła w miejscowościach 
Romejki na wschód od Hał, Butej-
ki na wschód od Wyrki i Siedliska 
oraz Rudnia na południe od Huty 112. 
Od południa działania grup osłaniać 
miała sotnia „Cygana”, od północy i 
północnego wschodu sotnia Wasyla 
Łewkowycza „Woronyja”. W na-
padzie, dobrowolnie lub pod przy-
musem wzięła udział miejscowa 
ludność w liczbie ok. 3 – 4 tys. 113. 
Akcją kierował dowódca Północne-
go Okręgu Wojskowego „Zahrawa” 
Iwan Łytwynczuk „Dubowyj”. 
16.VII w piątek po godz. 22 na nie-
bie rozbłysły rakiety świetlne, a w 
ślad za nimi rozbrzmiały odgłosy 
wystrzałów i eksplozji pocisków. 
Wkrótce pojawiły się pożary zabu-
dowań. Rozpoczął się jednoczesny 
atak UPA na ocalałe jak dotych-
czas polskie miejscowości. Druga 
grupa „Borystenia”, w skład której 
wchodziły kurenie „Rubaszenka” i 
Adama Rudyja „Szawuły”, atako-
wała od północy i wschodu. Z Bu-
tejek oddział „Jarka” natarł głów-
nymi siłami na Ostrówki, Perespę, 
Użanie, Soszniki, Tur i Wyrkę. 
Mieszkańcy tych wsi w popłochu 
uciekali pod osłoną samoobrony w 

/ Fot. 5 - Od prawej Edward Pomarański (Halinówka), IN Korkus (Huta Stepańska), Julian Bodo (Halinówka, budowniczy bunkrów), Tadeusz 
Trojanowski, Bronisław Sulikowski (Borowa), Amelia Łowżył (Anielówka), Franciszek Łowżył (Anielówka, na motorze), Jan Soboń (Łade-
sa), Adam Łowżył (Anielówka), NN. (Zdjęcie wykonano w Hucie Stepańskiej pomiędzy 1.IV a 30.VI.1943 r.)
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kierunku Huty Stepańskiej, a tak-
że w mniejszym stopniu do Wyrki. 
„Hrabenko” ze swoimi podwładny-
mi, wobec szybkiego wycofania do 
się Huty mieszkańców Siedliska 114, 
nie napotkawszy na swoim kierunku 
operacyjnym większego oporu, na-
tarł od południa na Wyrobki. Sotnia 
Makara Melnyka „Kory” 115, operu-
jącego z Romejek zaatakowała Hały 
i zmusiła tamtejszą samoobronę do 
wycofania się w większości w kie-
runku odległej o kilka kilometrów 
stacji kolejowej w Grabinie. Według 
relacji Janiny Brzozowskiej, żony 
dowódcy tamtejszej samoobrony, 
ataki banderowców odpierano sku-
tecznie do rana. Po ich odstąpieniu 
wycofano się do Grabiny 116. Po tym 
lokalnym sukcesie – jak chce spra-
wozdawca - banderowcy „Kory” 
zaatakowali Soszniki i Szymonisko, 
a następnie wraz z oddziałem „Hra-
benki” Wyrobki. Główne natarcie 
na Wyrkę od wschodu prowadził 
oddział „Jarka”, wspomagany od 
strony południowej, północnej i 
zachodniej - po rozstrzygnięciach 
na innych odcinkach - przez sotnie 
„Hrabenki” i „Kory”. W zaciekłych 
walkach upowcy wdarli się do wsi 
po północy 117, walki trwały do rana, 
a decydujący bój rozpoczął się po 
godz. 3.00 118. Samoobronę Wyrki 
dowodzoną przez Kochańskiego 
wsparła część obrońców Siedliska 
podkomendnych st. wachm. Gra-
cjana Wiatra oraz przebywających 
w tej miejscowości członków samo-
obrony Wilczego, którym przewo-
dził ppor. Alojzy Krupa 119. Ludność 
Wyrki nad ranem z dużymi stratami 
wyrwała się z okrążenia i pod osło-
ną samoobrony uciekła w kierunku 
Huty Stepańskiej. 
Wiadomość o klęsce samoobrony 
w Wyrce przyjęto w Hucie z niedo-
wierzaniem. Gdy do wsi docierali 
rozbitkowie z położonych na pół-
noc osad, w Hucie panował chaos, 
w nocnych walkach ranny w gło-
wę został komendant samoobrony 
sierż. Jan Szabelski. Było dziesiątki 
zabitych i rannych, a wraz z ucieki-
nierami pojawiły się żale i pretensje. 
Jeden z obrońców tak wspomina 
ten poranek: „Najechało się pełno 
wozów, masa ludzi, wszystko na 
wozach nie chce zejść i chce wyjeż-
dżać. Przy kościele i przy piekarni 
pełno wozów było. Jak przyjechali 
to wielki krzyk się zrobił, że Huta 
nie ma zabezpieczenia, że nic nie 
zrobiła dla nich. Później wkroczyli 
księża, mówiąc a co Huta mogła dla 
was zrobić, Huta sama potrzebuje 
pomocy…” 120. Kiedy Wyrka i Hały 
broniły się przed natarciami grupy 
„Borystenia”, Hutę i położone w 
jej najbliższym sąsiedztwie osady 

atakował kureń „Hostroho” dowo-
dzony przez „Korbana”. Oddział 
pierwszy, kierowany przez samego 
dowódcę grupy, operując z Rudni 
zaatakował Borek, przechodząc w 
tym kierunku pomiędzy Kamionką 
Nową i Starą oraz Mielnicą Dużą i 
Małą. Ludność Borku zgromadzona 
w zabudowaniach Leonarda Ho-
roszkiewicza wycofała się do Huty 
osłaniana przez placówkę dowodzo-
ną przez Antoniego Skrzybalskie-
go „Jemioła”. W Hucie schronili 
się również mieszkańcy obydwóch 
Kamionek, Mielnic oraz Hrady. 
Część mieszkańców Mielnicy Du-
żej uciekła pod osłoną 10 osobo-
wej samoobrony w stronę Stepania. 
Opuszczone osady banderowcy 
podpalili jeszcze tej samej nocy. 
Grupy dowodzone przez „Spartaka” 
i „Uzbeka” natarły od południa na 
Omelankę, Lady oraz Słone Błota, 
wdzierając się do Huty od strony 
tzw. Zarzecza (od południowego 
- zachodu) i podpalając niektóre 
budynki 121. Banderowcy zostali 
wyparci w wyniku kontrataku połą-
czonych sił sektorów III (Zarzecze) 
i IV (od strony północno - zachod-
niej) samoobrony, dowodzonych 
przez sierż. Franciszka Chorąży-
czewskiego „Wiarusa” i sierż. Jana 
Włoszczyńskiego „Figla”. Ludność 
Omelanki, odcięta od możliwości 
wycofania się do Huty, schroniła 
się w Lasach Rządowych, przedzie-
rając się w kierunku północnym do 
linii kolejowej Sarny – Kowel, a 
także w mniejszej części do Prze-
braża. Z zajętego przez napastników 
Słonego Błota przypuszczano kolej-
ne ataki na sektor II (od południa), 
gdzie obroną kierował Jan Droz-
dowski 122. Podjęta wspólnie z par-
tyzantami sowieckimi próba wypar-
cia banderowców ze Słonego Błota 
zakończyła się powodzeniem. Za-
cięte zmagania z napastnikami trwa-
ły również od strony wschodniej w 
sektorze VI dowodzonym przez „Je-
mioła”, gdzie wyparto napastników 
dopiero nad ranem 123. Mniejsze na-
tężenie walk było w sektorze I plut. 
Zygmunta Kopija, umiejscowionym 
przy cmentarzu od strony południo-
wo – zachodniej. Jedynie sektor IV, 
a także lewe skrzydło sektora V do-
wodzonego przez sierż. Zygmunta 
Żołędziewskiego, osłaniane przez 
samoobrony w Siedlisku i Wyrce, 
nie były tej nocy niepokojone.
 Walki trwały do godzin porannych. 
Na przedpolach Huty leżało wielu 
zabitych i rannych banderowców. 
Także wśród obrońców straty były 
wysokie. Zginęło tej nocy ponad 
30 członków samoobrony i miesz-
kańców Huty oraz ponad 60 osób 
spośród ludności wycofującej się 

z pozostałych osad 124. Rannego 
Szabelskiego – decyzją Komitetu 
– zastąpił por. Władysław Kochań-
ski, który przejął dowodzenie nad 
całością samoobrony. Nie zdołał 
on jednak w pełni zapanować nad 
wydarzeniami, sam zostając ranny 
podczas drugiej doby walk. W wy-
niku kolejnych narad w „sztabie” w 
ciągu dnia nastąpiła reorganizacja 
sił i środków. Do poszczególnych 
sektorów przydzielono dodatko-
wych ludzi. Podjęto również udane 
próby pozyskania broni od zabitych 
uprzedniej nocy banderowców 125. 
Już 17.VII wśród ludności cywilnej 
pojawiły się pierwsze objawy pani-
ki, a także głosy wśród obrońców o 
beznadziejności sytuacji okrążonej 
Huty i konieczności wycofania się 
w kierunku Przebraża 126. Ktoś rzu-
cił nawet pogłoskę o udziale w ata-
ku na Hutę Niemców ze stepańskie-
go garnizonu 127. Wysłany w celu 
sprawdzenia tej informacji patrol, 
przyniósł dobre wiadomości, Niem-
ców z banderowcami nie było. 
Komitet Samoobrony, wiedząc o 
zbliżającym się nieuchronnie wielo-
stronnym ataku na Hutę i szczupło-
ści zapasów amunicji, podejmował 
próby ściągnięcia na pomoc Niem-
ców. Poczyniono również starania, 
mające na celu rozeznanie możli-
wych dróg ewakuacji ludności w 
kierunku północnym. Wysłani do 
Stepania gońcy powiadomili Niem-
ców o napadzie, jednakże pomocy 
ze strony garnizonu stepańskiego 
nie otrzymano. Współpracujący z 
Polakami oddział tzw. „zielonych” 
został nieco wcześniej przerzuco-
ny do Małyńska. Pozostaje niewia-
domą czy było to celowe działanie 
Niemców, czy też czysty przypadek. 
19.VII Niemcy bez przeszkód wy-
cofali się z miasteczka do Janowej 
Doliny i dalej do Kostopola. Wraz 
z nimi miasteczko opuścili Polacy 
szukający w Stepaniu schronienia. 
W sprawozdaniu UPA z ataku na 
rejon samoobrony znajdujemy cie-
kawą informację, o tym że „…pla-
cówka „Cygana” będąc w osłonie, 
prowadziła bój z Niemcami koło 
miejscowości Japołoć” 128. Na ten 
temat nie mamy żadnych dalszych 
informacji. Z uwagi na znaczne od-
dalenie tej ukraińskiej wsi od rejonu 
samoobrony nie wydaje się, aby po-
moc ta miała nadejść ze strony sta-
cjonującego garnizonu niemieckie-
go w pobliskiej Janowej Dolinie czy 
Kostopolu. Faktem jest natomiast, 
że upowcy 17.VII w godzinach po-
południowych starli się z oddziałem 
niemieckim w okolicy Ostrówek na 
północ od Huty. Wacław Goluch 
„Wierny”, uczestnik tych wydarzeń 
twierdzi, że Niemcy z Rafałówki zo-
stali przekupieni przez dowództwo 
samoobrony w Hałach i na ośmiu 
furmankach wyjechali w godzinach 
popołudniowych w kierunku Wyrki 
129. Dwugodzinny bój zakończył się 
wycofaniem Niemców. W Hucie 
słyszano odgłosy walki, nie wie-
dziano jednak kto z kim walczy 130. 
Nie wiadomo również czy działa-
nia „Lecha” były skoordynowane z 
działaniami „Hucian”.
Wieczorem 17.VII obrońcy trwali 
na pozycjach w wyczekiwaniu na 
atak przegrupowujących się sił ban-
derowskich. Na swoim posterunku 
był również Edward Pomarański,: 

„Z bronią było nas do dwudzie-
stu [na VI odcinku – GN], a tak to 
były piki no i kosy [na sztorc] na-
stawione. Były dwa karabinki 10 
strzałowe, rosyjskie. To były dobre 
karabiny. Był taki rozkaz żeby ich 
nie używać, tylko jak była koniecz-
ność.” 131. Tego dnia w obronie było 
około 200 osób uzbrojonych w broń 
palną, dalszych kilkaset w piki i 
kosy. Oczekiwany atak nie następo-
wał, w nocy miały miejsce wyłącz-
nie lokalne potyczki. Upowcy, tak 
jak poprzedniego wieczora, ostrze-
liwali Hutę z posiadanego działa. 
Ogień ten nie wywoływał poważ-
nych strat, wzmagał wszakże panikę 
wśród zgromadzonych na niewiel-
kiej przestrzeni kilku tysięcy ludzi, 
pomiędzy którymi rozgłaszano w 
nocy informację o rychłym wyco-
faniu. Ustawiczne ostrzeliwanie nie 
dawało również wytchnienia obroń-
com, którzy już drugi dzień nie mo-
gli zmrużyć oka. Dodatkowo pod 
wieczór rozpętała się burza, zalane 
zostały okopy, rowy strzeleckie i 
inne ziemne umocnienia. „Panowa-
ła atmosfera beznadziejności, wie-
działo się, że trzeba opuścić Hutę, 
ale w jaki sposób. Pomimo to nasz 
sztab pracował [nad tym – GN], 
wysłali wysłanników, żeby zbadali 
którędy można bezpiecznie opuścić 
Hutę. Mi powiedziała Irka Zieliń-
ska, że wysłannicy wrócili, że jest 
wolna droga i że będziemy opusz-
czać Hutę.” 132. Decyzja taka miała 
zapaść w dowództwie samoobrony 
w nocy, po powrocie wysłanych do 
Grabiny emisariuszy, którzy uzy-
skali od Niemców zapewnienie, że 
doprowadzona do stacji ludność 
znajdzie się pod ich opieką. 
Nad ranem 18.VII miały miejsce 
wydarzenia, których przyczyny nie 
są do końca jasne. Nim wstało słoń-
ce wyruszyła z Huty w kierunku 
Siedliska, Wyrki i dalej w stronę Ra-
fałówki kolumna wozów, chroniona 
przez kilkudziesięciu obrońców 133. 
Podążający 
w gęstej mgle tabor, przejeżdża-
jąc przez Wyrkę, został ostrzelany 
przez banderowców. 
W tym czasie, według upowskiego 
sprawozdania, połączone siły „Bo-
rystenia”, „Kentaura” 
i „Osy” prowadziły natarcie na pół-
noc od Huty Stepańskiej na kolonię 
Wyrobki. Polaków 
w Wyrobkach już jednak nie było134. 
Banderowcy, którzy początkowo nie 
orientowali się zapewne w sytuacji 
z powodu gęstej mgły, skutecznym 
ogniem przerwali polską kolumnę. 
Furmanki jadące z tyłu, zdążyły za-
wrócić. Te z czoła taboru dotarły bez 
przeszkód do Rafałówki. W centrum 
kolumny celny ogień napastników 
wywołał panikę, wywrócone wozy 
zablokowały drogę, a ludzie ratowa-
li się ucieczką w lasy i na mokradła. 
Ponad 100 osób poniosło śmierć 135. 
W większości relacji świadkowie 
mówią o samowolnym opuszczeniu 
Huty przez część ludności, przede 
wszystkim tej przybyłej do wsi nad 
ranem 17.VII 
z Siedliska, Wyrki oraz innych pol-
skich osad położonych na północ 
od Huty 136. Świadkowie wspomi-
nają również o wojskowym, który 
w nocy z 17 na 18.VII, chodząc 
wśród ludzi zgromadzonych w pro-
wizorycznych ziemnych schronach, 

namawiał do opuszczenia Huty 137. 
Piotrowski widzi w tym człowieku 
wspomnianego już „Rudego Ka-
zika” 138. Kilka przekazów rzuca 
jednak na te wydarzenia nieco inne 
światło. Przywołajmy tu dwa. An-
toni Gutkowski tak wspomina te 
wydarzenia: „Dopiero po północy 
„Bomba” dał rozkaz, że wycofu-
jemy się do Rafałówki, a decyzję 
tę przyspieszył pewien porucznik 
nikomu nieznany 139, który zaczął 
namawiać młodych chłopaków, 
żeby opuszczali Hutę, a on ich za-
prowadzi do sowieckiej partyzant-
ki” 140. Tak opisał te wypadki Lucjan 
Paczewski, będący w decydujących 
chwilach blisko dowodzącego sa-
moobroną Kochańskiego: „W trze-
cim i ostatnim dniu obrony mieli-
śmy wielkie braki amunicji, a przy 
tym siły nasze psychiczne i fizyczne 
były na granicy wytrzymałości. Wo-
bec tego zapadła decyzja dowódz-
twa, ażeby się wycofać do torów 
kolejowych. …Ewakuowanie ludzi 
odbyło się dwiema grupami, jedną 
w kierunku Rafałówki, a drugą na 
Wedymer [Wydymer – GN]” 141. Po-
zostaje więc otwartym pytanie, czy 
od początku planowano ewakuować 
ludność dwiema kolumnami, czy 
wyjście ze wsi pierwszej kolumny 
było samowolne?
Opuszczenie wsi przez część miesz-
kańców uszczupliło siły samoobro-
ny. Kolejnym ciosem dla obronno-
ści wsi było wyprowadzenie z Huty 
placówki ulokowanej na cmentarzu 
w sektorze nr I, dowodzonej przez 
Jana Drozdowskiego. Około 20 – 30 
uzbrojonych ludzi opuściło swoje 
stanowiska za namową „Rudego 
Kazika” 142. Ubytki w liniach obron-
nych zdołano na czas uzupełnić, ale 
kolejne ataki banderowców, jakie w 
ciągu godzin przedpołudniowych 
spadły na Hutę, nieomal nie skoń-
czyły się zupełną klęską obrońców. 
Napastnicy trzykrotnie przełamu-
jąc linie umocnień wdzierali się do 
centrum wsi. Sytuacja była drama-
tyczna, upowcy wyparli obrońców 
z większości zajmowanych pozycji, 
w pewnym momencie obrona ogra-
niczała się do niewielkiego terenu 
wokół budynku szkoły. Pod szkołą 
dochodziło do walk wręcz, obroń-
cy zepchnięci do budynku skutecz-
nie kontratakowali. Uczestnik tych 
zmagań Piotr Kluba tak wspomina 
te wydarzenia: „Cywile bandy, jak 
i nasi byli uzbrojeni w kosy i tak 
zwane piki zrobione przez kowali. 
Zaczęła się walka wręcz, tak, że kto 
pierwszy zaatakował, zwyciężał”143.
 Panował chaos. Wśród obrońców 
nie było mowy o dobrej komunika-
cji. Dochodziło do tragicznych po-
myłek. Na wieść o zdobyciu przez 
banderowców jednego z bunkrów 
od strony Butejek i Stepania (od 
wschodu) podjęto próbę odbicia 
tego ważnego stanowiska. Zanim 
zorientowano się, że informacje 
były błędne 
i schron jest nadal w posiadaniu 
obrońców, pomiędzy atakującymi 
a broniącymi pozycji doszło do wy-
miany ognia. Z rąk Polaków zajmu-
jących bunkier zginął ich kolega, 
mieszkaniec Omelanki.
Banderowcy do Huty wdzierali się 
głównie od strony zachodniej i po-
łudniowo – zachodniej. W tamtym 
kierunku skierowane zostało kontr-



Strona    12  - Kresowy Serwis Informacyjny -   1 lipca 2013                                                                                 www.ksi.kresy.info.pl    

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE
natarcie skomasowanych sił samo-
obrony. Kochański liczył, że zmę-
czeni wielogodzinnymi walkami 
upowcy, będą zaskoczeni natarciem, 
a w ich szeregi wedrze się panika. 
Oddajmy raz jeszcze głos Lucjano-
wi Paczewskiemu, który wyposażo-
ny w pistolet maszynowy tzw. fin-
kę144 szedł w bój ramię 
w ramię z Kochańskim: „Szliśmy 
tyralierą przez zboża, żeby podejść 
jak najbliżej Banderowców, lecz 
w tym momencie jeden z naszych 
odpowiedział „swij”. Ten moment 
wykorzystał „Bomba” i wyrzucił 
granat. W tym samym momencie 
rozszalał się banderowski karabin 
maszynowy. Myśmy walili grana-
tami i szli do przodu. Później oka-
zało się, że w tym samym miejscu 
Banderowcy szykowali się do osta-
tecznego przerwania naszej obrony 
i [chcieli - GN] zadać ostateczny 
cios. … Szło nas do przodu kilkuset 
chłopa i potężne Hura! Zrobiło sil-
ne wrażenie na bandach U.P [UPA 
– GN], którzy po początkowej obro-
nie zaczęli się cofać tworząc strasz-
ny popłoch, lecz karabiny maszyno-
we Banderowców, mimo wszystko 
zmusiły do upadku i zajęcia linii 
obrony. Atak nasz się zatrzymał, a to 
groziło klęską. „Bomba” jest ranny i 
zawołał zrywaj do ataku!! Poderwa-
łem się do przodu i pierwszą serie 
z finki wpakowałem lecącemu [le-
żącemu – GN] Banderowcowi przy 
karabinie maszynowym i krzycząc 
Hura!!! Hura!!! krzyknęli koledzy 
biegnący za mną. Banderowcy za-
częli pojedynczo uciekać w kierun-
ku słonych błot, a później objął ich 
straszny strach, więc uciekali łamiąc 
płoty i wszystko co im było na prze-
szkodzie. Nastąpił tryumf obroń-
ców nad bandytami żądnymi krwi 
niewinnych ludzi. Odparliśmy ich 
dość daleko.” 145. Były to ostatnie 
już walki w Hucie. Niespodziewa-
ny atak zdezorganizował oddziały 
„Dubowego”, dając dowództwu 
samoobrony czas na uformowanie 
kolumny marszowej i ewakuację 
ludności z Huty Stepańskiej.
W godzinach popołudniowych tabor 
prowadzony przez przewodników 
na czele 
z gajowym Kisielem, wyruszył w 
kierunku stacji kolejowej w Grabi-
nie. Czoło kolumny otwierał oddział 
złożony z jedenastu ludzi uzbrojo-
nych w 1 rkm i 10 karabinów oraz 
13 pikinierów. Ludźmi tymi dowo-
dził ranny Jan Szabelski. Ubezpie-
czenie tylne składało się blisko z 
60 osób, w tym ponad 30 uzbrojo-
nych w rkm, pistolety maszynowe 
oraz karabiny 146. Reszta zdolnych 
do obrony mężczyzn i młodzieży 
uzbrojona zarówno w broń palną, 
granaty, jak i piki, ubezpieczała boki 
kolumny. Nad całością czuwał por. 
Kochański, mający do dyspozycji 
kilku łączników. Pod wieczór 18.VII 
prowadzony błotnistymi leśnymi 
dróżkami tabor, bez przeszkód do-
tarł w rejon Grabiny, gdzie przeno-
cowano w silnie strzeżonym obozie. 
W drodze do Grabiny, w częściowo 
wypalonej już wsi Hały, oddział 
samoobrony zaskoczył Ukraińców 
rabujących dobytek mieszkających 
tutaj jeszcze dwa dni temu Polaków. 
Jak wspomina Edward Pomarański: 
„Jak przyszliśmy pod Hały, to było 
pod wieczór, nasi poszli i przegnali 

tych Ukraińców, bo oni rabowali, 
wszystko na fury kładli. Tam po-
szli Kopije, Grabowiecki i porzą-
dek robili.” 147. Po spędzonej pod 
Grabiną nocy, kolumna wyruszyła 
w kierunku stacji kolejowej, gdzie 
Niemcy podstawili wagony towaro-
we. Część osób zdecydowała się od 
razu na wyjazd do Niemiec, część 
postanowiła przejść tory kolejowe 
i szukać schronienia w położonych 
na północ od nich polskich osadach. 
Uciekinierzy skierowali się przede 
wszystkim do Wydymera, Suni, Pe-
perspy i Terebunii. Dalsze ich losy 
bardzo trafnie ujął autor napisu, 
jaki widnieje na krzyżu ustawio-
nym współcześnie tuż przy drodze 
biegnącej nieopodal miejsca, gdzie 
niegdyś położona była kolonia Wy-
dymer, pisząc: „Polacy rozbiegli się 
po całym świecie”. 
  W sprawozdaniu I Grupy UPA z 
akcji na bazę samoobrony w Hucie 
Stepańskiej straty własne oceniono 
na 18 zabitych i 17 rannych. Według 
tego samego źródła po stronie pol-
skiej było ponad 500 ofiar i nieokre-
ślona liczba osób rannych148. Cze-
sław Piotrowski w podsumowaniu 
książki „Krwawe żniwa za Styrem, 
Horyniem i Słuczą”, określa liczbę 
Polaków zabitych i zamordowa-
nych w dniach 16–18.VII.1943 r. 
na ok. 600 osób 149. O ile starty po 
stronie polskiej – choć zapewne nie-
pełne – wydają się być zbliżone do 
rzeczywistych, to liczba zabitych i 
rannych po stronie napastników po-
dana w wspomnianym sprawozda-
niu jest z całą pewnością zaniżona. 
Regułą jest, że wśród atakujących 
okopane pozycje straty są wyższe, 
aniżeli wśród broniących. Świad-
kowie tamtych wydarzeń wspo-
minają o dziesiątkach, a niektórzy 
nawet o setkach zabitych upowców. 
Nie mamy jednakże zbyt wielu 
przekazów, które – przynajmniej 
szacunkowo – określałyby liczbę 
poległych agresorów. Te, którymi 
dysponujemy odnoszą się wyłącznie 
do walk w Hucie. Kiedy rankiem w 
sobotę 17.VII kurenie UPA przerwa-
ły ogień i wycofały się, aby przegru-
pować siły, na polach wokół Huty 
doliczono się ponad 100 trupów150. 
Kolejnego dnia nikt już ofiar po 
stronie banderowskiej nie liczył. Po-
lacy pośpiesznie grzebali własnych 
zabitych w przedpołudniowych, 
dramatycznych starciach i przygo-
towywali ewakuację. Scenariusz 
niedzielnych walk, w zarysie tylko 
przedstawiony w niniejszym arty-
kule, pozwala sądzić, że zarówno po 
jednej jak i po drugiej stronie padło 
wówczas wielu zabitych 151. Ogólna 
liczba Polaków zabitych i zamordo-
wanych z rąk nacjonalistów ukraiń-
skich w rejonie samoobrony Huta 
Stepańska – Wyrka – Hały w okre-
sie pomiędzy X.1942 r. a VIII.1943 
r. wynosi ok. 1 250 osób 152. Jeżeli 
za stan wyjściowy weźmiemy liczbę 
9 100 osób zamieszkujących ten te-
ren w 1943 r., to straty polskiej lud-
ności sięgają blisko 13,8%.
 Komendanta wojewódzki 
PKB kpt. Julian Kozłowski w spra-
wozdaniu z VIII.1943 r. o współpra-
cy z AK na Wołyniu pisze: „Przyby-
ły tam [do Huty Stepańskiej - GN] 
oddział PZP nie tylko nie spełnił 
zadania obrony bazy i ludności pol-
skiej,…, lecz w znacznym stopniu, 

przez chwiejność swego postępowa-
nia, przyczynił się do przyśpiesze-
nia jej likwidacji. W chwili zaś, gdy 
został wydany rozkaz ewakuacji, 
pozostawiono ludność samej sobie, 
nie troszcząc się o zorganizowanie 
ochrony tej ewakuacji. Skutek fa-
talny. Analizując całe zachowanie 
się oddziału dowódczego i wypad-
ki w Step[ańskiej ] Hucie odnoszę 
wrażenie, że właściwie oddział ten 
nie spełnił zadania obrony, lecz sam 
schronił się do bazy i tam tkwił do 
chwili jej likwidacji.” 153. Opinia 
taka pozbawiona jest pełnego roze-
znania w skomplikowanej sytuacji, 
panującej w rejonie samoobrony i 
w samej Hucie Stepańskiej 154. Dys-
proporcja sił, a przede wszystkim 
uzbrojenia, pomiędzy oddziałami 
UPA a obrońcami, stawiała samo-
obronę przed niezwykle ciężkim 
– jeżeli nie niewykonalnym – zada-
niem, jakim było odparcie ataku i 
utrzymanie ostatniego już większe-
go skupiska polskiej ludności po-
między rzekami Styr i Horyń. Plan 
taki stał się nierealny już w drugim 
dniu dobrze zaplanowanej akcji 
UPA, kiedy obszar obrony zawęził 
się do samej Huty Stepańskiej. Do-
wództwo samoobrony, dysponując 
nikłymi zapasami amunicji, podjęło 
jedyną słuszną w tej sytuacji decy-
zję, jaką była ewakuacja ludności.
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Ludobójstwo dokonane przez na-
cjonalistów ukraińskich na ludno-
ści polskiej Wołynia 1939-1944, 
t. I, Warszawa 2000, str. 741. W 
literaturze jako dowódcę sotni wy-
mienia się Hryhorija Perehijniaka 
„Dowbeszkę - Korobkę” (Motyka 
G., Ukraińska partyzantka 1942 
– 1960, Warszawa 2006, str. 187) 
oraz Fedira Korziuka „Korę” (Fila-
ra W., „Burza”…, str. 60). Warto za-
uważyć, że obaj naukowcy opierają 
się na tym samym źródle tj. proto-
kole przesłuchania Petra Wałysenki 
z 15 maja 1944 r. Siemaszkowie nie 
znając tego dokumentu podają w 
swojej pracy, za licznymi relacjami, 
że sotnią dowodził syn popa z Wło-
dzimierca Petro Netowycz.
 52 Piotrowski Cz., Krwawe …, str. 
100–116; Lipińska J., Byleby uciec 
[w:] Świadkowie mówią, pod red. 
T. Wolaka, Warszaw 1996, str. 70-
72.
 53 Piotrowski Cz., Krwawe …, 
str. 123. Nieco inny skład podaje 
Edward Kwiatkowski: Władysław 
Kurkowski – przewodniczący, Jó-
zef Sawicki, Ksawery Lipiński, 
Jan Szabelski, Hieronim Kon-
werski, ks. Bronisław Drzepecki 
(Kwiatkowski E., Życiorys Wo-
łyniaka. Wspomnienia z lat 1929 
- 1972, cz. I, Lubin 1992, str. 40).
 54 Skrzybalski A., tamże, str. 2-3.
55 Piotrowski Cz., Krwawe…, str. 
126. Skiba został bestialsko za-
mordowany w dniu 2.IV podczas 
próby zakupu/poszukiwania zako-
panej broni nieopodal ukraińskiej 
wsi Police.
 56 Wawrzynowicz S., Por. rez. Jan 
Skiba – epitafium, Poznań 2010.
 57 Turowski J., tamże, str. 127.
 58 Motyka G., tamże, str. 306. 
W większości relacji świadkowie 
określają napastników mianem 
„bulbowców” tj. członków UPA 
Maksyma Borowcia „Tarasa Bul-
by” powstałego w XII.1941 r.
 59 Filar W., „Burza”…, str. 45.
 60 tamże, str. 46; Motyka G., tam-
że, str. 118.
 61 Brodowski W., Relacja, Świd-
nica 2012-13.
62 Pomarański E., Relacja, Wro-
cław 2011; tenże, Tragedie Wołyń-
skie w latach 1942-1943. Wspo-
mnienia, Wrocław 2003, str. 3.
 63 Filar W., Eksterminacja lud-
ności polskiej na Wołyniu w dru-
giej wojnie światowej, Warszawa 
1999, str. 32.
 64 Kobylański W., tamże, str. 25-
26; Kwiatkowski E., tamże, str. 44.
 65 Na dzień 1.IV.1943 r. stan 
osobowy oddziałów partyzanc-
kich podlegających Ukraińskiemu 
Sztabowi Ruchu Partyzanckiego 
(USRP) wynosił 10 908 osób, dal-
sze 4553 osoby działały w oddzia-
łach powstałych samorzutnie. W 
liczbie tej brak oddziałów party-
zanckich Ludowego Komisariatu 
Spraw Wewnętrznych (NKWD) 
i Głównego Zarządu Wywiadu 
(GRU). W skład tej ostatniej służ-
by wchodził płk Brinskiego, czę-
sto goszczącego w Hucie (Gogun 
A., Partyzanci Stalina na Ukrainie, 
Warszawa 2010, str. 99).
 66 tamże, str. 326.
 67 Według Alojzego Krupy bryg. 
Niszczyński (Romanowski W., 
tamże, str. 262).
 68 W skład oddziałów Sobiesiaka 
i Satanowskiego wchodzili oprócz 
Polaków i Rosjan, także Ukraińcy 
i Żydzi. Żydzi na omawianym te-
renie, zostali przez Niemców oraz 
kolaborantów ukraińskich zgrupo-
wani w gettach w Stepaniu, Osowej 
(następnie w Stepaniu), Rafałówce 
i dalej w Sarnach, Włodzimiercu, 
Kołkach, Derażnym oraz Kosto-
polu. Likwidacja gett nastąpiła w 
ostatniej dekadzie sierpnia 1942 r. 
W eksterminacji Żydów aktywny 
udział brały ukraińskie formacje 

policji pomocniczej na służbie nie-
mieckiej.
 69 Kwiatkowski E., tamże, str. 41.
 70 Sawicki S., Relacja, Bystrzyca 
Kłodzka 2009-2011.
 71 Janicki J., Relacja, Wrocław 
2011.
72 W początku maja 1943 r. na 
Wołyń skierowano 202 Batalion 
Policyjny (202 Schutzmannscha-
fts-Bataillon) sformowany w poło-
wie 1942 r. na terenie Generalnego 
Gubernatorstwa (Gdański J., Pola-
cy po stronie Niemców [w:] Inne 
oblicza historii, nr 2 z 2005).
 73 Kobylański W., tamże, str. 34; 
Piotrowski Cz., Krwawe…, str. 
130; Skrzybalski A., tamże, str. 3.
 74 We wspomnieniach dominuje 
pogląd o nieprzygotowanym wy-
padzie na Butejki. Inaczej te wy-
darzenia relacjonuje ich uczestnik 
Piotr Kluba: „W następnym dniu 
zwiad nasz doniósł, że szykuje się 
napad na Hutę. Postanowiliśmy 
pierwsi ich zaatakować po dokład-
nym rozeznaniu, w nocy nasza pla-
cówka okrążyła wieś Butejki przy 
pomocy partyzantów Radzieckich 
i ruszyliśmy do ataku, przez za-
skoczenie.” (Piotr Kluba, Relacja, 
Iława, b. d.).
 75 Piotrowski Cz., Krwawe…, 
str. 138. Kwiatkowski pisze o 26 
zabitych (Kwiatkowski E., tamże, 
str. 45); o tym że zginęło ponad 
20 osób mówi również w relacji z 
2011 r. Edward Pomarański (Po-
marański E., Relacja, Wrocław 
2011); Gutkowski podaje liczbę 
30 Polaków i 3 Rosjan, po stronie 
UPA ok. 200 zabitych (Gutkowski 
A., tamże, str. 77).
 76 Gutkowski A., tamże, str. 75.
 77 Według relacji Franciszka Ko-
pija (Notatka z rozmowy, 2013) 
członka samoobrony w Zadąbro-
wiu i Czesława Sulikowskiego 
(Notatka z rozmowy, 2013), wów-
czas 15 letniego chłopaka, atak na 
Zadąbrowie
nastąpił po zabójstwie Jana Ski-
by, prawdopodobnie w Niedzielę 
Palmową, która wypadała 18.IV. 
Dotychczas za Piotrowskim poda-
wano datę 17.III.
 78 Pomarański E., Relacja, Wro-
cław 2011.
 79 Kwiatkowski E., tamże, str. 
46-48; Piotrowski Cz., Krwawe…, 
str. 156-158. Próba pacyfikacji 
Huty była podjęta przez Niemców 
w związku z licznymi donosami 
Ukraińców o posiadanej w Hu-
cie broni, atakach samoobrony na 
ukraińskie wsie oraz o pomocy ja-
kiej mieszkańcy wsi udzielali par-
tyzantce sowieckiej.
 80 Pomarański E., Relacja, Wro-
cław 2011.
 81 Kwiatkowski E., tamże, str. 48-
49.
82 Pomarański E., Relacja, Wro-
cław 2011.
 83 Piotrowski Cz., Krwawe…, str. 
159-160; Janicki J., Relacja, Wro-
cław 2011.
 84 Filar W., Wydarzenia…, str. 
208-209.
 85 Armia Krajowa w dokumen-
tach 1939-1945, t. III, Warszawa 
1990, str. 127.
 86 Onuchowska W., Relacja, Le-
gnica 2010. Siedmioletni wówczas 
syn Pietrołaja Romek na pytanie 
kto to jest skierowane do ojca, 
otrzymał odpowiedź wujek; Pio-
trowski Cz., Krwawe…, str. 168.
 87 Według Adama Peretiatkowi-
cza Kochański początkowo chciał 
utworzyć lotny oddział party-
zancki, jednak wobec sprzeciwu 
miejscowych gospodarzy, pomysł 
ten zarzucił. Informacji tych nie 
potwierdzają dostępne autorowi 
źródła a także literatura przedmio-
tu (Peretiatkowicz A., tamże, str. 
154).
 88 Filar W., „Burza” …, str. 107.
 89 Brzozowska J., Relacja, 
Gdańsk 2012.
 90 Skrzybalski A., tamże, str. 7; 
Piotrowski Cz., Krwawe…, str. 
186
91 Paczewski L., tamże, str. 40.
 92 Osłoński M., Na partyzanc-
kim szlaku [w:] Przez uroczyska 
Polesia i Wołynia. Wspomnienia 
Polaków uczestników radzieckie-
go ruchu partyzanckiego, red. Z. 
Drożdż-Satanowska, Warszawa 

1962, str. 41, 96-97. Wśród ponad 
200 relacji świadków tamtejszych 
wydarzeń a także w literaturze nie 
znalazły potwierdzenia informacje 
o przejściu na Polesie kilkuset oso-
bowej grupy mieszkańców i ucie-
kinierów zgromadzonych w Hucie, 
z pośród której w ramach Rówień-
skiego Zgrupowania Partyzanckie-
go miał powstać zalążek oddziału 
im. Wandy Wasilewskiej (np.: So-
biesiak J., Wśród leśnych ostępów 
i bagien, [w:] Przez uroczyska …, 
str. 41; Juchniewicz M., Polacy w 
radzieckim ruchu oporu podziem-
nym i partyzanckim 1941 – 1944, 
Warszawa 1973, str. 159-160).
 93 Piotrowski Cz., Krwawe…, str. 
161-2. Niestety we wspomnieniach 
nierzadko można spotkać „wspie-
ranie się” wiedzą zaczerpniętą z 
naszpikowanej beletrystycznymi 
opisami a także ówczesną po-
prawności polityczną, książki 
„Burzany” (Sobiesiak J., Jegorow 
R., Burzany, Warszawa 1962) np.: 
Skrzybalski A., tamże, 4-5; Ko-
bylański W., tamże, str. 37. Pobyt 
Sobiesiaka w Hucie potwierdza m. 
in. przewodniczący Komitetu Sa-
moobrony Władysław Kurkowski 
(Romanowski W., tamże, 290).
 94 Według relacji byłych żołnierzy 
z oddziału im. Tadeusza Kościuszki 
Adama i Stefana Przybyszewskich, 
Konwerski nie wrócił z jednego 
z patroli w jaki został wysłany z 
dwoma Żydami. Został zlikwido-
wany ponieważ głośno wyrażał 
swoje poglądy, które nie były po 
linii dowództwa oddziału.
 95 Jan Drozdowski posiadał lotni-
czy karabin maszynowy (lkm) wy-
montowany z rozbitego nieopodal 
Huty samolotu.
 96 Pomarański E., Relacja, Wro-
cław 2011.
 97 Paczewski L., tamże, str. 3.
98 Wawrzynowicz S., List do Janu-
sza Horoszkiewicza, Poznań 2010. 
Antoni Bańkowski rocznik 1917 
r. członek samoobrony w Wyrce 
nie przypomina sobie, aby w Wy-
rce był system bunkrów i okopów, 
wspomina jedynie schronach dla 
cywilów (Bańkowski A., Relacja, 
Mościsko 2013).
 99 Filar W., Eksterminacja…, str. 
50. Wiktor Poliszczuk na podstawie 
słownictwa użytego w sprawozda-
niu wnioskuje, że jego autorem był 
najprawdopodobniej Haliczanin 
(Poliszczuk W., Dowody zbrodni, 
Toronto 2000, str. 459).
 100 Wydaje się, że nieco zaniżoną 
liczbę 5,5 tys. osób podaje Piotrow-
ski (Piotrowski Cz., Krwawe…, 
str. 172); według komendanta wo-
jewódzkiego PKB było to ponad 7 
tys. osób (Archiwum Adama Bie-
nia…, str. 160); mocno zawyżoną 
liczbę podaje wielu autorów a także 
świadków wydarzeń m. in. Włady-
sław Kochański, który pisze o ok. 
18 tys. Polaków zgromadzonych 
już trakcie walk na terenie Huty 
Stepańskiej (Kochański W., List do 
M. Juchniewicz, Kołobrzeg 1970).
 101 W czerwcu widzimy wyraźny 
podział na rejon samoobrony Huta 
Stepańska (Borek, Hrada, Temne, 
Romaszkowo, Omelanka, Lady, 
Mielnica Duża, Kamionka Nowa 
i Stara) oraz Wyrka – Siedlisko – 
Hały (Ostrówki, Perespa, Szymoni-
sko, Soszniki, Tur, Wyrobki, Ziw-
ka, Użanie), który zarysował się 
już w kwietniu.
 102 Piotrowski Cz., Krwawe…, 
str. 172; Motyka G., Od rzezi wo-
łyńskiej do akcji „Wisła”, Kraków 
2011, str.143.
 103 Peretiatkowicz A., tamże, 
str.149.
 104 Wawrzynowicz S., List, Po-
znań 2002.
105 Filar W., Eksterminacja…, str. 
51.
 106 Tamże, str. 50.
 107 Brzozowska J, Relacja, Gdańsk 
2012; tenże, Relacja, Gdańsk 1970.
 108 Paczewski L., tamże, str. 36.
 109 Kochański W., tamże.
 110 Filar W., Burza…, str. 75; 
tenże, Eksterminacja…, str. 49. 
Spotkanie to miało miejsce po 
13.VI.1943 r. tj. po zajęciu opusz-
czonych przez Niemców i ludność 
polską Kołek przez kureń UPA 
„Rubaszenki”.
 111 W skład grup wchodziły od-

działy: „Wowkiw”, „Jarmaka”, 
„Uzbeka”, „Jarka”, „Osy”, „Ken-
taura”, „Kory”, „Czumaka”, „Cy-
hana” i „Woronoho”.
 112 Kureń składał się z od dwóch 
do czterech sotni, każda sotnia li-
czyła ok. 180 – 200 ludzi.
 113 Peretiatkowicz A., tamże, 
str.149; Piotrowski Cz., Krwawe…, 
str. 190; Lucjan Paczewski kilka 
miesięcy po walkach w Hucie wi-
dział ulotkę mówiącą, „…że, 6000 
tysięczne zgrupowanie UPA rozbi-
ło silne ognisko polskiego oporu.” 
(Paczewski L., tamże, str. 6).
114 Dawidowicz J., Relacja, Go-
ścięcin 2013; Gutkowski A., tamże, 
str. 80; Janicki R., Wspomnienia, 
Newcastle 1998 [w:] Bukowski 
Z., Kolonia Ożgowo, str. 67; Onu-
chowska W., Relacja, Legnica 
2011.
 115 Grzegorz Motyka uważa, 
że Makar Melnyk (vel Korziuk) 
„Kora” uczestnik napadu na rejon 
samoobrony Huta Stepańska – 
Wyrka – Hały to osoba tożsama z 
„Korą”, który uczestniczył w napa-
dzie na Paroślę I. Władysław Filar 
z kolei twierdzi, że Fedir Korziuk 
„Kora” i Makar Melnyk „Kora” to 
dwie różne osoby.
 116 Brzozowska J., Relacja, 
Gdańsk 1970.
 117 Wawrzynowicz S., List, Po-
znań 2002.
 118 Litopys UPA, t. 2, Kijów-To-
ronto 1999, str. 173-176; Filar W., 
Eksterminacja…, str. 50-52.
 119 Juchniewicz M., Polacy…, str. 
159.; Cybulski H., Czerwone noce, 
Warszawa 1977, str. 131.
 120 Pomarański E., Relacja, Wro-
cław 2011.
 121 Litopys UPA, str. 173-176; Fi-
lar W., Eksterminacja…, str. 49-52.
122 W walkach od strony Słonego 
Błota uczestniczyła ok. 20 osobo-
wa grupka partyzantów sowiec-
kich, którzy opuścili Hutę rano 
17.VII z powodu braku amunicji. 
Przechodząc przez Temne Rządo-
we zwerbowali w swoje szeregi 
kilku lub kilkunastu młodych męż-
czyzn (Przybyszewski A., Relacja, 
Lubin 2013).
 123 Pomarański E., Relacja, Wro-
cław 2011, tenże, Tragedie…, Wro-
cław 2003, str. 33-34.
 124 Piotrowski Cz., Krwawe…, 
str. 184.
 125 W ciągu dwóch dób walk w 
Hucie zdobyto na przeciwniku co 
najmniej 5 rkm diegtiariowa oraz 
30 sztuk kb (Kochański W., tamże). 
Wśród zabitych banderowców zna-
leziono dokumenty. W relacjach 
świadków powtarzają się informa-
cje o poległych banderowcach z 
Galicji Wschodniej, główne z oko-
lic Lwowa (Kwiatkowski E., tam-
że, str. 51; Brodowski W., Relacja, 
Świdnica 2012-13; Pomarański E., 
Relacja, Wrocław 2011; Gutkowski 
A., Relacja, Idzików 2012; Skrzy-
balski A., tamże, str. 9).
 126 Piotrowski Cz., Krwawe…, 
str. 187; Paczewski L., tamże, str. 
5; Pomarański E., Tragedie…, 
Wrocław 2003, str. 35.
 127 Paczewski L., tamże, str. 6.
128 Filar W., Eksterminacja…, str. 
52.
 129 Goluch W., Relacja, Gdańsk 
2013; Romanowski W., tamże, str. 
314. Janina Brzozowska zapamię-
tała te wydarzenia nieco inaczej, 
według jej relacji Marcin Brzozow-
ski „Lech” przed południem nie za-
stał w Wyrce nikogo, w drodze po-
wrotnej do Hał napotkał niemiecki 
10 osobowy patrol, który został 
rozbity w starciu z upowcami (tyl-
ko 3 Niemców przeżyło).
 130 Gutkowski A., tamże, str. 81.
 131 Pomarański E., Relacja, Wro-
cław 2011.
 132 Tamże.
 133 Według przywołanego już kil-
kakrotnie sprawozdania UPA z ak-
cji na Hutę Stepańską, było to „150 
fur z mieniem” (Filar W., Ekstermi-
nacja..., str. 52); o 30 – 40 furman-
kach mówi (Pomarański W., Rela-
cja, Wrocław 2011); o tysiącu ludzi 
pisze (Kobylański W., tamże, str. 
41); o 300 furmankach (Gutkowski 
A., tamże, str. 83).
 134 Filar W., Eksterminacja..., str. 
52. Mieszkaniec Wyrobek Kazi-
mierz Barszczewski wspomina o 

potyczce z banderowcami 7 osobo-
wej grupki uzbrojonych mieszkań-
ców Wyrobek rankiem 17.VII. Po 
napadzie na tą miejscowość dnia 
poprzedniego cała ludność wyco-
fała się w kierunku Wyrki i dalej 
Huty, w Wyrobkach
pozostał tylko ten niewielki od-
dział, który po starciu z banderow-
cami również - ze stratami – prze-
dostał się do Huty (Piotrowski Cz., 
Krwawe..., str. 211-212).
 135 Piotrowski Cz., Krwawe..., str. 
227. Według sprawozdania 1 Gru-
py UPA z akcji na bazę samoobro-
ny w Hucie Stepańskiej, w dniu w 
którym „uchwycono wrogi tabor” 
zginęło ponad 300 Polaków (Lito-
pys UPA, str. 175).
 136 Np.: Onuchowska W., Relacja, 
Legnica 2011; Pomarański E., Re-
lacja, Wrocław 2011.
 137 O namawiającym do wyjazdu 
poruczniku wspomina mieszkanka 
Głęboczka (Omelan S., Relacja, 
Wilkanów 2012). Jadąca na końcu 
kolumny 21 letnia wówczas Janina 
Żołędziewska w swojej relacji po-
twierdza te informacje, dodaje rów-
nież, że w ślad za taborem ruszył 
galopem umundurowany człowiek, 
który nawoływał ludzi do powrotu 
do Huty (Żołędziewska J., Relacja, 
Włóki 2012).
 138 Piotrowski Cz., Krwawe…, 
str. 201.
 139 Autor ma tutaj na myśli naj-
pewniej „Rudego Kazika”, czło-
wieka, który kilka tygodni przed 
opisywanymi wydarzeniami po-
jawił się w Hucie wraz z kobietą. 
Przedstawiał się jako podporucz-
nik. Według Alojzego Krupy tym 
człowiekiem był Stanisław Macie-
jewski „ Kmicic”, „Rudy Kazik” 
pochodzący z rejonu Maniewicz 
(Piotrowski Cz., Krwawe…, str. 
229). Maciejewski posiadał mają-
tek Czerwiszcze, współpracował z 
„Maksem” (Sobiesiak J., Wśród…, 
str. 40). Według Stanisława Szum-
skiego przybył on do rejonu sa-
moobrony w tym samym czasie 
co Kochański i zamieszkał w kol. 
Tur (Siemaszko W., Siemaszko E., 
tamże, str. 1224). „Rudego Kazika” 
widziano potem w Równym, gdzie 
według relacji świadków pozosta-
wał w dobrej komitywie z Niemca-
mi. Wyjechał następnie na roboty, 
gdzie miał zginąć (Brodowski W., 
Relacja, Świdnica 2012-13; Góra 
J., Relacja, Gościęcin 2013).
 140 Gutkowski A., tamże, str. 83.
 141 Paczewski L., tamże, str. 8.
 142 Brodowski W., Relacja, Świd-
nica 2012-13; Piotrowski Cz., 
Krwawe…, str. 192-196; Kwiat-
kowski E., tamże, str. 52. Człowiek 
ten miał wyprowadzić oddział na 
rozkaz Kochańskiego, który w póź-
niejszym okresie nie potwierdził 
tych informacji.
143 Kluba P., Relacja, Iława b. d.
 144 Najprawdopodobniej chodzi 
tutaj o produkowany od 1935 rosyj-
ski pistolet maszynowy PPD – 34.
 145 Paczewski L., tamże, str. 7-8.
 146 Piotrowski Cz., Krwawe…, 
str. 223.
147 Pomarański E., Relacja, Wro-
cław 2011.
  148Litopys UPA, str. 176.
 149 Piotrowski Cz., Krwawe…, 
str. 227.
 150 Tamże, str. 184.
 151 Według por. Kochańskiego 
odparcie kolejnych ataków w dniu 
18.VII odbyło się przy minimal-
nych stratach wśród obrońców. 
Dowódca samoobrony nie podał 
jednak, ilu spośród nich poległo 
(Kochański W., tamże).
 152 Na podstawie: Piotrowski Cz., 
Zniszczone i … kostopolskim; ten-
że, Zniszczone i...w gminach Kołki 
i Silno powiatu łuckiego na Woły-
niu, Warszawa 2001; tenże, Znisz-
czone i ...w powiecie sarneńskim 
na Wołyniu, Warszawa 2004; Sie-
maszko W., Siemaszko E., tamże.
153 Archiwum Adama Bienia…, 
str. 160.
 154 W chwili ataku I Grupy UPA 
na rejon samoobrony nie było jesz-
cze zawiązanego oddziału party-
zanckiego AK, który powstał w 
trzeciej dekadzie VII.1943 r.

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE



Strona    14  - Kresowy Serwis Informacyjny -   1 lipca 2013                                                                                 www.ksi.kresy.info.pl    

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

iałem zaledwie 9 lat, gdy 
dochodziły mnie słuchy 
wśród sąsiadów, a także 
w mojej rodzinie, mówi-

ło się głośno i z niepokojem o mor-
dach dokonywanych przez bande-
rowców z okrucieństwem po za 
obszarem Huty Stepańskiej. Naj-
pierw mścili się na pojedynczych 
osobach, a później wymordowane 
zostały całe rodziny zamieszkałe z 
dala od wiosek. Mało im tego było, 
na pojedyncze rodziny, dokonywa-
no zbrodni na całe wsie i osiedla. 
Łupem zbrodni padła wioska Paro-
śle, Janowa Dolina  i wiele innych 
miejscowości doszczętnie spalone i 
bestialsko wymordowane, nie 
oszczędzając nikogo, dzieci, ko-
biet, starców. Nie mogło nam się 
poświęcić w głowie, że nasi sąsie-
dzi Ukraińcy, którzy różnili się tyl-
ko językiem i wyznaniem, mogli 
dopuścić się takiego okrucieństwa. 
Żyliśmy obok siebie w przyjaźni, 
nawet małżeństwa były mieszane, 
wśród Polaków i Ukraińców byli 
ludzie biedni i bogaci tak jak wszę-
dzie na całym świecie bywa. Na 
początku lutego 1943 r. do Huty 
wpadli banderowcy o nocnej porze, 
najpierw skierowali się do domu 
gospodarza Piotrowskiego, wyła-
mując drzwi i po rozpaczliwej 
obronie został zamordowany. W 
czasie obrony zabijając jednego i 
kilku kalecząc. Natomiast u drugie-
go gospodarza Hipolita Sawickie-
go, na oczach całej rodziny roz-
strzelali 4-ch młodych chłopców a 
także syna Sawickiego, a także 
syna Piotrowskiego, którego przed-
tem pojmano. Tragedia ta wstrzą-
snęła Huciańców, ponieważ był to 
w środku wioski bezbronnej. Pod-
czas ceremonii pogrzebowej ja 
wraz z mamusią byłem mocno po-
ruszony i bardzo przeżywałem 
wraz z całym otoczeniem miesz-
kańców Huty Stepańskiej. Po ty 
wstrząsającym mordzie, stworzył 
się Komitet Samoobrony, w skład 
jego wchodzili: kierownik szkoły, 
ksiądz i inni oficerowie i podofice-
rowie przedwojenni. Huta zaczęła 
się dozbrajać gdzie się dało, odko-
pywano broń z roku 1939, handlo-
wano z Węgrami, a także ze Śląza-
kami do armii niemieckiej 
wcielonymi przymusowo. W ciągu 
kilku miesięcy to już co 4-ty miesz-
kaniec miał broń, pozostali obroń-
cy zdolni do obrony posiadali kosy 
na kiju i stanowili „kosynierów”. 
Huta stała się małą twierdzą obron-
ną, nie dającą się wymordować jak 
barany. W początku kwietnia 1943 
r. w miejscowości Butejki, ukraiń-
skiej wsi 6 km od Huty, zgromadzi-
ła się duża grupa banderowców w 
sile batalionu, która szykowała się 
uderzyć na Hutę. Samoobrona z 
Huty, Siedliska, Wyrki ubiegła ich 

zamiary i uderzyła pierwsza, gro-
miąc ich, rozpraszając na wszystkie 
strony, nie obeszło się bez strat wła-
snych około 20-tu zabitych, a ban-
derowców 5-ciokrotnie więcej. Zgi-
nął między innymi mój chrzestny 
Lipiński Stanisław, kuzyn Włosz-
czyński Mieczysław, oraz Rosa Sta-
nisław, nasz sąsiad, od którego po-
życzyliśmy konia. Gdy Rosa 
dowiedział się o wypadzie do Bute-
jek , natychmiast przybył po swoją 
własność, a nawet pokłócili się z 
moim starszym bratem Antonim, bo 
obaj chcieli jechać, ale pierwszeń-
stwo miał Rosa gdyż była jego wła-
sność. W pierwszej połowie lipca 
1943 r. nasiliły się morderstwa i po-
żary za granicami Huty, Siedliska, 
Wyrki, Hał i Stepania. Banderowcy 
napadali na pojedyncze domy, od-
dalone od osiedli, paląc i mordując. 
Uciekinierzy z ocalałych okolicz-
nych osiedli z dnia na dzień przyby-
wali do Huty, a już w połowie lipca 
ich liczba przekroczyła przeszło 4 - 
5 tys. osób, przybywali wraz z ca-
łym dobytkiem z pełnymi wozami, 
załadowanymi zbożem, pościelą a 
na postronkach krowy. W dniu 16 
lipca 1943 r. z kierunku Omelanki i 
Siedliska banderowcy przerwali na-
sza obronę, weszli przez wieś, paląc 
po drodze i zabijając uciekinierów, 
którzy uciekli do szkoły, gdzie mie-
ściła się główna siła samoobrony. Ja 
w tym czasie, wraz z siostrą, mamą 
i babcią, skierowaliśmy się do 
schronu, który sam przez tydzień 
kopałem a znajdował się w sadzie. 
Gdy koło 12-tej w nocy walki się 
nasiliły, baliśmy się siedzieć sami w 
tej jamie, uciekliśmy w kierunku 
młyna Szmytkowego na łąki, pod 
gradem kul zapalających. Na od-
krytym terenie przebywaliśmy 
przez całą noc, wraz z dużą groma-
dą uciekinierów leżąc plackiem. 
Gdy nad ranem ucichło, powrócili-
śmy do domu, zabierając płaszcze i 
inne drobne rzeczy, a najważniejsze 
suchary i to wszystko, co mogliśmy 
w ręku unieść. Było bezcelowe w 
dalszym ciągu przebywać w miesz-
kaniu, w każdej chwili groziło po-
nowienie ataku ze strony bande-
rowców, a we wsi prawie nie było 
nikogo, wszyscy udali się do szkoły 
pod opiekę samoobrony. Gdy wra-
caliśmy przez wieś, gdzie w nocy 
banderowcy przerwali pierścień sa-
moobrony, zgroza i przerażenie 
mnie obleciało na widok tylu zabi-
tych i dopalających się domów. A 
gdy przechodziłem koło Domu Lu-
dowego, wszedłem tam do środka, 
myślałem, ze zemdleję na widok 
tylu trupów ułożonych jeden przy 
drugim, dzieci, kobiety, mężczyźni. 
W południe 17-go lipca 1943 r. wy-
kopano zbiorowy grób na boisku 
sportowym, gdzie na dnie ułożono 
ciała, owinięte w prześcieradła, 

koce i inne narzuty, bo trumien nie 
było czasu robić gdyż w każdej 
chwili spodziewano się ponownego 
ataku. Jak pamiętam w czasie po-
grzebu było trzech księży z pobli-
skich miejscowości spalonych 
przez banderowców. Podczas tej 
smutnej ceremonii rozpacz i płacz 
ogarnął  nas wszystkich zgroma-
dzonych na miejscowym boisku 
sportowym. Po pogrzebie przybyli-
śmy pod szkołę, bo do szkoły nie 
mogliśmy się dostać, bo była zapeł-
niona ludźmi i tylko udało nam się 
dostać do schronu, gdzie na boisku 
szkolnym kilkanaście było już wy-
kopanych, z myślą o obronie ludno-
ści zgromadzonej we wsi. Wszyst-
kie były zapełnione do ostatniego 
miejsca, całe rodziny i ci co byli nie 
zdolni do walki (obrony), bo męż-
czyźni byli na stanowiskach by bro-
nić swych dzieci, żon i matek. 
Uzbrojenie samoobrony, było słabe, 
mało kto miał karabin, a w więk-
szość stanowili „kosynierzy” z ko-
sami na kiju, brat który miał 16 lat 
także zaliczał się do nich. Spokój 
był do wieczora, ja w tym czasie 
wraz z kuzynem Stanisławem 
Włoszczyńskim chodziłem po 
zgliszczach spalonego domu, który 
znajdował się w pobliżu szkoły, zo-
stał spalony w nocy po przerwaniu 
pierścienia samoobrony. Grzebiąc 
w popiele i dopalającym się drew-
nie nazbieraliśmy pełne kieszenie 
spalonych gwoździ i z tym „skar-
bem” wróciliśmy do okopów, gdzie 
odbywały się głośne modlitwy pro-
szące pana Boga o życie, o prze-
trwanie a także o lekką śmierć, gdyż 
słaba była nadzieja, aby wszyscy 
wyszli z tego cało. Ludności było 
około 5 tys. dzieci, matek i starców, 
a sprawnych do obrony około 800-
900 osób i to co 4-ty miał broń, a ze 
strony banderowców, przewaga pię-
ciokrotna, mocno uzbrojona w broń 
maszynową a także i w moździerze, 
siejąc postrach wśród ludności w 
okopach i poza obszarem szkoły. 
Spokój był do zmierzchu. Samo-
obroną dowodził por. Kochański, 
który przedostał się tu po rozbiciu 
samoobrony w Wyrce. W późnych 
godzinach wieczornych, rozpoczął 
się atak generalny. Najpierw zaczę-
to ostrzeliwać z moździerzy, stano-
wisko w szkole, kościele, cmenta-
rzu. Po tych zastraszających 
wystrzałach, które trwały kilka go-
dzin, nastąpił atak banderowców ze 
wszystkich stron, paląc i zabijając 
naokoło Huty. W tym czasie, dzwon 
kościelny dzwonił na trwogę, mie-
szając się z wystrzałami, nacierają-
cych i obrońców Huty Stepańskiej. 
Ja wraz z mamą, babcią i siostrą, 
oraz z pozostałymi osobami, modli-
liśmy się o powstrzymanie przez 
obrońców atakujących banderow-
ców. Była to zażarta walka o swoje 

i rodzin życie, ginęli nasi obrońcy 
na stanowiskach, broniąc, swych 
najbliższych, nie cofając się ani 
kroku do tyłu, bo za plecami były 
ich dzieci, matki i dziadki. Późno 
po północy Bóg wysłuchał modli-
twy niewinnych ludzi, zrobiło się 
cicho, nadeszła duża mgła, obrońcy 
utrzymali się na swoich stanowi-
skach, banderowcy zaniechali ataku 
przy słabej widoczności, a także po-
niesionych dużych stratach w lu-
dziach i sprzęcie. Korzystając z 
okazji, ze banderowcy zaprzestali 
ataku i dużej mgły, dowództwo sa-
moobrony poinformowało ludzi, ze 
dalsza obrona jest beznadziejna, po-
nieważ amunicja jest na wyczerpa-
niu, a miejscowości samoobrony 
blisko Huty padły m.in. Siedlisko, 
Wyrka, Hały, a przy takim skupisku 
ludzi, obrońcy nie gwarantują bez-
pieczeństwa. Samoobrona radzi, 
aby przynajmniej połowa ludności, 
a najbardziej po za szkołą wycofała 
się w kierunku Wyrki i Hały do 
miejscowości kolejowych Rafałów-
ki i Grabiny, gdzie stacjonują duże 
garnizony niemieckie. My z tej oka-
zji także skorzystaliśmy, podążyli-
śmy pieszo, wraz z około 3-ma tys. 
ludzi, a było to w nocnej porze z 17 
na 18 lipca 1943 r. Większość go-
spodarzy miała wozy, które w dłu-
gim ogonie opuszczały swoja ojco-
wiznę raz na zawsze, na nieznaną 
poniewierkę. Ja z kolei wraz z ro-
dziną pozostawiając cały dobytek, 
krowy, kury, mając jedynie nie-
wielki zapas sucharów i płaszcze 
na sobie, uciekaliśmy przed śmier-
cią, jaka groziła nam ze strony ban-
derowców. Gdy w nocy kolumna 
wozów  i pieszych, posuwała się w 
kierunku Siedliska i Wyrki, na tył 
wozów padły strzały, nie zrobiło to 
większej szkody, ponieważ odle-
głość była duża, a jedynie niepokój 
wzrósł wśród uciekinierów, że w 
każdej chwili ponownie mogliśmy 
być zaatakowani. Ja wraz z całą ro-
dziną pospieszyliśmy się z końca 
kolumny do przodu, łatwiej nam 
było, ponieważ byliśmy pieszo, a 
furmanki wypełnione dobytkiem 
wlokły się wolniej, a przy niektó-
rych wozach prowadzono krowy. I 
tak wędrowaliśmy przez całą noc, 
bez większych zakłóceń, dopiero 
gdy kolumna wozów i ludzi wkro-
czyła do Wyrki, ujrzeliśmy sterczą-
ce kominy spalonych domów, gdy 
dochodziliśmy do mostu drewnia-
nego, po lewej stronie tlił się ogień 
a przy nim leżeli pomordowani, 
zwłoki całej rodziny, dzieci, kobie-
ty, mężczyźni. Widok ten mnie bar-
dzo przeraził, a po prawej stronie 
dopalał się młyn, jakby przed go-
dziną specjalnie podpalony, aby 
była dobra widoczność na posuwa-
jących się uciekinierów. Na wyniki 
nie trzeba było długo czekać, gdy 

dochodziliśmy do mostu, posypał 
się grad kul z karabinu maszyno-
wego, ci co byli w czołówce kara-
bin skosił, konie pokaleczone i ran-
ni ludzie, tworzyli jedno wielkie 
kłębowisko, krzyk wołających o 
pomoc rannych ludzi, tarasujących 
most. Furmanki i ludzie w popło-
chu zjeżdżali z drogi na lewo i pra-
wo. Ja z kolei stoczyłem się z drogi 
i wpadłem do rzeczki i zacząłem 
niemiłosiernie wrzeszczeć i wołać 
na cały głos „ mamusiu nie zosta-
wiaj mnie”. W tym czasie wszyscy 
byli w szoku, nie wiedzieliśmy, co 
się dzieje, przy tym jęku, jazgocie, 
krzyku, nie wiedzieliśmy gdzie 
uciekać, gdzie się schronić. Na ten 
mój krzyk, mama oprzytomniała, 
złapała mnie za rękę i wraz z sio-
strą schroniliśmy się pod mostem, 
przy nas kłębowisko ludzi ucieka-
jących z zagrożonej drogi. Po pół 
godziny czasu tej strzelaniny nasi 
obrońcy z samoobrony zaczęli 
strzelać w kierunku, skąd padły 
strzały ze strony banderowców. 
Dzięki bohaterskiej samoobronie i 
niesamowitej mgle, banderowcy 
nie podjęli dalszej walki. Ludność 
rozproszona wokoło zaczęła się 
skupiać i podążać do wsi Hały, a 
tam już blisko było do stacji kole-
jowej Grabina, w której stacjono-
wał silny oddział niemiecki. W cza-
sie ucieczki, gorąco i ciężko nam 
było, pozostawiliśmy jedynie cie-
płe palta, a suchary dawno już przy 
moście w tej zawierusze zgubili-
śmy, odbiło się to na dalszym na-
szym losie, gdyż  przez około dwa 
dni nie mieliśmy co jeść, bo zanim 
dostaliśmy się do pracy w Niem-
czech przez dwa miesiące spaliśmy 
w lagrach na gołych deskach, gdzie 
nie było się czym przykryć. W cza-
sie ucieczki noga moja bardzo 
mocno krwawiła, ale ja nic nie czu-
łem. Gdy to mamusia zobaczyła 
myślała, że jestem ranny, podczas 
oględzin spostrzegła gwoździe wy-
dobywające się z kieszeni, które 
kaleczyły mi nogę, natychmiast po-
zbyliśmy się ich, mój „skarb” zna-
leziony na pogorzelisku w Hucie 
Stepańskiej. Gdy przechodziliśmy 
przez wioskę Hały, która była spa-
lona wraz z dobytkiem, zobaczyli-
śmy w niektórych miejscach roz-
kładające się trupy. Po przejściu tej 
wioski bez przeszkód dotarliśmy 
do stacji kolejowej Grabina. Wago-
ny towarowe były już podstawione 
i po paru godzinach Niemcy wy-
wieźli nas do Kostopola, skąd ru-
szyliśmy w dalszą drogę na roboty 
do Niemiec, na dalszą poniewierkę, 
uciekając od jednych bandytów 
szliśmy pod skrzydła drugich, inne-
go wyjścia nie było, ale przynaj-
mniej była nadzieja przetrwania.

Moje wspomnienia z Huty 
Stepańskiej
Władysław Włoszczyński

M
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niedzielę 11 lipca po 
południu spadł obfity 
deszcz, ale następny 
dzień, czyli 12 lipca był 

pogodny, więc poszedłem na łąkę, 
żeby przesuszyć wierzchołki ko-
pek i przygotować siano do zwóz-
ki. Tuż przy naszej łące mieliśmy 
sąsiadów Ukraińców o nazwisku 
Żwawiec i dzień 12 lipca był dniem 
święta prawosławnego Piotra i 
Pawła. Susząc siano widziałem da-
lekie dymy, to płonęły Zamlicze, 
później dymy były dużo bliższe – 
to płonął folwark Biskupice. Wieś 
Biskupice była ukraińska, tylko w 
folwarku byli Polacy. Nasi sąsiedzi 
mówili, że to pewnie Niemcy palą, 
a ja w swojej naiwności wierzyłem, 
bo zdarzały się wypadki, że Niem-
cy wyjeżdżali w teren i pacyfiko-
wali niektóre wioski. Ale wreszcie 
skończyłem pracę przy suszeniu i 
trzeba było iść do domu. Gdy tyl-
ko wyszedłem na drogę od strony 
lasu nadbiegły dwie dziewczyny 
Ukrainki – siostry Walentyna i Wa-
sylina Antoniuk wystraszone, że do 
lasu najechało pełno partyzantów. 
Znałem je dobrze, bo chodziły ze 
mną do szkoły. Więc poszliśmy  
na skróty miedzą – one naprzód, 
ja za nimi i wyszliśmy naprzeciw 
ich domu do głównej drogi, któ-
rą dalej skierowałem się w stronę 
naszego domu. Po przejściu może 
200 metrów zobaczyłem przy dro-
dze byłego ukraińskiego milicjanta 
– teraz banderowca z automatem 
EMPi przewieszonym na szyi. On 
spojrzał na mnie, ja na niego, ale 
nie zatrzymywał mnie, więc po-
szedłem dalej. Po przejściu może 
następnych 200 metrów zobaczy-
łem, że na skrzyżowaniu drogi do 
Biskupic stoi gromadka ludzi, więc 
żeby uniknąć spotkania skręciłem 
na miedzę i bez przeszkód dotar-
łem do domu. To, że dziewczyny 
Antoniukówny mówiły, że naje-
chało do lasu pełno partyzantów 
skojarzyło mi się, że to pewnie 
Niemcy przyjechali na pacyfikację, 
a banderowcy wycofali się do lasu. 
W domu usiadłem w kuchni przy 
oknie i jedząc obiad patrzyłem na 
drogę, a drogą jedna za drugą prze-
jeżdżały furmanki  z uzbrojonymi 
ludźmi. Tych furmanek przejechało 
przynajmniej dwadzieścia. Jechały 
drogą w kierunku Sielca. Po obie-
dzie wyszedłem na podwórze i do 
szopy, gdzie tato coś majsterkował. 
Zacząłem opowiadać o tym, co wi-
działem i słyszałem i o tym, że te 
przejeżdżające furmanki, to praw-
dopodobnie wycofywanie się przed 
Niemcami. 
Gdzieś w oddali dały się słyszeć 
pojedyncze wystrzały. I nagle na 
podwórze wbiegła wujenka Wa-
silewiczowa z krzykiem, że wieś 
się pali. Wybiegliśmy z ojcem na 
podwórze i zobaczyliśmy, że na 

chutorach sieleckich pali się jedy-
ny Polski dom Kozłowskich, a w 
naszej kolonii dom Mikołaja Ture-
wicza. Nie mieliśmy najmniejsze-
go pojęcia o tym, że jednocześnie 
mordują ludzi. O tych zbiorowych 
mordach nic nie słyszeliśmy, bo 
możliwość poruszania się była 
ograniczona do swojej wsi. Sąsie-
dzi Ukraińcy byli tak nastawieni, 
że jeżeli ktoś z Polaków wyszedł 
gdzieś poza wieś, to musieli mel-
dować i w nocy jeż był zabrany i 
ginął. Z myślą, że tylko pożary 
postanowiliśmy ratować coś z do-
bytku. Tak więc krowy i konie były 
w polu na pastwisku – pasła je sio-
stra Józia. Mama z Polą wynosiły 
z mieszkania co się dało, natomiast 
my z tatem poszliśmy do stodoły, 
żeby wyciągnąć młocarnię, wial-
nię, silnik spalinowy i sieczkarnię. 
Kiedy została do wyniesienia tylko 
sieczkarnia tato wyszedł  ze stodo-
ły przynieść drążek do podłożenia 
pod sieczkarnię, żeby łatwiej ją 
przenieść. I w tym momencie pod-
jechała furmanka, a na niej furman i 
trzech uzbrojonych Banderowców. 
Zobaczyli ojca, zeskoczyli z wozu i 
zawołali go do siebie jednocześnie 
repetując karabiny. Tato ruszył w 
ich stronę, ale po przejściu może 
dwóch kroków odwrócił się i szep-
tem powiedział do mnie: - Uciekaj. 
Ja cały czas nie pokazywałem się 
ze stodoły, a odległość od stodoły 
do drogi wynosiła może 10 – 15 
metrów, bo stodoła była po drugiej 
stronie drogi w sośninie. Więc tato 
poszedł naprzód, a ci trzej za nim 
na podwórze. Co dalej się działo 
nie widziałem, bo tych dwóch i tato 
byli za mieszkaniem. Słyszałem 
tylko strzały i widziałem, jak jeden 
z nich strzelał   z zapalających kul 
w strzechę domu, który po chwili 
zaczął się palić. Płonęły też pozo-
stałe zabudowania. Obserwowałem 
to wszystko ze stodoły, ale gdy za-
częło się palić na dobre uciekłem 
ze stodoły w obawie, że mogą tu 
zaraz przyjść. 
Ze stodoły obiegłem poza zabu-
dowaniami sąsiada Zwiernika i 
wbiegłem w innym miejscu do so-
śniny, przeskoczyłem przez drogę 
i znalazłem się w naszym zbożu, a 
był to spory zagon pszenicy. Skie-
rowałem się w stronę małej dolinki 
z myślą,  że tam będzie bezpiecz-
niej. W tej dolince schroniła się też 
siostra Janina z Danusią. Siedziała 
na ziemi i zobaczyłem ją dopiero  
z odległości trzech kroków, aż się 
przestraszyłem. Powiedziała mi, że 
jak zobaczyła, że pali się od stro-
ny Sielca wzięła Danusię i ścieżką 
szła do nas. Dopiero w połowie 
drogi spojrzała i zobaczyła, że palą 
się nasze budynki, wtedy zawróci-
ła i nie poszła z powrotem, tylko 
schroniła się w zbożu. Nie wiado-
mo było, co z siostra Józią, która 

w polu pasła krowy. Trochę chył-
kiem, trochę, gdzie było gołe pole 
czołgając się dotarłem do niej. Sie-
działa przestraszona i zapłakana. 
Powiedziałem, żeby nie ruszała się 
z miejsca, że ja wrócę tu z siostra 
Janiną. Po niedługim czasie przy-
szliśmy i już byliśmy razem, ale 
nie wiadomo było, co z rodzicami 
i siostra Polą, więc siostry zostały, 
a ja postanowiłem pójść na zwia-
dy. I tak zbożami, a potem przez 
ogród czołgając się zbliżyłem się 
do pogorzeliska. Widok był strasz-
ny – budynki popalone, nie ma żad-
nej osłony, widać daleko. Sytuacja 
nie do zniesienia, jednym słowem 
zgroza. Zacząłem przybliżać się 
coraz bardziej nawołując rodziców, 
ale ani znaku życia. Kiedy byłem 
całkiem blisko zobaczyłem koło 
pogorzeliska coś czerwonego na 
ziemi. Wtedy podbiegłem i rzeczy-
wiście była to czerwona bluzka sio-
stry Poli. Siostra leżała martwa na 
ziemi, a tuż koło niej oboje rodzice. 
Wszyscy troje zginęli od kuli. Na 
ten widok zmartwiałem, zdrętwia-
łem, nie mogłem nawet zapłakać. 
Tak odrętwiały stałem jakiś czas, 
a potem strach wziął górę i ucie-
kłem w pole do czekających sióstr. 
Kiedy powiedziałem im co się stało 
podniósł się wielki lament, ale już 
zbliżał się wieczór, więc ulokowa-
liśmy się na noc w życie. Dom sio-
stry Janiny nie był jeszcze spalony, 
ale niebezpiecznie było tam się 
zbliżać w obawie przed zasadzką. 
Noc przesiedzieliśmy w życie, a 
raniutko ledwie się rozwidniało po-
szliśmy zobaczyć naszych drogich 
pomordowanych. Leżeli jak po-
przednio. Pomodliliśmy się krótko 
i uciekliśmy z powrotem w zboże. 
Kłopot był z maleńką Danusią, bo 
nie było jak przegotować mleka, 
więc korzystając z tego, że krowy 
były w polu doiliśmy je i dziecko 
piło surowe mleko. Z piersi też nie 
mogło wyssać, bo mama nic nie ja-
dła. 
Przed południem poszedłem do są-
siada Wasyla Hnatiuka  z prośbą, 
żeby pochował rodziców i siostrę. 
Jego żona powiedziała mi, że za 
Bugiem Polacy mordują Ukraiń-
ców, więc oni mszczą się na Po-
lakach, ale to była nieprawda. On 
niby poszedł do drugiego sąsiada, 
żeby mu pomógł, ale czekałem 
z godzinę i pomyślałem, żeby on 
czasem nie sprowadził banderow-
ców, więc uszedłem z powrotem w 
zboże. Jednak ten sąsiad pochów-
ku nie dokonał. Dopiero po kil-
ku dniach rodziców pochował na 
miejscu drugi sąsiad z Czestnego 
Krestu Andrzej Nowosad z synem 
Wiktorem. My nadal siedzieliśmy 
w zbożu i od czasu do czasu pod-
chodziłem w pobliże pogorzeliska, 
bo mieliśmy nadzieję, że wrócą 
brat Mieczysław i mąż Janiny – 

Antoni Jakubowski, którzy w dniu 
12 lipca też byli na łące, tylko w in-
nym miejscu. Niestety, nie docze-
kaliśmy ich, ani w dniu następnym, 
ani nigdy. Jak się później dowie-
dzieliśmy zostali zatrzymani na 
drodze, zamordowani i spaleni w 
stodole. W oczekiwaniu przesie-
dzieliśmy tak następną noc i dzień 
i trzeba było na trzecią noc też 
pozostać w zbożu. W nocy zaczął 
padać ulewny deszcz tak, że prze-
mokliśmy do suchej nitki. Ale naj-
gorzej było z Danusią, bo po suro-
wym mleku miała rozstrój żołądka, 
a przy tym ten deszcz tak, że nie 
było suchej pieluszki, a więc i mo-
kro i zimno. Gdy tylko zrobiło się 
szaro postanowiliśmy ratować się. 
Wiedzieliśmy, że u Miłogrodzkich 
za stodołą mają schron, więc może 
tam coś nam poradzą. Mieszkają 
w dolinie na uboczu tak, że Ban-
derowcy ich ominęli i budynki nie 
są spalone. Kiedy doszliśmy pani 
Miłogrodzka akurat wydoiła kro-
wy, ale powiada, że schron jest za-
pełniony i nie ma mowy, żeby ktoś 
jeszcze mógł się zmieścić. Rada 
w radę postanowiliśmy, że musi-
my przedostać się do Markosta-
wu – tam jest nasz brat Jeremiasz 
i co najważniejsze Markostaw nie 
jest jeszcze spalony. Droga niebez-
pieczna, bo musimy przejść około 
trzech kilometrów miedzami na 
pograniczu Marii Woli i Czstnego 
Krestu, a ostatni odcinek pół kilo-
metra drogą, a następnie przepra-
wić się przez bagniste łąki i rzekę 
Ługę, ale innego wyjścia nie ma, 
więc co Bóg da, idziemy. Szczęśli-
wie na miedzy nie spotkaliśmy ni-
kogo, tylko na drodze spotkaliśmy 
starszego Ukraińca, ale minęliśmy 
się spokojnie i każdy poszedł w 
swoją stronę. Tak więc poszliśmy 
do łąki, a tam na ostrówku miesz-
kała ukraińska rodzina Peczenych. 
Przyjęli nas serdecznie. Dla Da-
nusi zagotowali mleka, rozpalili w 
piecu, żeby wysuszyć pieluszki, ja 
z Józią ulokowaliśmy się w stodo-
le. Sam gospodarz udał się do wsi, 
żeby wysondować jakie plany mają 
Banderowcy. Po kilku godzinach 
wrócił z wiadomością, że Bande-
rowcy będą jeździć na koniach i 
wyszukiwać w zbożach ukrytych 
Polaków. Nie było sensu dłużej 
pozostawać w gościnnej zagrodzie, 
więc wyruszyliśmy w stronę rzeki. 
Szczęśliwie łódka była po naszej 
stronie, ale przynajmniej w jednej 
trzeciej wypełniona wodą. Żadne-
go czerpaka nie było, więc wpadł 
mi do głowy pomysł, że można to 
zrobić butami, a więc buty z nóg i 
do roboty. 

Szybko uporaliśmy się z czerpa-
niem, a zamiast wiosła znalazłem 
kawał wierzbowej spróchniałej 
gałęzi. Po jednej osobie przewio-

złem wszystkich i szczęśliwie zna-
leźliśmy się na drugim brzegu, a tu 
już był Markostaw. Nie zwlekając 
wyruszyliśmy w kierunku wsi i tu 
niechcący trafiliśmy na dom Ukra-
ińców. Należeli oni do świadków 
Jehowy i okazali się bardzo uczci-
wi i gościnni. Matka z córką za-
raz poszły do kuchni przygotować 
strawę, a gospodarz przyniósł Pi-
smo Święte i czytaliśmy stosowne 
do tych czasów rozdziały. Kiedy 
kobiety przygotowały posiłek, a 
o ile pamiętam były to kluski na 
mleku, poproszono nas do miesz-
kania i był to pierwszy posiłek po 
tych kilku dniach. Gospodarz był 
cały czas na ganku i w  pewnej 
chwili wszedł mówiąc, żeby nikt 
z nas nie wychodził na dwór, bo u 
sąsiada jest dwóch Banderowców, 
biorą furmankę i mają gdzieś je-
chać. I rzeczywiście po chwili wi-
dzieliśmy przez okno odjeżdżającą 
furmankę z dwoma uzbrojonymi. 
Synek gospodarza wrócił ze zwia-
dów z wiadomością, że mieszkań-
cy Markostawu gromadzą się przy 
torze kolejowym. Więc podzięko-
waliśmy za gościnę i udaliśmy się 
do torów, a tam istotnie wszyscy 
Markostawianie czekali na pociąg, 
który pojechał do Iwanicz i miał 
wracać do Włodzimierza. W gru-
pie czekających był też Jeremiasz 
i cała rodzina Jego żony. Niedługo 
też czekaliśmy na pociąg i przed 
wieczorem znaleźliśmy się we 
Włodzimierzu. Ja z Józią zamiesz-
kałem u kuzynów teściów Jeremia-
sza, a Janina u pani Sobiepan, gdzie 
mieszkał brat Jej męża Józef. 

I tak zakończyła się nasza bytność 
w Marii Woli. Straciliśmy co naj-
droższe – naszych rodziców, brata 
i siostrę, a Janina straciła męża. 
Straciliśmy dach nad głową, do-
robek życia rodziców i po troszę 
nas – dzieci. Uciekliśmy tak, jak 
staliśmy i w tym co mieliśmy na 
grzbiecie - lichych codziennych 
ubraniach szczęśliwi, że unosimy 
życie, niepewni jutra, zdani na ła-
skę dobrych ludzi i stając przed 
wielką niewiadomą, co dalej. Stra-
ciliśmy dosłownie wszystko po-
cząwszy od chusteczki do nosa, 
poprzez bieliznę, pościel, ubrania i 
obuwie letnie i zimowe, naczynia, 
sprzęt domowy, meble, nakrycia 
stołowe i wszystko od najmniejszej 
rzeczy do zabudowań. 

Fragment wspomnień  Wiktora 
Korniaka syna  Józefa i Anieli z 
d. Wasiewicz mieszkańca kolonii  
Marii Wola gmina Mikulicze po-
wiat Włodzimierz Wołyński spisa-
nych w 2007r. w Kraśniku Dolnym.                                           
                           

12 lipca 1943 r. w Marii 
Woli był pogodny
Wiktor Korniak

W
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ochodzę z Wołynia. Kolonia, 
w której urodziłam się i 
mieszkałam nazywała się Po-
powina. Była to cicha, spo-

kojna kolonia położona w pobliżu 
gminnego miasteczka Kołki, w 
pow. Łuckim. Mieszkali w niej 
sami Polacy, była tylko jedna ro-
dzina ukraińska o nazwisku Bort-
nik. Kolona nasza to piękne sady i 
ogrody pełne warzyw i kwiatów. 
Domy schowane w zieleni, letnią 
porą mało były widoczne. Od 
wschodniej strony roztaczał się 
wspaniały las, ciągnący się wiele 
kilometrów. Nasza sześcioosobowa 
rodzina: rodzice, dwie siostry Bar-
bara i Regina, brat Tadeusz i ja 
Anna mieszkaliśmy w ciepłej, ro-
dzinnej atmosferze. To nasze spo-
kojne życie przerwał wybuch dru-
giej wojny światowej. Pamiętam 
przerażenie ludzi, gdy w drugiej 
połowie września 1939 r. przyszli 
Bolszewicy. Mieli długie, szare 
płaszcze postrzępione u dołu i 
czapki z jednym rogiem. Bardzo 
szybko zaczęli zaprowadzać wła-
sne porządki. Ukraińcy byli poru-
szeni, właściwie to cieszyli się, że 
Polska już nie jest wolna. (…) Pod 
koniec czerwca1941 r. wkroczyli 
Niemcy. Właściwie to wjechali z 
warkotem na motorach z przyczep-
kami, oraz samochodami pełnymi 
żołnierzy w hełmach i z bronią. 
Ukraińcy, omamieni wizją „Samo-
styjnej Ukrainy” zaczęli rozbrajać i 
mordować wycofujących się w po-
płochu żołnierzy sowieckich. Za-
bierali im broń i amunicję oraz 
wszystko co jeszcze mieli. Ukraiń-
cy robili bramy triumfalne i ubiera-
li je kwiatami. Niemców witali jak 
wyzwolicieli. Masowo wstępowali 
do policji niemieckiej, dostawali 
mundury, broń i panoszyli się 
wśród Polaków. Najpierw zabrali 
się do Żydów. Niedaleko od nas 
było małe miasteczko Zofiówka, 
zamieszkałe w większości przez 
Żydów. Niemcy zorganizowali tam 
getto i ze wszystkich pobliskich 
miejscowości spędzili tam Żydów. 
Po pewnym czasie w pobliżu Zo-
fiówki pod lasem kopali długie, 
głębokie rowy. Ludzie zastanawiali 
się w jakim celu kopano tak głębo-
kie rowy. Wszystko wyjaśniło się, 
gdy pewnego dnia policja ukraiń-
ska i Niemcy z psami wyprowadzi-
li wszystkich Żydów, ustawili 
wzdłuż rowów, rozstrzelali i zako-
pali. Ludzie byli przerażeni. Po-
dobno ziemia na rowach stanowią-
cych długą mogiłę, była czerwona. 
(…) Jesienią 1942 r. dotarła do nas 
wiadomość, że policja ukraińska 
dokonała masowego mordu w ko-
lonii Obórki, która znajdowała się 
blisko nas. W jednym dniu poli-
cjanci aresztowali wszystkich męż-
czyzn i wywieźli do Cumania. Kil-
ka dni później przyszli ponownie, 
spędzili wszystkie kobiety i dzieci 
do jednego domu, a potem wypro-
wadzali po kilka osób do pobliskiej 
stodoły i tam mordowali. Męż-
czyzn w Cumaniu również zamor-
dowali. Uratowała się tylko jedna 
kobieta Stanisława Trusiewicz, po-
nieważ nie było jej w tym dniu w  
domu. Podobno udało się uciec jed-
nemu czy dwóm mężczyznom. Ko-
lonia została doszczętnie obrabo-
wana. Policjanci załadowali na 

furmanki świnie, cielęta, kury, 
ziemniaki i zboże. Zabrali bydło i 
konie a zabudowania doszczętnie 
spalili. Wiosną 1943 r. na ścieżce 
leśnej Ukraińcy zastrzelili męża 
naszej kuzynki Fabiana Rosińskie-
go. Jego szwagier Dionizy Drze-
wiński zdołał uciec. W ukraińskiej 
wsi Omelno zamordowali całą, pol-
ską rodzinę 6-8 osób, dokładnie nie 
pamiętam. Siostra moja była na po-
grzebie, ponieważ znała ich synów 
ze szkoły. Widziała zmasakrowane 
ciała. Dzieci miały zmiażdżone 
palce. W pobliskiej polskiej kolonii 
Glinne mieszkała tylko jedna ro-
dzina ukraińska o nazwisku Kwacz. 
Za przeciwstawienie się mordowa-
niu Polaków, zostali zamordowani. 
Ukraińca z żoną związali drutem 
kolczastym i powiesili, córkę Para-
skę zamordowali i obcięli piersi. 
Tylko syn Wasyl zdołał się wyrwać 
z rąk banderowców i uciec – w 
chwili gdy zdzierali mu skórę na 
plecach. Zamordowali w tym dniu 
15-tu Polaków i trzech Ukraińców. 
W maju 1943 r. dotarła do nas wia-
domość, że na Przebrażu – polskiej 
wsi mieszczącej się 12 kilometrów 
od Kiwerc, organizują samoobro-
nę. Nie byliśmy pewni czy to praw-
da. Mordy były coraz częstrze. Po-
lacy uciekali do miast albo na 
Przebraże. Ukraińcy wyłapywali 
uciekinierów i na miejscu mordo-
wali. Pobliskie miasteczko Kołki 
zamieszkiwali głównie Ukraińcy i 
Żydzi. Polaków było tylko kilkana-
ście rodzin. Po likwidacji Żydów, 
wszystkie domy pożydowskie zaję-
li Ukraińcy. Jeszcze we wrześniu 
1939 r. Ukraińcy z Kołek mordo-
wali polskich żołnierzy i  policjan-
tów. Najgorsze nadeszło dopiero 
wtedy, gdy wiosną 1943 r. część 
policji ukraińskiej zabrała broń 
Niemcom i odeszła mordować na 
własny rachunek – jako UPA. W 
Kołkach zaroiło się od banderow-
ców, którzy mieli tam główny 
sztab. Mobilizowali i ćwiczyli mło-
dzież ukraińską do walki, wydawa-
li nawet świadectwa ukończenia 
„szkoły junackiej”. We wszystkich 
polskich miejscowościach ludzie 
nie czuli się bezpiecznie. Noce spę-
dzali w lesie lub w różnych zaka-
markach. Wszyscy nasi sąsiedzi 
również spali w lesie, tylko nasza 
mama nie chciała wychodzić z 
domu na noc. Mówiła, że ze 
wszystkimi ludźmi żyła w zgodzie, 
nic złego nikomu nie zrobiła, więc 
nas nie zamordują. Początkowo 
spaliśmy w domu, ale ojciec w oba-
wie o dzieci wychodził z nami na 
noc do lasu. Mama zostawała w 
domu sama z psem Żukiem. W 
pierwszych dniach czerwca 1943 r. 
duży oddział samoobrony z Prze-
braża zorganizował transport dla 
ludności polskiej mieszkającej 
jeszcze w Kołkach i pobliskich ko-
loniach. Wszystkich zabrano na 
Przebraże. Zostali tylko ci, którzy z 
jakiś powodów nie chcieli opusz-
czać swoich domów. Kilka dni póź-
niej wszystkich Polaków, którzy 
zostali jeszcze w Kołkach, bande-
rowcy spędzili do polskiego ko-
ścioła i spalili żywcem. Z naszej 
kolonii prawie wszyscy dołączyli 
do transportu na Przebraże. Zostały 
tylko trzy rodziny, w tym nasza. Na 
drugi dzień rano, nasza jedyna są-

siadka Ukrainka przybiegła przera-
żona i ostrzegła nas abyśmy na-
tychmiast uciekali, ponieważ w ich 
domu 15 banderowców szykuje się 
nas zamordować. Narażała życie, 
bo gdyby odkryli, ze poszła nas 
ostrzec, zabiliby ją i całą jej rodzi-
nę. W ciągu kilku minut byliśmy 
gotowi do drogi. Tylko z tobołkami 
w dłoni i psem Żukiem na smyczy, 
uciekliśmy przez pobliski lasek, 
bocznymi ścieżkami na Chmielów-
kę. Była to polska kolonia w pobli-
żu Przebraża. Trzeba było tylko 
przejść przez las. Tam zamieszkali-
śmy u naszego kuzyna Stanisława 
Drzewińskiego. Mieszkaliśmy tam 
kilka tygodni, gdy pewnej soboty 
wieczorem banderowcy napadli na 
Chmielówkę. Ledwie uszliśmy z 
życiem. Wszyscy uciekaliśmy na 
Przebraże. Chmielówkę całą obra-
bowali i spalili. Zginęło kilka osób 
ale dokładnie ile nie wiem. Wiem, 
że zginął teść naszej kuzynki Adam 
Rosiński. Był to starszy człowiek i 
chodził z laską. Na drugi dzień, 
mężczyźni z Przebraża poszli zoba-
czyć co się stało na Chmielówce i 
znaleźli Rosińskiego zamordowa-
nego na ścieżce. Miał rozbita gło-
wę. Na Przebrażu, a właściwie we 
wsi Mosty, która należała do samo-
obrony Przebraża – zamieszkali-
śmy u naszej kuzynki Barbary 
Paszkowskiej. Rodzina Paszkow-
skich to wspaniali ludzie. Przyjęli 
kilka rodzin uciekinierów i starali 
się pomóc. Nam pomagali bardzo 
długo, ponieważ z Chmielówki 
uciekliśmy na bosaka i bez żadnych 
zapasów żywności. Przebraże, to 
wieś licząca przed wojną około 2 
tys. mieszkańców. A wraz z sąsied-
nimi wioskami, tworzy wysepkę na 
morzu ukraińskich osiedli. Prze-
braże miało ambicje przodowania. 
Własnymi środkami zbudowano 
we wsi siedmioklasową szkołę po-
wszechną, był klub sportowy, dzia-
łał zespół artystyczny, pod opieką 
kierownika szkoły. W okresie zi-
mowym prowadzono kursy rolni-
cze. Było dużo aktywnej młodzie-
ży. Gdy tylko zaczęły się pojawiać 
napady banderowców na polskie 
wsie – Przebrażanie powiedzieli: 

nie damy się wyrżnąć, będziemy 
się bronić. Początkowo Polacy nie 
mieli broni. Warty nocne pełnili 
mężczyźni uzbrojeni w siekiery, 
kosy, widły, noże. Z czasem zaczęli 
odgrzebywać schowane stare kara-
biny sowieckie pozbierane po fron-
cie oraz broń schowaną po klęsce 
wrześniowej. Całą wieś ogrodzono 
drutem kolczastym, wykopano 
rowy i bunkry. Gdy tylko rozniosła 
się wieść, że na Przebrażu organi-
zują samoobronę, ludność ze 
wszystkich pobliskich wsi, w razie 
potrzeby uciekała na Przebraże. W 
bardzo krótkim czasie okazało się, 
że teren jest za mały. Powiększono 
samoobronę o najbliższe kolonie 
tj.: Mosty, Chałopiny, Jaźwiny, Za-
gajnik, Wyderkę, Komorówkę i Ra-
fałówkę. Wszystko ogrodzono jak 
w Przebrażu drutem kolczastym, 
rowami, okopami. Tylko od połu-
dniowego zachodu Przebraże miało 
naturalną ochronę – słynne błota 
Warchany. W bardzo krótkim cza-
sie, Przebraże stało się warownym 
obozem, miejscem schronienia dla 
około 25 tys. ludności polskiej. O 
organizacji samoobrony na Prze-
brażu, władze okupacyjne wiedzia-
ły, ale było im na rękę. Niemcy 
uważali, że dopóki Polacy i Ukra-
ińcy walczą ze sobą, to im dadzą 
spokój. Polacy jednak bali się ofi-
cjalnie używać broni, gdyż Niemcy 
karali za posiadanie broni bez ich 
zgody. O tym by ukryć posiadanie 
broni, nie mogło być mowy. Przy 
pierwszym ataku banderowców, 
wszystko wyszło by na jaw. Trzeba 
było w jakiś sposób uzyskać zgodę 
od Niemców na użycie broni. Po-
stanowiono wysłać delegację do 
władz niemieckich w Kiwercach. 
Wysłano kilkuosobową delegację 
na czele z Ludwikiem Malinow-
skim. Argumentu, że broń jest po-
trzebna ludności polskiej do obro-
ny przed Ukraińcami, delegaci nie 
mogli brać pod uwagę. Malinowski 
argumentował swoją petycję tym, 
że na Przebrażu znajdują się spo-
kojni ludzie, nakwięcej kobiet i 
dzieci, że nie zamierzają z nikim 
walczyć, lecz bronić swoich rodzin 
przed bandami leśnymi. Tak Niem-

cy nazywali partyzantów. Nie wia-
domo jakie argumenty przekonały 
Niemca, czy może smaczna, pie-
czona gęś i butelka alkoholu, dość, 
że zgodził się na wydanie 15 kara-
binów do walki z bandami leśnymi. 
Kiedy pisemne zezwolenie znala-
zło się w ręku Malinowskiego, de-
legaci pożegnali się szybko, aby 
przypadkiem decyzja nie została 
cofnięta. W magazynie wydano 15 
szt. Przeżartych rdzą starych kara-
binów. Były to muzealne okazy. 
Ważne jednak było to, że otrzymali 
15 sztuk broni. Pozwolenie to stało 
się hasłem do wydobycia z zaka-
marków wszystkiego co mogło 
strzelać. Zorganizowano rusznikar-
nię, którą prowadził Kazimierz Ol-
szewski oraz nasz kuzyn Zenon 
Paszkowski. Byli to wyjątkowo 
zdolni ludzie, którzy w prymityw-
nych warunkach potrafili doprowa-
dzić do stanu używalności najgor-
sze graty. Broń ściągano z zewnątrz, 
kupowano od Węgrów, którzy pil-
nowali magazynów niemieckich, 
od Niemców a nawet od Ukraiń-
ców. Komendantem Przebraża do 
spraw obrony był wspaniały czło-
wiek, leśnik z zawodu, znany spor-
towiec Henryk Cybulski, który z 
Syberii z zza koła podbiegunowego 
wrócił w ciągu 8 tygodni sam pie-
szo. Natomiast kierownikiem ad-
ministracyjnym był emerytowany 
wojskowy, znający język niemiecki 
Ludwik Malinowski. To dzięki mą-
drości i odwadze tych ludzi, Prze-
braże przetrwało. Ta przygotowana 
broń już niedługo się przydała. W 
pierwszych dniach lipca 1943 r. 
banderowcy napadli na Przebraże. 
W nocy wybiegliśmy ze stodoły. To 
co ujrzałam było straszne. Dookoła 
jak okiem sięgnąć płonęły wszyst-
kie wsie. Gigantyczny pierścień 
płomieni zdawał się przybliżać do 
nas. Walki toczyły się w okolicy 
wsi Zagajnik, która była na uboczu 
systemu obronnego. Powstała pani-
ka, ludzie uciekali w głąb Przebra-
ża. Zdawało się, że tam za drugimi 
zasiekami będzie bezpieczniej. 
Większość domów w Zagajniku 
spłonęła, zginęli ludzie. Spłonęły 
wtedy pobliskie wsie: Czołnica, 

PRZEŻYŁAM  W PRZEBRAŻU
Anna Kownacka Góral

P

/ Kolonia Przebraże w pow. łuckim na Wołyniu – najmocniejsza baza samoobrony na Wołyniu, która dała schronienie ok. 10 tys. Polaków z 
okolicy. Na fot. z lata 1943 r. uchodźcy, którzy w szałasach przetrwali 3 kw. 1943 r i 1 kw.1944 r [ze zb.E.Siemaszko]
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Tworymer, Wincentówka, Majdan 
Jezierski, Dermanka, Budy, Maria-
nówka, Dobra. Zginęło bardzo 
dużo ludzi. Tylko nielicznym udało 
się wymknąć z okrążenia. Mienie z 
tych wiosek banderowcy zagrabili, 
domy spalili. Kto nie żył w tamtych 
czasach, nigdy nie zrozumie co to 
strach, rozpacz, bezsilność, brak 
nadziei przeżycia. Ten atak na 
Przebraże udało się odeprzeć, ale 
nie był to ostatni napad. Uciekinie-
rzy, którzy przybyli na Przebraże 
opowiadali makabryczne rzeczy. 
Banderowcy strzelali tylko do tych 
osób, które uciekały i nie mogli je 
schwytać, natomiast te osoby, które 
złapali mordowali okrutnie. Odrą-
bywali ręce, nogi, wykłuwali oczy, 
obcinali nosy, uszy, kobietom uci-
nali piersi, a ciężarnym rozcinali 
brzuchy, dzieci roztrzaskiwali o 
mur domów lub wrzucali do studni, 
do płonących domów. Trudno to 
opisać. Ludzie, którzy przybyli na 
Przebraże, często byli tylko w bie-
liźnie i boso. Nie mieli żadnej żyw-
ności. Dopóki gospodarze mieli 
żywność, nie było problemu, ale 
szybko wszystkiego zabrakło. Wo-
kół Przebraża były pola zasiane 
zbożem przez ludzi, którzy tam 
mieszkali. Organizowano wyjazdy 
po żniwo. Jechało kilka furmanek, 
na których były dziewczęta i starsi 
mężczyźni z kosami, sierpami i na 
prędce zbierali zboże, wiązali w 
snopy i ładowali na furmanki. Jak 
wszystkie wozy były pełne wracali 
w pospiechu na Przebraże. Każdą 
furmankę ubezpieczało kilku męż-
czyzn z bronią. Potem była młocka 
cepami, mielenie  na żarnach aby 
uzyskać mąkę. Tak samo odbywały 
się trochę później wykopki ziem-
niaków. Jednak nie zawsze te wy-
jazdy były spokojne. Banderowcy 
często atakowali żniwiarzy i mimo 
obrony nie wszyscy wracali żywi. 
Nadchodziła zima, trzeba było ja-
koś zabezpieczyć się przed zim-
nem. Przy każdej wiejskiej chacie, 
powstało kilka nowych „domków”. 
Budowano je w pospiechu z byle 
czego. Niektórzy rozbierali pobli-
skie spalone szopy, stodoły, inni 
wycinali drzewa w lesie. Mój oj-
ciec zbudował ziemiankę (około 3 
x4,5 m) z surowych bali drzewa. 
Szpary zatkano mchem i gliną, a 
dach pokryto darniną. Piec również 
był z gliny, a jedyne okienko ze 
szkła wyjętego ze świętego obrazu. 
Podłoga za to była naturalna: wspa-
niały wołyński czarnoziem. O de-
skach można było tylko pomarzyć. 
Polacy nigdy nie prowadzili walk 
zaczepnych. Nigdy nie napadali na 
ukraińskie wsie i nie strzelali do 
ludności cywilnej. Prowadzili wal-
ki tylko wtedy, gdy byli zmuszeni. 
Byli zmuszeni zdobyć trochę żyw-
ności i odzieży dla uciekinierów, 
którzy nie mieli nic. Zabrano im 
wszystko: inwentarz, odzież po-

ściel, zywność a domy spalono. 
Późną jesienią, Polacy zmuszeni 
byli zorganizować kilka wypadów 
na pobliskie wsie ukraińskie po 
żywność, którą oni wcześniej Pola-
kom zrabowali. Mieli rozkaz od 
dowództwa Przebraża aby nie 
strzelać do kobiet i dzieci. Walczyć 
tylko z bandami. Zabierali bydło 
(często własne), świnie, nawet po-
ściel i odzież aby zaopatrzyć tych, 
którzy nie mieli nic. W niedzielę 11 
lipca 1943 r. banderowcy zorgani-
zowali największą czystkę etniczną 
na Wołyniu. Tylko w tym jednym 
dniu napadli na ponad 100 miejsco-
wości, w tym cztery kościoły. Wy-
mordowali około 20 tys. ludzi. W 
kościołach wymordowali wszyst-
kich ludzi biorących udział w mszy 
niedzielnej. Były to kościoły: w 
Porycku, Krymnie, Świecowie i 
Kisielinie. Tylko w Kisielinie kil-
kunastu osobom udało się przeżyć 
po zamknięciu się w kościele i wie-
logodzinnej walce o przeżycie. Na-
stępnego dnia spłonęły wsie: Rud-
nia, Worączyn, Warszawka, 
Adamówka i Aleksandrówka. Te-
raz już każdy dzień i każda noc 
przynosiły nowe zbrodnie. Byliśmy 
ciekawi czy świat o tym wie. Czy 
ktoś nas ocali. Nie! Naszych skarg 
nawet Bóg nie słuchał!  Wszystko 
przeminęło …z dymem. Najwięk-
szy atak na Przebraże nastąpił 30 
sierpnia 1943 r. Obudziły nas wy-
strzały armatnie. Napad rozpoczął 
się od północnego zachodu na Wy-
drankę. Chcieli zmylić obronę, po-
nieważ największe siły zgromadzili 
od strony przeciwnej, w lesie od 
wsi Zagajnik. Polacy spodziewali 
się napadu. Wywiad doniósł, że 
duże siły banderowców zdążają w 
kierunku Przebraża. Walki toczyły 
się z obu stron. Zanosiło się na 
dłuższe oblężenie. Przez cały dzień 
Polacy bronili się, ale dowództwo 
Przebraża zdawało sobie sprawę, 
że tak wielkiej siły banderowców 
sami nie zdołają odeprzeć. We-
wnątrz Przebraża był absolutny 
spokój. Wszyscy modlili się. Do-
wódca Przebraża wpadł na pomysł 
aby poszukać pomocy u partyzan-
tów, z którymi od dawna w wielkiej 
tajemnicy współpracowali. Wyjść z 
okrążenia można było tylko przez 
błoata. Znalazł się ochotnik. Był 
nim kilkunastoletni chłopak Wita-
liusz Olszewski. Przedarł się przez 
błota i zaniósł krótką prośbę o po-
moc do przywódcy partyzantki ra-
dzieckiej pułkownika Prokopiuka . 
Partyzanci zdążyli na czas. Niespo-
dziewanie zaszli banderowców od 
tyłu, okrążyli razem z obrońcami 
Przebraża i rozprawili się z nimi. 
Potem sprowadzili kilku chłopów 
ukraińskich ze wsi Jezioro, aby po-
kazać, że to nie Polacy, lecz bande-
rowcy przychodzą nas mordować. 
Część banderowców uciekła w po-
płochu. Na pobojowisku sprawdzo-

no dokumenty. Była to młodzież z 
różnych miast m.in. ze Lwowa i 
innych oddalonych od Przebraża 
miast i wsi. Banderowcy ponieśli 
całkowitą klęskę. Tylko tabor, 
przygotowany do rabunku mienia 
zdołał się uratować ponieważ cze-
kał w dość dużej odległości od 
Przebraża. Uciekli również popi 
prawosławni, którzy zamierzali od-
prawić modły dziękczynne na 
zgliszczach Przebraża. Tam w lesie 
od strony Zagajnika, zginęła ich 
znaczna ilość. Nie wszystkim udało 
się wyjść z okrążenia. Z pewnością 
są zapisani w archiwach jako boha-
terowie zamordowani przez Pola-
ków, tylko czy zanotowali, że pod 
zasiekami broniącej się wsi pol-
skiej? Był to ostatni atak na Prze-
braże. Tam, w tej malutkiej zie-
miance doczekaliśmy wyzwolenia. 
Mieszkając w tak prymitywnych 
warunkach, można sobie wyobra-
zić higienę i jej skutki. Pamiętam 
epidemię świerzbu. Przez dłuższy 
czas miałam całe ciało w krostach, 
które potwornie swędziały. Nie 
można było dostać maści na 
świerzb. Na Przebrażu był punkt 
sanitarny – nazywano go szpitalem, 
ale leków w nim nie było. Był tam 
felczer Piotr Błażejczyk i bardzo 
lubiana pielęgniarka Walentyna Ja-
cewicz, natomiast w poważniej-
szych sprawach trzeba było jechać 
do Kiwerc. Dyrektorem szpitala w 
Kiwercach był wspaniały człowiek, 
świetny lekarz Henryk Kałużyński. 
Wszyscy bardzo go cenili i szano-
wali. W razie potrzeby przyjeżdżał 
na Przebraże. Wielu ludziom urato-
wał życie. Oprócz wspomnianej 
rusznikarni, na Przebrażu była ole-
jarnia, garbarnia skóry, wyrabiano 
mydło, robiono drewniaki. Pamię-
tam, że bardzo długo nosiłam takie 
drewniaki, do których jesienią oj-
ciec przybijał filcowy wierzch, a 
wiosną do tych samych spodów 
mama robiła szydełkiem paski i 
były buty na lato. Ludzie którzy 
uciekali, nieraz już z płonącego 
domu, nie mieli dużo odzieży. Nie-
którzy przychodzili boso i w bieli-
xnie. Trzeba było w coś się ubrać. 
Kobiety robiły swetry na drutach. 
Jeżeli ktoś miał wełnę, to robił z 
wełny, ale nie wszyscy mogli sobie 
pozwolić  na taki luksus. Robiono 
więc swetry z nici lnianych. Aby 
były cieplejsze i ładniejsze wplata-
no do lnu nitki z podartych tkanin. 
Ze wszystkiego co się zniszczyło i 
nie można było załatać, wyciągano 
nitki i wplatano do lnu w czasie 
przędzenia. Wychodził bardzo ład-
ny melanż. Wspominając życie na 
Przebrażu nie można pominąć 
spraw bardzo istotnych, chociaż 
niezmiernie przykrych. W tak wiel-
kim zgrupowaniu ludzi można było 
spotkać różne typy ludzi. Byli 
szpiedzy, bandyci, złodzieje, a 
przede wszystkim alkoholicy. 

Mimo wielkiej biedy i ciągłych 
niedostatków, powstawały bim-
brownie. Coraz częściej spotykało 
się nietrzeźwych mężczyzn. Nie-
którzy rodacy na własną rękę pró-
bowali rabować po wsiach ukraiń-
skich bydło i inne mienie na konto 
Przebraża. Podjęto rygorystyczne 
środki aby temu zapobiec. Był sąd 
wiejski, który rozstrzygał spory, 
była nawet „piwniczka” do której 
zamykano nieposłusznych. Mimo 
ogromnych kłopotów, które spoty-
kały społeczność tego zgrupowania 
, można śmiało powiedzieć, ze pa-
nował tam prawdziwy komunizm. 
Ludzie dzielili się z innymi wszyst-
kim co mieli. Zdobyte zboże czy 
ziemniaki dzielono według ilości 
osób w każdej rodzinie. Nasze ży-
cie na Przebrażu było niewyobra-
żalnie trudne. Przede wszystkim 
brakowało żywności. Głównym 
pożywieniem były ziemniaki i 
chleb z mąki, najczęściej mielonej 
w żarnach. Tłuszczu żadnego nie 
było, można było tylko zdobyć olej 
rzepakowy lub lniany. Z jarzyn pa-
miętam cebulę. Jedynym gorącym 
posiłkiem był krupnik do którego 
mama wlewała szklankę mleka (je-
żeli było), a czasami ziemniaki w 
„mundurkach” i zsiadłe mleko. 
Chleb pieczono od czasu do czasu, 
a najczęściej placki tzw. „podpło-
myki”. Które zjadaliśmy natych-
miast jeszcze ciepłe. Wielkim pro-
blemem był brak odzieży i obuwia. 
U naszych kuzynów Drzewińskich, 
w dużej rodzinie tylko dziadek Pa-
weł miał kożuch i skórzane buty 
„oficerki”, które pożyczał wszyst-
kim członkom rodziny, którzy mu-
sieli wyjść z domu w jakiejś ważnej 
sprawie w czasie mroźnej i bardzo 
śnieżnej zimy. Odzież nasza to były 
stare, podarte łachmany, ale nieste-
ty nie można było zdobyć lepszej. 
Warunki mieszkaniowe wszystkich 
uciekinierów były podobne jak na-
sze. Mieszkaliśmy w malutkiej zie-
miance, w której były dwie prycze 
wypełnione sianem i ławka koło 
pieca, którą rano usuwali bo nie 
można było przejść. Zima, którą 
spędziliśmy na Przebrażu 
t.j.1943/44 była bardzo mroźna i 
śnieżna. Pamiętam, że pewnego 
dnia po obudzeniu się nie wiedzie-
liśmy dlaczego jest  tak ciemno. 
Tata chciał otworzyć drzwi, ale coś 
blokowało. Drzwi otwierały się na 
zewnątrz. Zapalił zapałkę i dopiero 
wtedy zrozumiał co się stało. Cała 
nasza ziemianka była zasypana 
śniegiem. Dopiero sąsiedzi zoba-
czyli, że nasz „dom” zniknął i za-
częli odkopywać. Bardzo długo 
żartowali, że gdyby nas nie odko-
pali, to musielibyśmy czekać do 
wiosny wewnątrz naszego „domu”. 
Przebraże przetrwało, ponieważ 
było bardzo dobrze zorganizowane 
i strzeżone. Początkowo uzbrojeni 
mężczyźni należący do partyzantki 

stanowiącej samoobronę noce spę-
dzali w swoich domach i dopiero 
alarm wzywał ich na miejsce zbiór-
ki, ale bardzo szybko zmieniono 
ten zwyczaj, gdyż zajmowało to 
zbyt dużo czasu. Drobne napady 
były bardzo częste. Ciągle jakieś 
małe grupy banderowców podcho-
dziły pod zasieki Przebraża i 
wszczynały strzelaninę, aby zo-
rientować się jak zorganizowana 
jest obrona. Początkowo nie potra-
filiśmy rozróżniać drobnej strzela-
niny od poważnego napadu. Na noc 
zdejmowaliśmy tylko obuwie, aby 
szybciej można było być gotowym 
do ucieczki. Po pewnym czasie lu-
dzie przyzwyczaili się do strzelani-
ny i nie zawsze reagowali na odgło-
sy wystrzałów. Dowództwo 
Przebraża podzieliło wszystkich 
obrońców na cztery kompanie. 
Każda kompania miała wyznaczo-
ny odcinek obrony. Wybudowano 
nawet drewniane budynki dla po-
szczególnych kompanii, w których 
przebywali stale i spali w spokojne 
noce, pełniący służbę partyzanci i 
dopiero po służbie wracali do do-
mów, a ich miejsce zajmowała na-
stępna grupa. W razie napadu, na 
miejscu była odpowiedzialna grupa 
ludzi, gotowa natychmiast do obro-
ny. Warty pełnili Polacy przez całą 
dobę. W równych odstępach czu-
wali wartownicy i nie wpuszczali 
na swój teren żadnego intruza. Tyl-
ko Niemcy od czasu do czasu przy-
jeżdżali samochodami na inspek-
cję. Najczęściej zabierali masło, 
jajka, kury i wracali. Gdy pojawiali 
się Niemcy mężczyźni schodzili im 
z drogi, chowali broń i czekali aż 
odjadą. Wychodziły do nich kobie-
ty i starsi mężczyźni. Pamiętam, że 
pewnego dnia niemiecki samolot 
krążył nad Przebrażem a na drugi 
dzień pojawił się ponownie i zbom-
bardował stojące w lesie baraki w 
których mieszkali ludzie. Ostrzelał 
również grupę ludzi stojących koło 
młyna. Wśród ludzi powstała pani-
ka. Obawiano się następnych nalo-
tów, ale więcej nie było. Samo-
obrona Przebraża nie była jedyną 
placówką tego rodzaju. Na Woły-
niu w małych miejscowościach Po-
lacy nie mieli szans na przeżycie. 
Tylko dobrze zorganizowane i 
uzbrojone samoobrony przetrwały, 
słabsze zostały rozbite. Cofając się 
myślą wstecz do tych masowych 
zbrodni, trudno zrozumieć jak 
mogą obecni historycy i politycy 
polscy, to bestialskie ludobójstwo 
nazywać „konfliktem polsko-ukra-
ińskim”, walkami polsko-ukraiń-
skimi i ze wszystkich sił tuszować i 
zakłamywać prawdę. Wielu mor-
derców jeszcze żyje, wielu z nich- 
tych najokrutniejszych doczekało 
się pomników w miastach Ukrainy 
jako bohaterowie, a to oni właśnie 
zhańbili naród ukraiński.
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ominopol- niewielka wieś 
gmina Werba, powiat Wło-
dzimierz, woj. wołyńskie
parafia Swojczów. W wielu 

wspomnieniach spotkałem się z okre-
śleniem „Perła  Wołynia”. Mieszkali 
tam głównie Polacy. Przypuszczal-
nie rodzin pochodzenia ukraińskiego 
było od 2 do 4, dla porównania pol-
skiego – około 60ciu. Jak ktoś zajrzy 
do Wikipedii to znajdzie zapis: „W 
czasie II wojny światowej 11 lipca 
1943 oddział UPA zamordował w 
pobliżu Dominopola grupę ludności 
polskiej. Fakt ten upamiętnia krzyż 
ustawiony w miejscu zbrodni. Ofiary 
zbrodni zostały zwabione do punktu 
tworzenia rzekomej partyzantki pol-
skiej współpracującej z UPA”.  Infor-
macja bardzo niejasna i nieprecyzyj-
na. Wiosną 1943 roku w Dominopolu 
powstał polski oddział partyzancki 
dowodzony przez Stanisława Dą-
browskiego współpracujący z UPA. 
Pod hasłami wspólnej walki z Niem-
cami  prowadzono nawet wspólne 
ćwiczenia, aż do10 lipca  kiedy po 
wyprowadzeniu Polaków do lasu, 
zamordowano około 30 partyzantów. 
Następnie oprawcy wraz z ludnością 
ukraińską otoczyli całą wieś. UPA 
wchodziła do domów i mordowa-
ła śpiących jeszcze mieszkańców 
Dominopola. Zbrodni dokonywano 
głównie przy użyciu siekier, bo broni 
palnej i granatów używano tylko w 
chwilach wyjątkowego zagrożenia. 
Jak podają różne źródła, tej nocy zgi-
nęli wszyscy mieszkańcy Dominopo-
la – tj. około 250 naszych rodaków, 
4 Ukraińców i jedna rodzina polsko-
-ukraińską. W tym miejscu oddaję 
głos świadkom minionego czasu: oto 
treść listu Bolesława Doleckiego do 
brata Stefana w Warszawie: Wieś 
polska Dominopol pod lasem Świ-
narzyn w nocy została okrążona 
przez partyzantów ukraińskich i 
ludność, tejże wsi wymordowana 
została doszczętnie, zaledwie 3 oso-
by ocalało, które cudem zdążyły 
wymknąć się: jedna dziewczyna i 
dwóch chłopców, dziewczyna zo-
stała pokaleczona. [1]

Antoni Sienkiewicz: 
Pamiętam, że bardzo lubiłem ludzi z 
Dominopola bowiem pięknie potrafi-
li śpiewać i to zarówno podczas róż-
nych uroczystości jak i w swoich ro-
dzinnych domach. Bardzo miło 
wspominam także te chwile, kiedy 
wraz z nimi gromadziłem się przy fi-
gurze, stojącej w środku nasze wsi. 
To był nowy, wysoki i piękny Krzyż z 
drzewa przy którym w maju śpiewali-
śmy nabożeństwo majowe. Drugi 
Krzyż w tej wsi stał tuż obok naszej 
szkoły przy drodze do ukraińskich 
wsi Wołczak i Rzewuszki, jeszcze 
dziś przypomina mi się ten zwyczaj 
zdejmowania tam naszych czapek. 
Ponieważ w Dominopolu naprawdę 
ludzie pięknie potrafili śpiewać, za-
uważył to także nasz nauczyciel z Te-
resina i utworzył młodzieżowy chór, 
w którym dużo śpiewano, nawet na 
głosy. Także ja trafiłem do tego chó-
ru, śpiewaliśmy raz w tygodniu w 
szkole. Nasz repertuar obejmował 
najróżniejsze pieśni, w tym patrio-
tyczne i religijne ale najmilej wspo-
minam kolędy. W Dominopolu za-
wiązała się i aktywnie działała 
organizacja szlachty zagrodowej, 
która podtrzymywała tradycje szla-
checkie i polskie. Widziałem jej 
przedstawicieli jak wiele razy brali 

udział w uroczystościach z okazji 3 
maja przy naszym kościele parafial-
nym w Swojczowie. Do tej organiza-
cji należały takie rodziny jak: Potoc-
cy, Ulerycy, Turowscy, Wasilewscy, 
Magreccy, Buczki, Traczyńscy i Za-
wadźcy. W tym czasie moim najlep-
szym przyjacielem był Stanisław 
Czyżewski z 1921 r., Polak z kolonii 
Zarudle, z którym razem chodziłem 
do jednej klasy. To były bardzo rado-
sne lata, często bywałem gościnnie u 
moich kolegów w ich domach, naj-
częściej oczywiście w Dominopolu. 
Miałem więc wiele okazji, aby do-
brze przyjrzeć się ludziom, którzy 
tam mieszkali i zauważyłem, że to 
byli bardzo dobrzy i spokojni ludzie. 
Przed wojną nie przypominam sobie, 
aby między Polakami i Ukraińcami w 
naszych stronach panowała jakaś nie 
zgoda czy choćby niechęć. Było bar-
dzo spokojnie i panowała zgoda, 
poza tym Ukraińców spotykałem ra-
czej bardzo rzadko i siłą rzeczy nie 
mogłem mieć do nich jakiś uprze-
dzeń. Gdy ukończyłem 4-klasową 
szkołę w Dominopolu swoją naukę 
kontynuowałem w niedalekim Swoj-
czowie gdzie zaliczyłem jeszcze 3 
klasy. Tym razem do szkoły miałem 
już 4 km, latem chodziliśmy na pie-
chotę a zimą jeździliśmy tam sania-
mi. Był to wiek kiedy ja i moi kole-
dzy mieliśmy szereg różnych 
zainteresowań i które mieliśmy wiel-
ką ochotę rozwijać. Dla przykładu 
żywo interesowaliśmy się rolnic-
twem i braliśmy udział w różnych 
kółkach problemowych. Po ukończe-
niu nauki w Swojczowie miałem wię-
cej czasu na pomoc w naszym domo-
wym gospodarstwie, podjąłem też 
naukę w zawodzie szewskim. Bardzo 
chciałem nauczyć się dobrze robić 
buty i w tym celu całą zimę chodzi-
łem do kolonii Wandywola i tam po-
bierałem naukę, u mojego o dwa lata 
starszego kolegi Karola Pietruszka. 
W 1940 r., Sowieci powołali do swo-
jej armii i od tej pory wszelki słuch po 
nim zaginął. Wydaje mi się, że zginął 
jak wielu innych podczas krwawej 
wojny w Finlandii. Niedługo później 
podjąłem też pracę jako sprzedawca 
we wsi Dominopol. Sklep w którym 
sprzedawałem najczęściej artykuły 
spożywcze należał do Spółdzielni 
Rolniczej „Zgoda”, miałem wtedy 
okazję jeszcze bliżej poznać te rodzi-
ny, które i tak już bardzo dobrze zna-
łem z mojego dzieciństwa. Niedługo 
znałem dość dobrze właściwie 
wszystkich w tej wsi. Jako młodzie-
niec mimo mojej wrodzonej wady 
stóp, nie stroniłem od rozrywki i do-
brego towarzystwa, dlatego często 
bywałem na imprezach i na potań-
cówkach gdzie zbierała się młodzież. 
Podczas tych wieczorów nie przypo-
minam sobie, abym spotkał się z jaki-
mikolwiek aktami wrogości do Ży-
dów czy Ukraińców. Może poza 
jednym przypadkiem. Był pewien 
Ukrainiec o imieniu Wasyl, który po-
chodził gdzieś od strony Świnarzyna. 
On rzeczywiście prześladował Ży-
dów ale do nas Polaków nie ujawniał 
żadnej niechęci. Wiem o tym dobrze 
ponieważ pasłem z nim krowy na łą-
kach nad rzeką Turią. W Dominopolu 
mieszkała także pani Rakowska, wła-
ścicielka młyna, który poruszany był 
siłą wody, ale także motorem spalino-
wym, prądu u nas wtedy jeszcze nie 
było. Pani Rakowska była już wdową 
i miała 3 córki: najmłodsza Ewa, wy-
szła za mąż za nauczyciela o nazwi-

sku Stasiak. On właśnie posiadał ra-
dio lampowe i to on informował nas 
podczas wojny o tym co się dzieje na 
froncie. Tymczasem ja prawie do sa-
mej wojny pracowałem w sklepie w 
Dominopolu, w naszych okolicach 
wciąż było spokojnie. W końcu maja 
zastąpił mnie w sklepie Mirosław Tu-
rowski, a ja miałem wtedy więcej 
czasu na pomoc w pracach domo-
wych.(…)   Ukraińcy coraz częściej 
pojawiali się w polskich wsiach i ko-
loniach i prowadzili ożywioną akcję 
propagandową. Namawiali młodych 
mężczyzn i chłopaków polskich, aby 
wstępowali do powstającego właśnie 
oddziału polskiej partyzantki w Do-
minipolu, który będzie walczył 
wspólnie z UPA przeciwko Niem-
com.  Osobiście widziałem ukraiń-
skiego oficera, który jeździł na koniu 
i rozgłaszał tę wieść w naszej okolicy. 
Raz jeden zatrzymał się także obok 
mojego domu i nie zsiadając z konia 
zaczął ze mną o tym rozmawiać, pa-
miętam że  powiedział wtedy do mnie 
takie słowa: „Wasze młode chłopaki 
powinni się organizować w oddział 
partyzancki i razem z nami bić Niem-
ców!”. Ubrany po cywilnemu w 
płaszcz i mówił do w języku ukraiń-
skim, nie dostrzegłem też u niego 
broni. Zaraz po tych słowach zabrał 
się i pojechał dalej. Oficer miał około 
35 lat i był dla mnie człowiekiem zu-
pełnie nie znanym. Znałem natomiast 
wielu chłopaków, którzy do tego woj-
ska się zgłosili się pod wpływem tej 
propagandy na ochotnika, służyli tam 
dla przykładu: Eugeniusz Buczko lat 
około 20. Pozostali chłopcy byli z 
wielu różnych miejscowości, w tym: 
Jesionówki. Ich kwaterą był budynek 
naszej dawnej szkoły podstawowej 
pod lasem, tam mieli swój wojskowy 
posterunek. Poubierani byli w mun-
dury przedwojenne oraz wojskowe 
furażerki, na których widniał polski 
orzeł, choć nie wszyscy, większość 
tak naprawdę chodziła ubrana w 
ubrania cywilne. Do momentu wy-
mordowania wsi Dominopol, oddział 
liczył około 30 chłopaków, tak przy-
najmniej słyszałem od moich pol-
skich kolegów, którzy w Dominopolu 
mieszkali. Ja sam osobiście już do tej 
wsi nie chodziłem bowiem na moście 
przez rzekę Turię, Ukraińcy postawili 
silną wartę. Dwóch a może nawet 
trzech, dobrze uzbrojonych wartow-
ników, stało tam dzień i noc, kontro-
lując wszystkich, którzy chcieli tam-
tędy przejść bądź przejechać. A ja 
naprawdę nie miałem najmniejszej 
ochoty tłumaczyć się im choćby 
chwilę, dlatego wolałem do Domino-
pola nie chodzić. Słyszałem od ludzi 
we Włodzimierzu Wołyńskim, że ten 
oddział młodych chłopaków, który 
stacjonował w szkole został przez 
Ukraińców wyprowadzony w las na 
jedną z polan, a tam był już ustawio-
ny wcześniej strzelec ukraiński z ka-
rabinem maszynowym. Gdy nasze 
chłopaki, nic zapewne nie wiedząc o 
ukraińskiej, haniebnej zdradzie, przy-
stąpili do jakiś swoich ćwiczeń, ode-
zwał się karabin, który zmiótł ich 
wszystkich co do jednego. Tak za-
kończyła się niefortunna współpraca, 
która jeszcze raz obnażyła ukraińskie 
serca oraz ich zawartość. Zarazem po 
raz kolejny, na wieczność utrwaliła 
sławę polskiego żołnierza, wcale nie 
naiwnego ale ponad wszystko wier-
nego Bożej, wiecznej, a zarazem ro-
mantycznej, jak polska dusza właśnie 
idei: „Za naszą i Waszą wolność!” 

Niestety niektórzy synowie narodu 
ukraińskiego nie byli i prawdopodob-
nie nadal nie są takiego ducha, który 
takimi ideałami żyje i który takimi 
słowami się karmi. Z tej jatki urato-
wał się tylko jeden chłopak, który w 
chwili likwidacji oddziału, nie był ra-
zem z innymi ale mając przepustkę 
przebywał właśnie w swoim domu. 
Gdy 12 lipca, w poniedziałkowy ra-
nek, wracał na służbę do oddziału 
wozem, odwoził go jego młodszy 
brat, jak zwykle na moście stali ukra-
ińscy wartownicy, którzy zatrzymali 
ich do regulaminowej kontroli. Dziś 
jednak zachowali się nietypowo bo-
wiem widząc kto przyjechał, wsiedli 
na wóz, tuż obok polskiego żołnierza 
i kazali się wieść do wsi. Gdy byli już 
w środku wioski, Ukraińcy nieocze-
kiwanie zażyczyli sobie, aby Polak 
zatrzymał się przy Krzyżu, na którym 
zawieszona była piękna figura Pana 
Jezusa. Tuż obok było gospodarstwo 
gajowego. Po chwili rozkazali, aby 
obaj bracia rozpoczęli kopać dół dla 
jakiegoś Żyda, którego schwytano i 
którego zaraz przywiozą, aby tu po-
chować. Nie mając innego wyjścia 
chłopcy zaczęli posłusznie kopać, 
choć sytuacja musiała im się już wy-
dawać co najmniej podejrzana i nie-
pokojąca. Gdy już wykonali polece-
nie i dół był gotowy, ukraińscy 
oprawcy wydali chłopakom kolejny 
rozkaz: „Rozbierać się!” Gdy starszy 
usłyszał to polecenie, nie miał już 
wątpliwości, że ich chwile są już do-
słownie policzone, dlatego nie mając 
nic do stracenia rzucił się do rozpacz-
liwej ucieczki. I chociaż za nim gęsto 
strzelali, to jednak zły człowiek strze-
la, ale Pan Bóg kule nosi. Zdołał 
uciec i przeżył, bo tak miało być, bo 
właśnie jego wybrał Pan, dobry i 
sprawiedliwy, jako świadka na wiecz-
ną hańbę dla Ukraińców i dla mę-
czeńskiej sławy polskiego żołnierza. 
Bohatera wiernego swojemu powoła-
niu i służbie do końca, czasami nawet 
takiego, jak ten na polanie i ten pod 
Krzyżem, w wymordowanym już 
dzień wcześniej Dominopolu. Nieste-
ty jego brat został wtedy prawie na 
pewno zamordowany bowiem od tej 
pory wszelki ślad po nim zaginął. 
Dziś już niestety nie pamiętam, kto 
mi tę historię opowiadał ale jej szcze-
góły pamiętam doskonale. Wydaje mi 
się, że ten człowiek był gdzieś z oko-
lic wsi Jesionówka, w każdym razie 
gdzieś z tamtych stron. Pamiętam, że 
10 lipca w sobotę, w samo południe 
ja i moja rodzina: mama oraz brat Ka-
zimierz, wybraliśmy się naszą fur-
manką do odległej 16 km wsi polskie 
Rudnia. Zamierzaliśmy tam dojechać 
jeszcze przed nocą. Po dotarciu na 
miejsce, nocowaliśmy u mojej rodzo-
nej siostry, a w niedzielny ranek 11 
lipca, zamierzaliśmy wybrać się ra-
zem do Kościoła w Kisielinie. To 
miała być msza święta, suma o godzi-
nie 12.00, jednak ponieważ od rana 
padał gęsty deszcz i była wyjątkowo 
nieprzyjemna pogoda, postanowili-
śmy jednak zostać w domu. Nikt z 
nas w tym momencie nawet nie przy-
puszczał, że to niebo płacze nad ogro-
mem nienawiści i zła, które pochło-
nęło tego dnia na Wołyniu tysiące 
niewinnych ofiar. Do Kościoła w Ki-
sielinie było z Rudni około 5 km, a 
my nie chcieliśmy moknąć na wozie 
w drodze. Czekaliśmy więc cierpli-
wie w domu na tych, którzy jednak 
wybrali się do Kościoła, pomimo ta-
kiej pogody. Tymczasem mimo upły-

wu czasu ich wciąż nie było i nie mie-
liśmy żadnego pojęcia, co się 
właściwie z nimi stało, sądziliśmy że 
pewnie gdzieś jeszcze po drodze 
wstąpili. Nie mogąc już dłużej cze-
kać, pomimo tego, że deszcz nie-
ustannie padał i wciąż utrzymywała 
się bardzo nieprzyjemna mżawka, 
postanowiliśmy po południu wrócić 
do swojego domu w Pińskim Moście. 
W drodze powrotnej, gdy przejeżdża-
liśmy właśnie przez długą kolonię 
Wandywola, spostrzegliśmy, że z 
przeciwka jadą wprost na nas, fur-
manki wypełnione ukraińskimi ban-
derowcami. W tym momencie nie 
było już czasu na ucieczkę, więc zde-
cydowaliśmy jechać dalej myśląc so-
bie w sercu: „Co będzie!” Gdy ich 
mijaliśmy widziałem, że furmanek 
było około 10, a na każdej z nich sie-
działo od 7do 8 rezunów, uzbrojo-
nych po zęby i w pełnej gotowości 
bojowej. Na szczęście nie zatrzymali 
nas i nie wypytywali skąd i dokąd je-
dziemy i po co. Czuliśmy jednak ich 
bardzo uważny i badawczy wzrok 
skierowany na nas, bardzo się w tym 
momencie bałem, inni też, jechali-
śmy z duszą na ramieniu. Oczywiście 
nikt z nas nawet nie przypuszczał, że 
oni jechali właśnie prawdopodobnie 
do wsi Rudnia, gdzie zamordowano 
bardzo wielu Polaków. Tak szczęśli-
wie dojechaliśmy do naszego domu, 
na dworze już robiło się ciemno, my 
tymczasem wciąż nie mieliśmy zielo-
nego pojęcia, co się właściwie dzisiaj 
na Wołyniu wydarzyło. Spokojnie 
więc poszliśmy spać do swoich łó-
żek. Tak więc gdy Ukraińcy rżnęli 
moich kolegów i przyjaciół w Domi-
nopolu z 10 na 11 lipca, ja właśnie 
spokojnie spałem w dość odległej wsi 
Rudnia, dlatego nie jestem bezpo-
średnim, naocznym świadkiem 
pierwszej, najbardziej gwałtownej 
fazy mordu. Znam ją jednak dość do-
brze z relacji naocznych świadków 
tych wydarzeń, których miałem łaskę 
osobiście poznać i wiele razy osobi-
ście wysłuchać. [2]

Petronela Władyga: 
Pamiętam pierwszą ogromną rzeź, 
jaka była w naszych stronach w dniu 
11 lipca 1943 roku we wsi Domino-
pol, odległej tylko 4 km od Swojczo-
wa. Nocą i przy pełnym zaskoczeniu, 
stosując najbardziej makabryczne 
metody, wybito tam ponad 150 ro-
dzin polskich, był to pierwszy ma-
sowy mord na terenie naszej parafii. 
Zginął  tam mój wujek Lipina Franci-
szek z całą rodziną, która składała się 
z 6-ciu osób. Ukraińcy opowiadali, 
że po zabiciu ojca, matki i starszego 
rodzeństwa, żył jeszcze najmłodszy 
ich syn, liczył zaledwie dwa latka. 
Dziecina nie rozumiała co się stało, 
zrozpaczona, głodna i wyziębiona 
szarpała zwłoki matki, ojca, brata i 
siostry, krzyczała przy tym przeraź-
liwie. Tymczasem ukraińscy zbrod-
niarze (dziś na Ukrainie - bohaterzy 
UPA), naśmiewali się z dziecka, tak 
przez cały dzień, potem to biedne 
dziecko zabili.
Ukrainki opowiadały, że nie mogły 
przez dłuższy czas domyć podłogi z 
której wychodziła żywa krew, mó-
wiły, że to kara Boża za znęcanie się 
nad „detyną” . W tej wiosce ocalała 
przypadkiem, tylko jedna osoba. [w 
rzeczywistości ocalało więcej, nawet 
kilkanaście osób, dod. Sławomir To-
masz Roch] Była nią szesnastoletnia 
Antonina Uleryk córka, siostry mojej 
babci, która szczęśliwie zdołała prze-
dostać się do Swojczowa, szukając 
schronienia. Gdy tylko przyszła do 
siebie, opowiedziała nam ze szcze-
gółami przebieg masakry ludności 
polskiej w Dominopolu. Zdruzgotana 
i poraniona Antosia mówiła tak: „Na-
pad miał miejsce w nocy z 10-go na 
11-ty lipca. Około godziny pierwszej 
zagrały trąbki i do każdej polskiej 
chaty z krzykiem ‘ Otwieraj!’ zako-
łatano do drzwi kolbami karabinów. 
Przy oknach stali już przygotowa-
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ni na mord, uzbrojeni Ukraińcy . W 
naszym domu wszyscy obudzili się 
od razu. Matka mając wtedy ponad 
pięćdziesiąt lat, otworzyła opraw-
com drzwi. Do izby weszło dwóch 
uzbrojonych partyzantów ukraiń-
skich, a czuć było od nich alkoholem. 
Pierwsze słowa to ‘Wy majecie broń, 
u was są polscy partyzanci!’. Matka 
ze strachem odpowiedziała: ‘Nikogo 
nie ma! Patrzcie jest tylko mój mąż 
sześćdziesięcioletni, a to moje dwie 
córki: Rózia i Antosia’. Ukraińcy byli 
z karabinami i z osadzonymi bagne-
tami. Widziałam, że nie interesowało 
ich wcale, co mówiła moja matka, w 
ogóle nie słuchali, tylko jeden z nich 
uderzył ją kolbą karabinu, a gdy w 
następstwie silnego ciosu przewró-
ciła się na ziemię, brutalnie zabił. W 
tym czasie drugi banderowiec zabił 
ojca, jeszcze w łóżku. Ja sama także 
zostałam ciężko ranna, byłam ude-
rzona bagnetem w bok tak, że bagnet 
przeszedł na drugą stronę. Gdy rezun 
uderzył mnie bagnetem po raz drugi, 
przekłuł mi rękę na wylot i wtedy 
straciłam przytomność. Po odzyska-
niu przytomności, usłyszałam tylko 
rzężenie konającego ojca, który le-
żał we krwi przy łóżku.”. Tak opo-
wiadała nam osobiście, co się działo 
dalej: „Wstałam resztkami sił, matka 
leżała nieżywa przy drzwiach, siostra 
nieżywa w łóżku. Z wielkim trudem 
wyszłam przed dom, chciałam wołać 
o pomoc. Z Bożej łaski zobaczyłam, 
jak dwie moje koleżanki, które ucie-
kły z mordowanego domu, są właśnie 
okrutnie bite, pamiętam jeszcze, jak 
prosiły oprawców: ‘Zabijcie nas, a 
nie bijcie’. Tak pędzili je w stronę 
lasu. Wtenczas odzyskałam raptow-
nie więcej sił, cofnęłam się do miesz-
kania. Przebrałam się, bo wciąż by-
łam tylko w bieliźnie, potem ukryłam 
się w konopiach i tam przebywałam 
ukryta, aż do rana. Przeżywałam tam 
nieopisane katusze, gdy wciąż słysza-
łam różne jęki, płacz i krzyki, woła-
nia o pomoc i strzały. Jak zaczynało 
już świtać, usłyszałam trzykrotny 
głos trąbki, był to sygnał zakończenia 
mordowania Dominopola. Tłumnie, 
wszyscy zbrodniarze zaczęli się zbie-
rać u sołtysa wsi. Słyszałam także, 
jak ci co mordowali, zaszli do nasze-
go domu i jeden mówi: ‘Tu brakuje 
jednej osoby!’. Przestraszyłam się 
bardzo, że teraz będą mnie zawzięcie 
szukać i jeszcze głębiej zaszyłam się 
w konopie. Widocznie jednak, spie-
szyło się im bardzo na przerwaną bie-
siadę i nie szukali dalej. Słychać było 
pijackie okrzyki, toasty i śpiewy. Nie-
wiele zrozumiałam z tych wrzasków, 
przesiedziałam cały dzień w kono-
piach, bez kropli wody w gorączce 
i okropnym strachu, a gdy przyszła 
druga noc, ukradkiem przedostałam 
się przez pola do Swojczowa. Po dro-
dze napotkałam, jeszcze przed rzeką 
Turią, wykoszony łan zboża i wyko-
pany ogromny dół widocznie, miał to 
być wspólny grób dla mieszkańców z 
naszej wioski. Odległość, która dzie-
liła Swojczów z Dominopolem 4-5 
km, przeszłam z wielkim trudem. Już 
świtało, jak pół żywa zastukałam do 
cioci Karolki.”
Rzeczywiście nasza babcia Karolina 
Rusiecka z d. Bedychaj, to także jej 
ciocia. Babcia zamknęła ją w poko-
ju stryja Mariana Rusieckiego, który 
w tym samym dniu, uciekł już do 
Włodzimierza Wołyńskiego. Ciężko 
ranna Antosia przez pierwsze dwa 
dni miała silną gorączkę, a były rany 
zaczerwienione i mocno opuchnięte. 
Babcia przykładała do ran kompresy 
z wody, skrapiane octem i serwatką, 
po zsiadłym mleku. Pamiętam gro-
zę tamtych godzin i dni, okna były 
zasłonięte w mieszkaniu, półmrok, 
strach ogromny. W każdej chwili mo-
gli wpaść Ukraińcy, w poszukiwaniu 
stryja Mariana, który także dopiero 
co uciekł banderowcom z konwoju, 
przeznaczonego na śmierć. Tymcza-
sem przy rannej Antosi, musiał ktoś 
czuwać, więc my wszyscy po kolei, 

pilnowaliśmy i czuwaliśmy przy niej. 
W kilka pierwszych dni po zagładzie 
Dominopola, w Swojczowie i całej 
okolicy ludzie po cichu z trwogą opo-
wiadali sobie, o tym co się właśnie 
wydarzyło i co jeszcze może przyjść 
na wszystkich. Atmosferę tamtych 
dni można streścić w słowach: szok, 
konsternacja i gwałtowne poszukiwa-
nie nadziei, wszędzie zadawano sobie 
to jedne pytanie: co robić dalej...? [3]
Akcja w Dominopolu miała bardzo 
gwałtowny przebieg, z pogromu 
uratowały się nieliczne osoby. Na 
podstawie relacji naocznych świad-
ków możemy powiedzieć, że jej ce-
lem było całkowite wymordowanie 
mieszkańców wsi.(…) .

Pan Kazimierz Sidorowicz: 
"Od wiosny 1943 r. partyzanci ukra-
ińscy kwaterowali w Dominopolu, w 
szkole i w wielu prywatnych miesz-
kaniach Polaków. Ukraińcy zapew-
niali wszystkich na lewo i prawo, 
że między nami będzie sojusz prze-
ciw Niemcom, że będziemy razem 
walczyć, ramię w ramię o wspólną 
sprawę. Jak to potem wyglądało w 
rzeczywistości  przekonaliśmy się 11 
lipca w niedzielę. Mieszkańców Do-
minopola mordowali żołdaki ukraiń-
skie spode Lwowa, chłopi z Kohylna 
i z Wołczaka.”

Pani Antonina Sidorowicz z d. Tu-
rowska: 
"Jestem pewna, że mieszkańców Do-
minopola wymordowali Ukraińcy 
i prawie pewna, że byli to Ukraińcy 
z naszych najbliższych okolic. Mój 
sąsiad z Dominopola Marcel Mikul-
ski, który mieszkał tuż obok nas, za-
ledwie przez drogę, opowiadał mi i 
mężowi w 1944 r. w Siedliskach pod 
Zamościem tragiczne losy miesz-
kańców Dominopola. Pamiętam, że 
po raz pierwszy opowiadał nam o 
tym już we Włodziemierzu w lipcu 
1943 r., zaraz po pogromie, a potem 
jeszcze kilka razy po wojnie. Mówił 
tak: ‘Już twoja rodzina nie żyje, moje 
dzieci też już nie żyją, wszyscy zo-
stali zamordowani przez Ukraińców. 
‘ Potem zaczął po kolei opowiadać 
przebieg wydarzeń. W nocy z 10 na 
11 lipca cała rodzina Mikulskich była 
w domu. Była noc, matka Marcelego, 
która tej nocy z jakiegoś powodu nie 
spała zobaczyła na niebie czerwoną 
rakietę. Mocno zaniepokojona  na-
tychmiast obudziła swoje dzieci i 
wołała, aby wstawać i uciekać do sto-
doły, bo coś się zaczyna dziać. Mar-
cel i jego żona Helena zdążyli uciec i 
schować się w stodole, z nimi ukryła 
się także matka. Tymczasem dzieci 
zostały w domu, bowiem rodzice nie 
chcieli budzić swoje pociechy. Wciąż 
nie wiedzieli co się naprawdę dzieje, 
dlatego nie zdawali sobie sprawy z 
powagi zagrożenia. Gdy tylko zna-
leźli się w stodole, zobaczyli biegają-
cych Ukraińców od domu do domu, 
którzy za chwilę trafili także na ich 
podwórko. Nie wiedzieli, że ich ak-
cja jest obserwowana przez troje lu-
dzi ukrytych w stodole i patrzących 
przez szpary. Ukraińcy zaczęli się 
gwałtownie dobijać do domu, krzy-
czeli przy tym: ‘Otwieraj bo i tak 
nie uciekniesz. Jak nie otworzysz 
porąbiemy drzwi.’ Ponieważ nikt nie 
otwierał, włamali się do domu i ba-
gnetami pokłuli dzieci Mikulskich. 
Zginęły wtedy: dwie dziewczynki lat 
około 12 i 10 oraz chłopiec lat oko-
ło 8. Dzieci były pokłute w swoich 
łóżkach, widać stąd, że przerażone 
tą sytuacją, nawet nie próbowały 
uciekać tylko pochowały się głębiej 
w pościel. Odchodzący zbrodniarze 
zostawili na stole bagnet wbity w blat 
stołu. Siedzący w stodole drżeli w 
tym czasie o życie swoich dzieci, po 
chwili zobaczyli trzech Ukraińców 
jak opuszczają ich dom i udają się 
do domu sąsiadów. Na szczęście nie 
szukali w stodole i nie podpalili zabu-
dowań gospodarczych, Mikulscy nie 
zauważyli też, aby Ukraińcy zabrali 

cokolwiek z domu. Marcel opowia-
dał dalej, że zaraz po odejściu bandy-
tów matka Marcela poszła do domu 
i znalazła zakłute dzieci. Wróciła do 
stodoły i opowiedziała rodzicom co 
się wydarzyło. Po pewnym czasie 
Mikulscy opuścili stodołę i przenieśli 
się do ogrodu, gdzie ukryli się w gro-
chu. Po pewnym czasie dostrzegli po-
nownie nadchodzących Ukraińców, 
którzy wykopali obok domu grób i 
wrzucili tam ciała dzieci. Marcel wi-
dział także, jak Ukraińcy zakopywali 
ciała ich sąsiadów Traczyńskich, też 
brutalnie pomordowanych wcześniej. 
Z ukrycia rozpoznał ciała Weroniki 
lat ok. 35 i Aleksandra lat ok. 40 Tra-
czyńskich oraz dwie ich dorosłe cór-
ki: Eugenię lat ok. 16 oraz druga Fe-
licja lat ok.14. Mikulscy siedzieli w 
grochu cały dzień 11 lipca, całą nie-
dzielę. Marcel poinformował mnie 
także, że słyszał nad ranem ukryty 
w grochu, dwa strzały dochodzące z 
obory Turowskich. Jednak nic poza 
tym nie widział i także później nie 
słyszał o śmierci mojej najbliższej 
rodziny, także ja do dziś nie wiem 
właściwie jak ich zamordowano. Do 
dziś nie wiem także gdzie pochowa-
no moich rodziców i rodzeństwo oraz 
innych. Dopiero w nocy z 11 na 12 
lipca wycofali się przez położone tam 
„betony” drogowe do drugiej wioski. 
O ile pamiętam Marcel opowiadał 
chyba, że uciekali na Zarudle, a po-
tem do Włodzimierza Wołyńskiego.” 
Antonina Sidorowicz: „Po wojnie 
spotkałam też pana Bronisława Kra-
szewskiego, który był moim bliskim 
sąsiadem w Dominopolu. Tej tragicz-
nej nocy wracał ze wsi Wandywola 
i gdy już chciał przechodzić przez 
rzekę Turię, na moście stała bowiem 
warta ukraińska, z którą nie miał 
ochoty się widzieć, usłyszał strzały 
i mrożące krew w żyłach, straszne 
krzyki mordowanych ludzi. Powo-
li robiło się jasno, ukrył się więc w 
pobliskich zaroślach i obserwował 
uważnie wieś. Wtedy zobaczył, jak 
w gospodarstwie Ewy i Antoniego 
Turowskich, Ukraińcy wyprowadza-
ją z domu do sadu rodziców: Ewę i 
Antoniego oraz ich troje dzieci. Na-
stępnie na jego oczach zaczęli ich po 
kolei mordować. Na początku zamor-
dowali dzieci, a potem rodziców. Tak 
pobitych zostawili w sadzie.”

Kazimierz i Antonina Sidorowiczo-
wie: 
„Druga córka Wasilewskich, miała na 
imię Stanisława lat ok. 24, wyszła za 
mąż za Jana Szulkiewicza i mieszkali 
ok. 1 km od Dominopola, niedaleko 
ukraińskiej wioski Rewuszki. Marcel 
Mikulski opowiadał mi, że oni także 
zostali zamordowani, a było to tak: 
‘W niedzielę 11 lipca w dzień, na po-
dwórko Jana Szulakiewicza przyszli 
Ukraińcy i weszli do domu. Stanisła-
wa właśnie misiła ciasto, gdy Ukraiń-
cy z miejsca zamordowali jej męża, 
wtedy ona postanowiła wyjść z domu 
na dwór. Jednak, gdy Ukraińcy za-
uważyli, że opuszcza dom zaczęli do 
niej strzelać i zabili ją w drzwiach jej 
domu.’  Marcel Mikulski mówił mi i 
mężowi, że przebieg tych wydarzeń 
wie od sąsiada, który był tego naocz-
nym świadkiem.”

Kazimierz Sidorowicz : 
„Leon Buczek, brat Kazimierza opo-
wiadał mi po wojnie, że raniutko w 
poniedziałek na podwórko Bernac-
kich przyjechało furmankami kilku 
uzbrojonych w automaty Ukraińców. 
W tym czasie Kazimierz Buczek sie-
dział w stodole i wszystko widział 
przez szpary. Nocowali razem z żoną 
w stodole, gdyż bali się zostawać 
w domu. Raniutko, żona obudziła 
się, wstała i powiedziała do Kazika, 
że idzie zobaczyć, jak się dziatki w 
domu mają. Gdy była już na podwór-
ku, właśnie nadjechali Ukraińcy i od 
razu, bez żadnego słowa zaczęli do 
niej strzelać, zabijając na miejscu. 
Kazimierz zauważył, że napastnicy 

mieli zamaskowane twarze chustami, 
aby nie można ich było rozpoznać. 
Tymczasem rodzice mocno zaniepo-
kojeni tymi strzałami, wyszli z domu 
na dwór. Ukraińcy  z kolei do nich 
otworzyli ogień i ich też zabili. Zgi-
nął wtedy dziadzio Bernacki lat ok. 
50 i jego żona, babcia Bernacka lat 
ok. 50 oraz żona Kzimierza lat ok. 26 
i chłopiec lat ok. 15. Syn Kazimierz 
Bernacki był po pierwszym ojcu i 
dlatego nazywał się Buczek. Gdy Ka-
zimierz poznał, jak Ukraińcy obeszli 
się z jego najbliższą rodziną wyszedł 
na tyły stodoły i zaczął uciekać na 
łąki w krzaki, aby bliżej rzeki Turii. 
Jeden z bandytów dostrzegł go i za-
czął gonić na koniu. Kazik uciekał co 
sił w nogach, Ukrainiec w swej gorli-
wości bezlitosnego mordowania Po-
laków chciał długim susem przesko-
czyć przez rów. Tym razem jednak z 
woli Pana naszego przeliczył się i koń 
się zapadł, unieruchamiając jeźdźca 
na chwilę. Kazimierz to wykorzystał 
i przebił bandziora jego własnym 
bagnetem. Kazimierz opowiadał to 
później swojemu rodzonemu bratu 
Leonowi Buczek, a on opowiedział 
to mi.”
Inny mieszkaniec Dominopola Jan 
Nowaczyński przeżył masakrę, bo 
zdążył ukryć się w schronie, w ogro-
dzie pod ziemią.

Kazimierz i Antonina Sidorowiczo-
wie: 
„Janek spotkał nas we Włodzimierzu 
niedługo po napadzie i zaczął opo-
wiadać co się wydarzyło w Domino-
polu, mówił tak: „Tej nocy kiedy był 
napad moja rodzina Nowaczyńskich 
wraz ze mną nocowała w schronie, 
który znajdował się w ich ogrodzie, 
niedaleko rzeki Turii. W nocy usły-
szałem strzały i przeraźliwe krzyki 
mordowanych ludzi w nasze wsi. 
Ponieważ nasz schron był dobrze za-
maskowany, rósł na nim posadzony 
groch bandyci ukraińscy nie zdołali 
nas wykryć. Ja i moja żona oraz nasz 
syn Henryk lat ok. 10 widzieliśmy 
nawet wyraźnie nogi szukających 
nas oprawców banderowskich. Prze-
rażeni tym co się działo dookoła nas, 
przesiedzieliśmy w tym schronie ci-
cho cały dzień, słysząc co jakiś czas 
krzyki dobijanych ludzi. Dopiero 
nocą, gdy zrobiło się już dość ciemno 
i cicho wyszliśmy za schronu i prze-
szliśmy przez rzekę Turię na drugi 
brzeg, udając się ostrożnie w stronę 

polskiej wioski Władysławówki. Jan 
miał tam rodziców i rodzonych braci, 
którzy udzielili nam natychmiasto-
wej pomocy. Stamtąd uciekliśmy do 
Włodzimierza Wołyńskiego.” Wła-
śnie wtedy, przebywając w mieście 
spotkali nas i wszystko nam opowie-
dzieli. Jest nam wiadomo, że ocalona 
rodzina Nowaczyńskich po wojnie 
osiadła w Gdańsku, tam żyła, pra-
cowała i tam odeszła już na wieczną 
wartę.”
Inny naoczny świadek tej strasznej 
tragedii Franciszek Mikulski, tak 
opowiadał mi i memu mężowi Ka-
zimierzowi po wojnie, w naszym 
domu w Siedliskach koło Zamościa: 
„Jako młode i pełne życia chłopaki, 
ja Franciszek Mikulski, Jan Zawadz-
ki i Sylwester Mokrecki bawiliśmy 
się w niedzielny wieczór na zabawie 
w Budkach Ossowskich. Kiedy po 
skończonej zabawie wracaliśmy nocą 
rowerami, już w poniedziałek 12 lip-
ca do Dominopola, na drodze spo-
tkaliśmy znajomego Ukraińca z Rze-
wuszek, który za pierwszej okupacji 
sowieckiej był znanym urzędnikiem 
sowieckim. Ostrzegł nas, abyśmy już 
nie wracali do swojej wsi, bowiem 
wszyscy mieszkańcy Dominopola 
zostali wymordowani z soboty na 
niedzielę przez Ukraińców. Powie-
dział do nas wtedy tak:
„Nie jedzcie na Dominopol, bo tam 
już wszyscy zostali zamordowani.” 
[4]

1] Fragment: WSPOMNIENIA 
ZDZISŁAWA DOLECKIEGO ZE 
WSI SWOJCZÓW NA WOŁYNIU 
wysłuchał, spisał i opracował Sławo-
mir Tomasz Roch 22.04.2013 r. Glas-
gow Scotland
2]  Fragment :WSPOMNIENIA AN-
TONIEGO SIENKIEWICZA
ZE WSI PIŃSKI MOST W POW. 
WŁODZIMIERZ WOŁYŃSKI NA 
WOŁYNIU 1930 – 1944 Wspomnie-
nia wysłuchał, spisał i opracował Sła-
womir Tomasz Roch, 2009 r
3] Fragment : WSPOMNIENIA 
PETRONELI WŁADYGA Spisał i 
opracował Sławomir Tomasz Roch    
30.12.2011 r. Glasgow Scotland
4]Fragment opracowania: ZIEMIA 
WŁODZIMIERSKA W DOBIE 
WIELKIEJ PRÓBY W LATACH 
1939 – 1944   Autor; Sławomir To-
masz Roch   09.07.2011r. Glasgow 
Scotland
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pokojna wieś pod Wilnem. 
W historii martyrologii 
polskiej mamy wiele dat i 

miejsc, które na trwałe wpisane 
są w kalendarz i naszą pamięć na-
rodową. Jedne z tytułu charakteru 
kaźni, ilości ofiar bądź ze względu 
na osoby bohaterów, które w da-

nym miejscu oddały życie. 
Są jednak w naszej historii jeszcze 
białe plamy, które choćby z tytułu 

liczb ofiar powinny znaleźć się w 
szkolnych podręcznikach historii. 

Takim miejscem są właśnie litew-
skie Ponary - dawniej podwileńska 
wieś, a dziś dzielnica Wilna, o któ-

rych wiemy niewiele, a ich histo-
ria z trudem przebija się do naszej 
świadomości narodowej. 
Ponary przed II wojną światową 
były miejscowością letniskowa, 
z czystym powietrzem i zdrowa 
przyrodą, gdzie Wilnianie lubi-
li spędzać swój czas, zbierając w 

okolicznych lasach grzyby, jago-
dy. Dzieci i młodzież spędzały tu 
wakacje. Sama wieś zamieszkiwa-

na była głównie przez urzędników, 
pracowników kolei i wojskowych. 

W okresie działań wojennych stra-
ciła jednak swoje walory na rzecz 
innego przeznaczenia terenu. De-

cyzją Rosjan w czasie krótkiego 
istnienia Litewskiej Socjalistycz-
nej Republiki Radzieckiej okresu 
wojny o wybudowaniu w Pona-
rach zbiorników z lotniczym pali-
wem zmieniła na zawsze charakter 
okolicy. 7 głębokich na 8 metrów 
dołów o murowanych pionowych 
ścianach  nie doczekało się jednak 
przeznaczonego im celu. Zamiast 
paliwa, zapełniono je zwłokami 
mordowanych ludzi.

Pierwsze mordy ponarskie

Już w lipcu 1941 roku, czyli nie-
cały miesiąc po rozpoczęci agre-
sji niemieckiej na Związek Ra-
dziecki, pierwsze ofiary trafiły do 
ponarskich dołów. Wg zachowa-
nych dokumentów i przekazów 
początkowo mordów dokonywali 
Niemcy, jednak szybko zastąpili 
ich litewscy Szaulisi ze Związ-
ku Strzelców Litewskich zwani 
Ypatingasis Burys (Oddział Spe-
cjalny). Był to wyselekcjonowany 
oddział nacjonalistów litewskich, 
rekrutujący się spośród ochotni-
ków, którzy w tamtym czasie ma-
sowo zgłaszali się do formowa-
nych przez Niemców jednostek. 
O skali kolaboracji Litwinów z 
Niemcami może świadczyć fakt, 
że nie wszystkich udało się sko-
szarować. Części odmówiono.
 Ofiarami mordów w Ponarach 
byli głównie obywatele polscy po-
chodzenia żydowskiego – miesz-
kańcy Wilna i podwileńskich wsi, 
gdzie od stuleci tworzyli diasporę 
żydowską. I to głównie oni – wg 
szacunków stanowili od 70 do 80 
tysięcy ofiar. Mordowani Polacy to 
głównie więźniowie przetrzymy-
wani w więzieniu na Łukiszkach, 
skąd przywożono ich skatowanych 
często po bestialskich śledztwach. 
Była to polska inteligencja – pro-
fesorowie, naukowcy, wojskowi, 
działacze społeczni. Często całe 
rodziny, łącznie z dziećmi. Tych 
ofiar było od kilkunastu do 20 ty-
sięcy. W dołach znaleźli się także 
Rosjanie. Byli trzecią co do ilości 
zamordowanych nacją. Szacuje 
się, że było to ok. 10 tys. osób. 
Poza wymienionymi było po kil-
kadziesiąt ofiar innych narodowo-
ści – Rumunów, Francuzów, Cze-
chów i innych. Niektóre źródła 
podają, że trafiali tam także Litwi-
ni, którzy nie zgadzali się z litew-
skimi nacjonalistami i dezerterzy. 
Wiele mordów poza oczywistym 
kontekstem czystek etnicznych, 
nosiło także znamiona mordów 
grabieżczych. Znane są opisy, gdy 
kazano ofiarom rozbierać się, by 
przy rozstrzelaniu nie zniszczyć 
ubrań.  Ich rabunkowy charakter 
podkreśla jedynie bezwzględność 
całego procederu. Przy czym na-
leży podkreślić, że cały proces od 
momentu przewiezienia ofiar, kon-
troli i kaźni należał w zasadzie od 
początku do Litwinów.

Ponad 100 tysięcy ofiar.

Cały zbrodniczy proceder trwał 3 
lata od lipca 1941 roku do lipca 
1944 roku. Trudno określić fatycz-
ną liczbę ofiar, ponieważ wyco-
fujący się Niemcy spalili zwłoki 
oraz zniszczyli kartoteki. Jednak 
było ich nie mniej niż 100 tysię-
cy. Niektórzy historycy mówią, 
że mogło ich być nawet 120 tys. 

Gdy jasne stało się, że Niemcy 
muszą wycofać się z zajętych te-
renów, postanowili spalić ciała 
pomordowanych. Odgrzebano je i 
pospiesznie na wolnym powietrzu 
kremowano. Jednak nie udało się 
do końca zatuszować zbrodniczej 
działalności. Jeszcze w 1944 roku, 
a następnie w 1945 prowadzono w 
Ponarach ekshumacje.

Zbrodnia i kara
Jak wynika z istniejących doku-
mentów zbrodni dokonywało ok. 

100 Szaulisów. Zatem średnio na 
jednego strzelca przypadało ok. 
1000 ofiar.  Wycofywali się oni 
wraz z Niemcami walcząc i ginąc 
w bitwach na terenie Polski. Jed-
nak kilkudziesięciu z nich udało 
się przeżyć do końca wojny. Tych 
którzy wrócili na Litwę, odszuka-
li Rosjanie skazując ich na karę 
śmierci. Część Szaulisów osiedliła 

się w Polsce. Tutaj też dosięgła ich 
ręka sprawiedliwości. W większo-
ści skazani na karę śmierci, choć 
znane są wyroki kilkudziesięciu 
lat więzienia. Jednak losy tych 
członków litewskiego Oddziału 
Specjalnego, którzy osiedlili się 
na Zachodzie (a byli i tacy), są do 
dziś nieznane. Jest bardzo prawdo-
podobne, że nie niepokojeni przez 
organa sprawiedliwości żyją pod 
zmienioną tożsamością do dziś …

Ponary - przemilczana zbrodnia 
nacjonalistów litewskich
Maciej Prażmo
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o napisania tego artykułu 
skłoniła mnie mijająca w 
tym roku 70 rocznica wyda-

rzeń określanych przez historyków 
mianem Rzezi Wołyńskiej 1943 
roku. To ludobójstwo w czystej po-
staci. Tak przecież należałoby okre-
ślić te niewyobrażalne zbrodnie na 
ludności polskiej dokonane przez 
nacjonalistów ukraińskich, przy 
bardzo aktywnym i częstym wspar-
ciu miejscowej ludności ukraińskiej 
byłego województwa wołyńskiego 
II RP. Iluż z nas Kresowian bezpo-
średnio lub pośrednio nie doświad-
czyło okrucieństw tamtych czasów. 
Wprawdzie ja sam urodziłem się już 
po wojnie w tak zwanej wolnej Pol-
sce, jednak zawsze żywe były wspo-
mnienia mojego dziadka, którego 
czterech braci zamordowali, opęta-
ni chęcią przeprowadzenia czystek 
etnicznych ukraińscy nacjonaliści 
z OUN i UPA. Nie jest znana do-
kładna liczba ofiar rzezi wołyńskiej. 
Historycy szacują, że zginęło wów-
czas około 50–60 tysięcy Polaków, 
a w odwecie 2-3 tysięcy Ukraińców. 
Niektóre źródła wskazują nawet na 
liczbę około 100 tysięcy osób. 
Jednak Rzeź Wołyńska 1943 roku to 
nie pierwsza taka zbrodnia dokona-
na na mieszkańcach dawnych Kre-
sów wschodnich. W tym roku mija 
też 245 rocznica rzezi humanieckiej.
W roku 1768, na prawobrzeżnej 
Ukrainie doszło do wydarzeń, które 

wywarły decydujący wpływ na hi-
storię Polski i późniejszej Ukrainy, 
a mianowicie do wybuchu chłop-
skiego powstania, znanego jako ko-
liszczyzna lub rzeź humańska. Była 
to najokrutniejsza akcja w prawie 
stuletnich powstaniach chłopskich 
tamtych czasów określanych jako 
powstania hajdamackie czy hajda-
macczyzna. Dziesiątki zniszczo-
nych miast, setki spalonych wiosek 
i około 20 tys. wyrżniętych miesz-
kańców Humania. 
Mówiąc o tych czasach, niektórzy 
ukraińscy historycy wspominają o 
narodowo wolnościowym charak-
terze powstania. Inni z kolei wy-
powiadają się bardziej krytycznie. 
Zdanie polskich historyków w tej 
kwestii jest powszechnie znane. 
Mimo wszystko jest to jedna z naj-
czarniejszych kart w historii obu 
narodów. I do tej niechlubnej karty 
należy również dopisać wydarzenia 
1943 roku, powszechnie określa-
nych jako rzeź wołyńska. 
Należałoby się zastanowić co łączy 
ze sobą te dwa odległe wydarzenia, 
które przecież zostały dokonane w 
odstępie prawie dwóch wieków? 
Przecież inne jest podłoże histo-
ryczne rzezi w Humaniu z 1768 
roku, a inne rzezi na Wołyniu z 1943 
roku. Jednak u podstaw tych dwóch 
zbrodni leżą przecież wystąpienia 
chłopskie. Z jednej strony powsta-
nia chłopskie XVII wieku i hajda-

macy wywodzący się ze zbiegłego 
chłopstwa, zubożałych mieszczan i 
kozaków, którzy według niektórych 
historyków ucieleśniali społeczny 
protest ukraińskich chłopów prze-
ciw wyzyskowi panów, a z drugiej 
strony polityka narodowościowa 
Organizacji Ukraińskich Nacjonali-
stów (OUN) podczas II wojny świa-
towej, którą zamierzał wprowadzić 
rząd Jarosława Stećki oraz Stefan 
Bandera celem usunięcia Polaków z 
Wołynia i Małopolski Wschodniej. 
Aby wcielić plan czystek etnicz-
nych w życie w latach 40-tych XX 
wieku, zamierzano również wspo-
móc się prowokowanymi wystąpie-
niami chłopskimi. 
To, co najbardziej zastanawia, fru-
struje, przygnębia i zarazem łączy 
ze sobą te dwa wydarzenia, to po-
wszechne niewyobrażalne okru-
cieństwo morderców przedstawione 
w opisach zarówno rzezi w Huma-
niu jak i na Wołyniu. Bo przecież 
miał „szczęście” ten, kto zginął od 
razu, nie będąc torturowanym. 

Oto fragment zaczerpnięty z „Rę-
kopisu Braiłowskiego Trynitarza 
opisujący napad, jakiemu uległ w 
roku 1768, klasztor Braiłowski” (z 
łaciny przełożony). Tytuł rękopisu: 
„Wypadki wiekuistej godne pamięci 
na Ukrainie 1768 roku”. …”Chłopi 
wszędzie im sprzyjali, albo pomaga-
li w wielu miejscach bez żadnej na-
mowy, albo wzywali rabusiów, albo 
sami zostawali rabusiami. W sposób 
najokrutniejszy znęcali się nad swo-
imi dziedzicami, rządcami, ekono-
mami i nad wszelką szlachtą mającą 
swoje drobne posiadłości. Mordo-
wali, prześladowali lud katolicki, 
srogich, okrutnych dopuszczając 
się zabójstw, zabierali, pustoszyli 

dobra ich, nikogo nie oszczędzając 
(…) Dopuszczali się zbrodni strasz-
nych i niedających się opisać. Roz-
maitych do zamordowania używali 
sposobów oprócz przebodzenia 
włóczniami zwanymi spisami. Nie-
wiasty brzemienne zamordowywa-
li w sposób najokrutniejszy przez 
wycinanie płodu i wpuszczanie do 
wnętrzności kotów. Zdzierali skórę 
od karku przez głowę aż do oczu. In-
nym zrywali czaszki, zabijali z rusz-
nic i innych narzędzi wojennych. 
Podcinali gardła i wieszali razem ze 
zwierzętami, a to dla podobieństwa 
duchownych ludzi religii katolickiej. 
Podobny wypadek miał miejsce pod 
Lisianką, gdzie między zawieszo-
nym zakonnikiem Franciszkanem i 
Żydem psa powiesili, wołając naj-
bezbożniej, że jeden stan kapłanów, 
katolików i psów…”
A teraz przykład sprzed dokładnie 
70-ciu laty:
25 lipca 1943r. (..) grupa upowców 
(...) dokonała mordu na 14 bez-
bronnych osobach [we wsi Jeziora-
ny Czeskie w Łuckiem]. Wszystkie 
torturowano około 4-5 godzin (...). 
Kobietom poodcinano piersi i zma-
sakrowano twarze, wszystkich dźga-
no bagnetami. Bestialskiego mordu 
dokonywano kolejno zaczynając od 
najmłodszych członków rodziny i 
kończąc na najstarszych. Podczas 
mordowania upowcy mówili, że 
ofiary muszą długo umierać, ponie-
waż są dobrymi ludźmi. Świadkami 
było kilku Czechów (...). [„Ludobój-
stwo...”, s.597],
To co uderza w tych dwóch opisach 
to wyrafinowane, wielce podob-
ne, do siebie, prawie że identyczne 
stosowane formy tortur. Czyżby 
oprawcy z UPA wzorowali się na 
dawnych hajdamakach? Przecież 

sformułowanie „Na jedną szubieni-
cę - Lacha i psa”, odwołujące się do 
hasła koliszczyzny, pojawiło się już 
w latach 30. XX wieku w jednej z 
piosenek Organizacji Ukraińskich 
Nacjonalistów poświęconej skaza-
nym na śmierć i straconym człon-
kom (OUN): 

…W chwili ostatniej z grobów powstaną, 
Bez sądu będą wieszać katów, 
Każdego kata czeka ten sam los, 
Na jedną szubienicę - Lacha i psa…”.

Nacjonalizm ukraiński jest wciąż 
żywy i odradza się w rożnej posta-
ci. Sformułowanie: …”Lach, Żyd 
i sobaka, wse wira odnaka…” po-
jawiło się ponownie pod koniec 
2009 roku w telewizji ukraińskiej 
podczas emisji popularnonaukowe-
go serialu odcinkowego „Historia 
ziem ukraińskich”, której sponso-
rem był Browar Lwowski. Skandal 
wywołał jego odcinek poświęcony 
rzezi humańskiej, który zachęcał do 
poznania „chwalebnej przeszłości 
ojczyzny”. 
W odcinku tym ataman Żeleźniak 
po zdobyciu miasta, posilając się 
piwem "Lwowskie" powiesił na ko-
ścielnej wieży „Lacha, Żyda i psa 
– bo ich wiara jednakowa”. Takie 
zachowania należy piętnować i dla-
tego oburzenie wyraziły polskie śro-
dowiska kresowe, a poseł PiS Sta-
nisław Pięta nawoływał do bojkotu 
piw produkowanych przez Grupy 
Carlsberg (do której należy Browar 
Lwowski) i domagał się szybkich i 
stanowczych przeprosin. 
Ciągle dziwimy się, że Ukraińcy 
gloryfikują czyny Stepana Bandery, 
nacjonalisty bratającego się w cza-
sie II wojny światowej z nazistami. 
Ale Maksym Żeleźniak, współod-

Historia lubi się powtarzać….
Rzeź humańska 1768 
Rzeź wołyńska 1943
Piotr Strzetelski

D

/ Gonta i Zeleźniak
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powiedzialny za wymordowanie 20 
tysięcy Polaków i Żydów podczas 
humańskiej masakry w 1768 roku, 
także jest wielkim ukraińskim bo-
haterem narodowym. Takim samym 
bohaterem jest również Iwan Gon-
ta, drugi z przywódców powstania 
hajdamaków, bezpośrednio odpo-
wiedzialny za wymordowanie w 
dniu 24 czerwca 1768 roku w Hu-
maniu około 20 tysięcy Polaków i 
Żydów, księży rzymskokatolickich 
i unickich oraz innych ludzi szuka-
jących ratunku przed pogromami w 
mieście. Na Ukrainie ich postacie 
ciągle otoczone są powszechnym 
szacunkiem. W wielu miastach – 
we Lwowie, Kijowie, Żytomierzu, 
Czerniowcach, Dubnie, Winnicy a 
także w samym Humaniu istnieją 
ulice ich imienia. W Kijowie działa 
organizacja pod nazwą - "Funda-
cja na rzecz konsolidacji państwo-
wości Ukrainy Iwana Gonty". W 
Chrystynówce wzniesiono również 
pomnik ku czci Gonty, a mer tego 
miasta podczas odsłonięcia pomni-
ka podkreślił, że pomnik Gonty 
będzie przypominał Ukraińcom, że 
powinni walczyć o ojczystą ziemię 
z jej ciemiężcami.

I tu na koniec nasuwa się pytanie 
– czy naród który za swoich bo-
haterów narodowych obrał sobie 
zwykłych bandytów, morderców 
i rzezimieszków, ludzi którzy w 
nacjonalistycznym szale potrafili 
doprowadzić do niewyobrażalnych 
zbrodni ludobójstwa zasługuje na 
szacunek innych narodów? Czy 
stanięcie w prawdzie historycznej 
i rzetelna ocena przedstawionych 
wyżej postaci, a nade wszystko 
zwykłe słowo przepraszam, po-
trafi przeważyć brak refleksji nad 
trudną historią i niechęć do przy-
znania się do zbrodni? Być może 
teraz nie odpowiemy na to pytanie. 
Miejmy jednak nadzieję, że kolej-
ne pokolenia, żyjące od tylu już lat 
w pokoju, w zjednoczonej Europie, 
nowe pokolenia nauczone trudną 
przeszłością historyczną obu naro-
dów, zechcą i potrafią wyciągnąć z 
prawdziwej, nie zakłamanej histo-
rii odpowiednie wnioski, przeba-
czą sobie nawzajem, nie zapomi-
nając zarazem o okrucieństwach 
zbrodni ludobójstwa, zarówno tych 
z Humania 1768 jak i z Wołynia 
1943. 
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Ołeksandr Iwanowicz Haysn (1907-
1949), ps. Łycar, Dor, Czornota, 
Suk. „Wiceminister” spraw woj-
skowych w „rządzie” J. Stećki, 
kolaborant hitlerowski, od sierpnia 
1943 r. dowódca UNS „Kraju Kar-
packiego” (województwo stani-
sławowskie, powiaty drohobycki 
i czerniowiecki), od połowy 1944 
r. dowódca zgrupowania (okręgu) 

UPA-Zachód, szef sztabu główne-
go UPA (1943-1944 i 1946-1949), 
jeden z inicjatorów i organizatorów 
ludobójstwa na Polakach w Mało-
polsce Wschodniej. 

30 maja 2013 roku – w Święto Boże-
go Ciała – zdominowana przez neo-
banderowską „Swobodę” Lwowska 
Rada Miejska uhonorowała „puł-
kownika” UPA Ołeksandra Hay-
sna, nadając jego imię jednemu z 
lwowskich placów. Uchwałę przy-
jęto jednomyślnie – 62 głosami. Nie 
spotkała się ona z jakąkolwiek re-
akcją ze strony oficjalnych czynni-
ków polskich, a zwłaszcza ze strony 
goszczącego w tym czasie we Lwo-
wie wicemarszałka Sejmu i promi-
nentnego działacza Platformy Oby-
watelskiej, Cezarego Grabarczyka. 
Oficjalne polskie milczenie jest 
tym bardziej żenujące, że uchwała 
o uhonorowaniu Hasyna nie była 
przypadkiem. Posunięcie to stano-
wi ze strony pogrobowców OUN-
-UPA z Lwowskiej Rady Miejskiej 
kolejną odpowiedź (prowokację) na 
obchody 70. rocznicy ludobójstwa 
wołyńsko-małopolskiego, zorgani-
zowane przez polskie środowiska 

kresowe. Milczenie władz polskich 
wobec tej prowokacji jest faktycz-
nym opowiedzeniem się po stronie 
„Swobody”, a przeciw Kresowia-
nom. Ale nie łudźmy się, gdyby 
przy władzy było Prawo i Sprawie-
dliwość, to – w świetle chociażby 
tego co na łamach „Gazety Polskiej 
Codziennie” napisał Przemysław 
Żurawski vel Grajewski – oficjalna 

reakcja polska byłaby najprawdo-
podobniej taka sama. To znaczy nie 
byłoby jej. 
Kim był Ołeksandr Hasyn – nowy 
bohater rządzących Lwowem neo-
banderowców? Był jednym z waż-
niejszych watażków banderow-
skich. Życiorys miał typowy dla 
tego towarzystwa. W Polsce, która 
„gnębiła” Ukraińców i „okupowała” 
ukraińskie ziemie zdobył – tak samo 
jak Bandera, Szuchewycz, Kłacz-
kiwśki i inni prominentni szowini-
ści ukraińscy – bardzo dobre wy-
kształcenie. Ukończył gimnazjum 
w Stryju, a następnie Politechnikę 
Lwowską. Jednakże zamiast karie-
ry inżyniera rozpoczął karierę ter-
rorysty. Przygotowywał się do niej 
– tak jak i Bandera – w szeregach 
ukraińskiej organizacja harcerskiej 
„Płast”, która była zakamuflowaną 
kuźnią kadr ukraińskiego ruchu na-
cjonalistycznego. Z tego też powo-
du została zdelegalizowana przez 
władze II RP na Wołyniu w 1928 
roku i w Małopolsce Wschodniej w 
1930 roku. Warto zwrócić uwagę na 
to, że „Płast” – uchodzący formalnie 
za organizację „harcerską” – miał 
identyczną strukturę organizacyjną 

jak późniejsza Ukraińska Powstań-
cza Armia. Też dzielił się na kure-
nie i sotnie. W szeregach Narodo-
wej Organizacji Skautowej „Płast” 
Hasyn osiągnął stanowisko bardzo 
wysokie, bo dowódcy kurenia. Nie 
instruktora, jak w normalnym har-
cerstwie, ale dowódcy. Członkowie 
„Płasta” byli poddawani nieustan-
nej obróbce ideologicznej w duchu 
nacjonal-faszystowskiej doktryny 
Doncowa i przechodzili szkolenie 
paramilitarne. Z tej to organizacji 
„harcerskiej” wywodziła się grupa 
młodych ekstremistów skupionych 
wokół Stepana Bandery, która w 
1940 roku stworzyła najbardziej 
skrajny, jawnie faszystowski odłam 
ukraińskiego ruchu nacjonalistycz-
nego, czyli OUN-B (Organizacja 
Ukraińskich Nacjonalistów-Bande-
ry). 
Hasyn niewątpliwe należał od po-
czątku do tej grupy młodych ekstre-
mistów. Zdobył sobie w szeregach 
„Płasta” uznanie samego Bandery, 
czym należy tłumaczyć jego dalszą 
karierę. Jeszcze w latach dwudzie-
stych XX wieku został członkiem 
Ukraińskiej Organizacji Wojsko-
wej. Od samego początku, czyli od 
1929 roku należał też do Organiza-
cji Ukraińskich Nacjonalistów. Tak 
samo jak Szuchewycz ukończył 
podchorążówkę w Wojsku Polskim. 
Zapewne wiedza tam zdobyta po-
służyła mu do napisania razem z 
Jewhenem Konowalcem (komen-
dantem UWO, pierwszym prowyd-
nikiem OUN) dzieła pt. „Podręcz-
nik wojskowy”. Jest to dzieło może 
mniej doceniane przez historyków, 
ale zupełnie niesłusznie, ponieważ 
należy je traktować na równi z pu-
blikacją „Nacjonalizm” Doncowa. 
Na „Podręczniku wojskowym” 
Hasyna i Konowalca wychowywa-
ła się kadra OUN tak samo jak na 
ideologicznym dziele Doncowa. 
Był to podręcznik terroryzmu. Być 
może jeden z pierwszych, jeśli nie 
pierwszy w historii. Warto o tym 
przypomnieć współczesnym pol-
skim sympatykom nacjonalizmu 
ukraińskiego, którzy nie zauważają 
nie tylko jego faszystowskiej, ale 
także terrorystycznej istoty. 
Za działalność terrorystyczną w la-
tach trzydziestych skierowaną prze-
ciwko II Rzeczypospolitej Hasyn 
był kilkakrotnie aresztowany – w 
roku 1931, 1933 i 1937. Z powo-
du braku dowodów nie wytoczono 
mu jednak procesu i nie trafił do 
więzienia. W latach 1934-1935 był 
tylko internowany w obozie od-
osobnienia w Berezie Kartuskiej, co 
jego współcześni nacjonalistyczni 
biografowie na Ukrainie poczytują 
mu za laur męczeństwa z rąk „pol-
skiego okupanta”. Dość wcześnie, 
w porównaniu z innymi watażka-
mi OUN, rozpoczął współpracę z 
hitlerowskimi Niemcami. Już w 
1937 roku ukończył specjalny kurs 
w bawarskiej akademii wojskowej. 
Skierowanie go na taki kurs świad-
czy o bardzo dużym zaufaniu, jakim 
musiał się cieszyć w kierownictwie 
OUN. O tym zaufaniu świadczy 
również to, że uczestniczył w wy-

dawaniu „Biuletynu” Krajowej Eg-
zekutywy OUN. Czym Hasyn mógł 
sobie zdobyć takie zaufanie Szuche-
wycza i Konowalca? Tylko udzia-
łem w zbrodniach popełnianych 
skrytobójczo przez terrorystów z 
OUN na południowo-wschodnich 
Kresach II RP w latach trzydzie-
stych XX wieku. Zbrodniach, o któ-
rych nie wiemy, bo nie zostały wy-
kryte i milczą o nich także obecni 
ukraińscy hagiografowie „Łycara”. 
W 1938 roku Hasyn – zagrożony 
kolejnym aresztowaniem przez pol-
ską policję – zbiegł do Austrii, a po-
tem do Niemiec hitlerowskich. Tam 
natychmiast został wprowadzony 
przez Konowalca do składu referatu 
wojskowego Krajowej Egzekuty-
wy OUN. Po rozłamie na OUN-B 
i OUN-M objął funkcję referenta 
wojskowego Egzekutywy OUN-B, 
która rezydowała w Krakowie – w 
tym czasie już stolicy Generalnego 
Gubernatorstwa i centrali protego-
wanego przez hitlerowców ukraiń-
skiego ruchu nacjonalistycznego. 
Na drugim wielkim zborze bande-
rowskiej frakcji OUN (Kraków, 1-4 
kwietnia 1941 roku) Hasyn wszedł 
w skład Prowydu OUN-B jako od-
powiedzialny za sprawy wojskowe. 
Znalazł się zatem w ścisłym kierow-
nictwie ruchu banderowskiego obok 
Stepana Bandery, Jarosława Stećki, 
Wasyla Sydora i Dmytro Myrona-
-Orłyka. Miesiąc wcześniej, 5 mar-
ca 1941 roku, z udziałem Hasyna 
banderowcy ogłosili plan formowa-
nia „ukraińskiej armii narodowej” 
w oparciu o kolaboracyjne batalio-
ny „Nachtigall” i „Roland”. Hasyn 
był też głównym wykładowcą na 
oficerskich kursach, organizowa-
nych przez OUN-B za zgodą Niem-
ców od marca do maja 1941 roku w 
Krakowie przy ulicy Batorego 14. 
Po wybuchu wojny niemiecko-
-sowieckiej i proklamowaniu we 
Lwowie przez banderowców sa-
mozwańczego „rządu” Stećki (30 
czerwca 1941 roku), Hasyn objął 
w tym „rządzie” tekę wiceministra 
spraw wojskowych. Tutaj trzeba 
zaznaczyć, że w „rządzie” Stećki 
było dwóch wiceministrów spraw 
wojskowych – Hasyn i Roman 
Szuchewycz, późniejszy dowódca 
UPA. „Ministrem” mianowano pe-
tlurowca, Wsewołoda Petriwa, ale 
ten był we Lwowie nieobecny i nie 
objął stanowiska. Faktycznie zatem 
„ministrem” od spraw wojskowych 
w rządzie Stećki był Szuchewycz, a 
jego zastępcą Hasyn. 
Nie wiadomo jaki był udział Hasy-
na w pogromach lwowskich w lipcu 
1941 roku i innych zbrodniach do-
konywanych wtedy przez nacjona-
listów ukraińskich, w tym także na 
Polakach. Nie dowiemy się przecież 
tego od współczesnych historyków 
ukraińskich i polskich. 
Krótkotrwały epizod z „rządem” 
Stećki zakończył się internowaniem 
przez Niemców Bandery i jego 
współpracowników. Więzienie nie 
ominęło też Hasyna, ale aresztowa-
no go dopiero w 1942 roku. Z nie-
mieckiego więzienia w Drohobyczu 
wyszedł 9 kwietnia 1943 roku. We-

Ołeksa Hasyn -bohater
lwowskich szowinistów
Bohdan Piętka
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W 70 rocznicę pojawienia się na 
Kresach Wschodnich fali „ludo-
bójstwa Polaków” pojawiła się na 
rynku wydawniczym nowa pozycja 
poświęcona tej tematyce. Jeszcze 
nie mieliśmy okazji zapoznać się z 
treścią tej książki, nie mniej już dziś 
sygnalizujemy pojawienie się jej na 
półkach księgarskich. Tytuł taki sam 
jak tego artykułu. Autor:

Ernest Komoński,  wydawnictwo: 
Adam Marszałek , objętość 488 
stron. Sam autor prezentuje swo-
ją pracę następująco: W książce 
przedstawiam wszystkie działa-
nia Polaków na Wołyniu i w Gali-
cji Wschodniej wobec zagrożenia 
eksterminacją ukraińską w latach 
niemieckiej okupacji. W literatu-
rze przedmiotu pojawiają się one 
wycinkowo, a czasami wskazanie 
danej reakcji jest tylko elementem 
szerszej syntezy. W ten sposób 
może powstać wrażenie, że `polska 

odpowiedź` na mordy ukraińskie 
występowała w jednej formie, a 
inne nie miały większego znacze-
nia, czy wręcz nie zaistniały. To 
nieprawda, nie tylko zaistniały, ale 
odegrały swoją rolę w walce o prze-
trwanie Polaków. Materiały źródło-
we nie pozostawiają wątpliwości, że 
usiłowali oni powstrzymać ekster-
minację bardzo różnymi środkami. 

Dało to początek niezwykle drama-
tycznej, ale jednocześnie ciekawej 
historii. Zaznajamiając się z nią, po-
znajemy w znacznym stopniu życie 
codzienne ludności polskiej na pro-
wincji wołyńskiej i wschodnio-ga-
licyjskiej w latach 1943-1944. Czy 
`kresowi` Polacy po raz kolejny nas 
zaskoczyli`

  Zapraszamy czytelników do zre-
cenzowania w/w pozycji na naszych 
łamach.

W obronie 
przed 

Ukraińcami
Działania Polaków na Woły-
niu i w Galicji Wschodniej w 
latach 1943-1944 wobec poli-
tyki eksterminacyjnej nacjo-
nalistów ukraińskich
Redakcja

dle jego hagiografów miał zostać 
wykupiony z rąk gestapo za złoto 
przez Służbę Bezpieczeństwa OUN-
-B, albo nawet odbity przez oddział 
UPA, co już jest zupełną fantazją 
rodem z komiksów. Trzeba sobie 
uświadomić, że gestapo nikogo tak 
po prostu nie wypuszczało, nawet za 
wykupem. Mogło mieć to miejsce 
tylko w dwóch przypadkach: albo 
dana osoba szła na współpracę z ge-
stapo, albo gestapo wiązało z taką 
osobą określone plany i nadzieje. 
Wypuszczenie Hasyna z gestapow-
skiego więzienia w momencie, gdy 
trwało już ludobójstwo na Wołyniu, 
jest dowodem na to, że mimo wcze-
śniejszych nieporozumień Niemcy 
wspierali OUN-B i UPA w dziele 
eksterminacji Polaków. 
„Pułkownik” Hasyn opuszcza wię-
zienie w Drohobyczu, gdy trwa 
ludobójstwo na Wołyniu, które rok 
później zostaje przeniesione do Ma-
łopolski Wschodniej. Bierze udział 
w trzecim nadzwyczajnym wielkim 
zborze OUN-B (21-25 sierpnia 1943 
roku) i udziela poparcia linii Roma-
na Szuchewycza i Dmytro Kłacz-
kiwśkiego odnośnie „oczyszczenia” 
wszystkich ziem ukraińskich z Pola-
ków. W grudniu 1943 roku obejmuje 
stanowisko szefa sztabu UPA, a od 
sierpnia 1943 roku organizuje struk-
tury UPA w Małopolsce Wschod-
niej, które dla kamuflażu występują 
tam początkowo pod nazwą UNS – 
Ukraińskiej Narodowej Samoobro-
ny. Hasyn zostaje dowódcą UNS 
Karpackiego Kraju, której terenem 
działania było dawne województwo 
stanisławowskie i południowa część 
dawnego województwa lwowskie-
go. Od ukraińskich hagiografów 
Hasyna dowiadujemy się, że UNS 
Karpackiego Kraju toczyła ciężkie 
walki z partyzantką sowiecką i „za-
gonami Armii Krajowej”. Problem 
w tym, że tam żadnych „zagonów” 
Armii Krajowej nie było. Struktury 
AK w dawnym województwie sta-
nisławowskim były jeszcze słabsze 
niż na Wołyniu. Z kim więc toczy-
li walki podkomendni Hasyna? Z 
miejscowymi bezbronnymi polski-
mi chłopami, których napadali no-
cami i mordowali w sposób iden-
tyczny jak na Wołyniu. Spośród 70 
tysięcy Polaków zamordowanych 
przez nacjonalistów ukraińskich 
w Małopolsce Wschodniej (jesień 
1943-wiosna 1945) na dawne woje-
wództwo stanisławowskie przypada 
18 tysięcy, a lwowskie 24 tysiące. 
To były w znacznej mierze ofiary 
rizunów od „Łycara”. 
Trzeba tutaj też zapytać współcze-
snych preparatorów historii OUN-
-UPA, dlaczego UNS Karpackiego 
Kraju nie walczyła z Niemcami? 
Przecież to oni byli do lipca 1944 
roku okupantami tych terenów. 
Na bazie UNS zostaje utworzony 
w lipcu 1944 roku Okręg UPA-Za-
chód, którego dowódcami zostają 
„pułkownicy” Ołeksa Hasyn i Wa-
syl Sydor-„Szełest”. W związku 
z tym Hasyn musiał zrezygnować 
z szefowania sztabowi głównemu 
UPA. Ponownie objął to stanowisko 
w styczniu 1946 roku. Sztab główny 
UPA miał swoją siedzibę od 1944 
roku w słynnym Czarnym Lesie 
koło Stanisławowa. To była najważ-
niejsza tajna kwatera dowódcy UPA 
Szuchewycza, którą on sam porów-
nywał do Wilczego Szańca Hitlera 
w Gierłoży w Prusach Wschodnich. 
Hasyn jako dowódca UNS Karpac-
kiego Kraju, a później Okręgu UPA-
-Zachód oraz szef sztabu głównego 
UPA wyrósł na prawą rękę Szuche-

wycza i był współodpowiedzialny 
za działania podejmowane przez 
UPA, w tym za ludobójstwo na Po-
lakach w Małopolsce Wschodniej. 
Kariera „pułkownika” Ołeksa Ha-
syna vel „Łycara” zakończyła się 
31 stycznia 1949 roku w pobliżu 
Poczty Głównej we Lwowie, gdzie 
podczas ucieczki przed ścigającymi 
go funkcjonariuszami MGB popeł-
nił samobójstwo, strzelając sobie z 
rewolweru w usta. W 1952 roku, z 
okazji dziesięciolecia UPA, emigra-
cyjne kierownictwo ukraińskiego 
ruchu nacjonalistycznego nadało 
mu pośmiertnie stopień „generała-
-chorążego”. Na temat „bohater-
skiej śmierci” Hasyna w walce z 
„Sowietami” znajdziemy niemało 
zachwytów w ukraińskim Inter-
necie. Niestety i w Polsce są także 
ludzie, którym przede wszystkim 
imponuje antykomunizm i anty-
sowietyzm takich osobników jak 
Haysyn. Tym antykomunizmem i 
antysowietyzmem są gotowi roz-
grzeszać ich zbrodnie, popełnione 
m.in. na Polakach. 
Od 20 lat dogmatem polskiej „kla-
sy politycznej” jest „integracja eu-
ropejska”. Wszystko zostało spro-
wadzone do tego mianownika. W 
imię „integracji europejskiej” m.in. 
„pojednano” się z Niemcami. A 
pojednanie to polega na tym, że o 
zbrodniach niemieckich na narodzie 
polskim popełnionych podczas dru-
giej wojny światowej po prostu się 
milczy. Publikacje na ten temat wy-
daje się z trudem i w niewielkim na-
kładzie. Program nauczania historii 
został tak ograniczony, że faktycz-
nie wyrugowano z niego drugą woj-
nę światową. Jeżeli się mówi i pisze 
o zbrodniach niemieckich, to tylko 
o tych popełnionych na Żydach i 
to w taki sposób, że w tle zawsze 
muszą być Polacy jako przyzwala-
jący lub współsprawcy (vide Gross, 
Grabowski, Libionka, Żbikowski, 
Cała i in.). „Integracja europejska” 
zaważyła również na stosunku pol-
skiej „klasy politycznej” do Ukra-
iny – „strategicznego partnera” III 
RP na Wschodzie. Jak się dowie-
dzieliśmy z Kancelarii Prezydenta, 
ale także od publicystów zbliżonych 
tak do PO jak i PiS – najważniejszą 
sprawą jest obecnie „stowarzysze-
nie Ukrainy z Unią Europejską”. 
Dlatego wszelkie „kwestie sporne”, 
jeśli idzie o historię mają być wy-
ciszone. Nie będą tylko wyciszone 
sporne kwestie historyczne z Rosją, 
ponieważ ta póki co nie będzie się 
integrować z Unią Europejską, a 
Polska została przez Waszyngton i 
Brukselę wybrana do roli pionka na 
szachownicy w ich grze z Moskwą. 
Kości katyńskie będą więc nadal 
służyć do tej gry i do leczenia pa-
triotycznych kompleksów polskiej 
„klasy politycznej”. 
W ogóle polska „klasa polityczna” 
patrzy na wszystko, a szczególnie na 
Wschód przez wykrzywioną optykę. 
Panu Żurawskiemu vel Grajewskie-
mu przeszkadza to, że ekipa Janu-
kowycza „hołduje sowieckiej wersji 
historii”. Przeszkadza mu najogól-
niej rzecz biorąc, że w Doniecku 
stoi pomnik Lenina. Nie przeszka-
dza mu jednak, że we Lwowie stoi 
pomnik Bandery i jest plac Ołeksa 
Hasyna. Nad tym lekko przechodzi 
do porządku dziennego. Tak samo 
pan prof. Nałęcz z Kancelarii Pre-
zydenta nie może jakoś zrozumieć, 
że integracja europejska Ukrainy w 
niczym nie powinna przeszkadzać 
mówieniu głośno o ludobójstwie 
wołyńsko-małopolskim i żądaniu 

uznania tej prawdy przez stronę 
ukraińską. Wręcz przeciwnie! Jeżeli 
Ukraina ma respektować „wartości 
europejskie” i być „strategicznym 
partnerem” Polski, to powinna zde-
cydowanie odciąć się od wszelkich 
związków z OUN-UPA. Potępienie 
nacjonal-faszyzmu banderowskiego 
i jego zbrodni powinno zostać po-
stawione Kijowowi jako warunek 
owego strategicznego partnerstwa i 
integracji europejskiej. Partnerskie 
stosunki można bowiem zbudować 
tylko na prawdzie. Jak na razie bu-
dowane są na kłamstwie i tchórzli-
wym wycofywaniu się Warszawy 
wobec kolejnych buńczucznych 
prowokacji epigonów OUN-UPA. 
Trzeba powiedzieć otwarcie, że ta 
wykrzywiona optyka polskiej „kla-
sy politycznej” bierze się stąd, że 
nie jest ona samodzielna politycznie 
i w związku z tym nie reprezentuje 
polskiego interesu państwowego. 
Heroizacja Bandery, Szuchewycza, 
Kłaczkiwśkiego, Hasyna i innych 
faszystowskich zbrodniarzy ukraiń-
skich jest konsekwencją prawnego 
uznania OUN i UPA za organizacje 
walczące o niepodległość Ukrainy. 
Uznania wbrew faktom, ponieważ 
organizacje te walczyły o ustano-
wienie swojej totalitarnej władzy 
w przyszłym faszystowskim pań-
stwie ukraińskim oraz nie miały nic 
przeciw temu, by państwo to było 
satelitą Niemiec hitlerowskich. Nie-
podległość Ukrainy w 1991 roku 
została natomiast ustanowiona bez 
jakiegokolwiek udziału czynników 
nacjonalistycznych. Uznanie OUN 
i UPA za organizacje niepodległo-
ściowe miało miejsce za prezyden-
tury Wiktora Juszczenki, gorąco 
wspieranego przez całą polską „kla-
sę polityczną”. Odbyło się zatem za 
otwartym przyzwoleniem polskim. 
Polskie czynniki polityczne, w tym 
szczególnie „obóz patriotyczny” 
skupiony wokół Jarosława Kaczyń-
skiego, powinny zrozumieć jedną 
rzecz. Jeżeli domagają się od Ro-
sji uznania Zbrodni Katyńskiej za 
zbrodnię ludobójstwa i w związku 
z tym skarżą Rosję do europejskich 
trybunałów, to taką samą miarę mu-
szą stosować wobec Ukrainy i ludo-
bójstwa wołyńsko-małopolskiego. 
Nie można twierdzić, że stosunki 
z Rosją nie mogą się unormować z 
powodu braku uznania przez Kreml 
Zbrodni Katyńskiej za ludobójstwo 
i jednocześnie twierdzić, że Ukra-
ina jest strategicznym partnerem 
politycznym na Wschodzie, prze-
chodząc do porządku dziennego nad 
negacją ludobójstwa wołyńsko-ma-
łopolskiego i heroizacją OUN-UPA. 
Nie można obłudnie twierdzić, że 
Rosja jest spadkobiercą ZSRR (je-
dynym?) i dlatego ponosi prawnie 
winę za Zbrodnie Katyńską, a Ukra-
ina nie ponosi winy za zbrodnie 
OUN-UPA, ponieważ w momencie 
ich popełniania nie istniało pań-
stwo ukraińskie. Otóż Ukraina jako 
państwo ponosi prawnie odpowie-
dzialność za te zbrodnie, albowiem 
uznała OUN i UPA za organiza-
cje niepodległościowe i nadała ich 
członkom prawa kombatanckie. 
Takie stawianie sprawy świadczy 
tylko o tym, że polska „klasa po-
lityczna” kieruje się najniższymi 
pobudkami oraz traktuje instrumen-
talnie Zbrodnię Katyńską i ludobój-
stwo wołyńsko-małopolskie. Jest to 
w istocie stanowisko antypolskie, z 
którego wynika pogarda zarówno 
dla ofiar Zbrodni Katyńskiej jak i 
ofiar ludobójstwa wołyńsko-mało-
polskiego. 
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PUBLIKACJE-POGLĄDY-POLEMIKI

ierowana z zagranicy dzia-
łalność OUN w okresie 
międzywojennym polegała 

na aktach terrorystycznych dywer-
syjnych i sabotażowych skierowa-
nych przeciwko polskiej władzy. 
Zamordowany został poseł Tade-
usz Hołówko, minister Bronisław 
Pieracki i szereg policjantów. Z 
rąk „Czuprynki” (Romana Szuche-
wycza) zginął kurator szkolny Jan 
Sobiński zamordowany w nocy 
nożem na ul. Zielonej. Dzisiaj w 
faszystowskiej Ukrainie organizuje 
się pochody, rozlegają się okrzy-
ki – smert Lachom. Organizatorzy 
tych faszystowskich pochodów to 
m.in. Jurij Szuchewycz syn „Czu-
prynki” i Ołeh Tiahnybok (ukr. 
Олег Ярославович Тягнибок, ur. 7 
listopada 1968 roku we Lwowie) — 
ukraiński polityk nacjonalistyczny, 
od 2004 lider Ogólnoukraińskiego 
Zjednoczenia Swoboda. 

Ukraiński dziennik internetowy 
„Izrus” (18 czerwca 2013 roku) po-
daje: 

14 czerwca 2013 roku przedstawi-
ciel Żydów Ukrainy na konferencji 
OBWE alarmował o antysemickim 

zagrożeniu ze strony neo-banderow-
skiej "Swobody". "Swoboda" odrzu-
ciła te oskarżenia jako tendencyjne, 
fałszywe i szkalujące Ukrainę. W 
dniu 18 czerwca rzeczywistość oka-
zała się przerażająca - w Humaniu 
ukraińscy antysemici bestialsko po-
bili  Żyda modlącego się przy grobie 
rabina Nachmana.

Raport: Żydzi na Ukrainie - głów-
nym celem nacjonalistów

14.06.2013 14:09

Społeczność żydowska na Ukrainie, 
która liczy mniej niż 1% populacji, 
jest głównym przedmiotem prze-
stępstw motywowanych nienawi-
ścią. Tak stwierdził prezes Ukraiń-
skiego Komitetu Żydowskiego na 
konferencji zorganizowanej przez 
OBWE w Berlinie.

Alarmujące dane przedstawił Alek-
sander Feldman, prezes Ukraiń-
skiego Komitetu Żydowskiego i 
poseł ukraińskiego parlamentu, 
Rady Najwyższej Ukrainy, w prze-
mówieniu na konferencji OBWE 
na temat bezpieczeństwa społecz-
ności żydowskich, która odbyła się 

w Berlinie. Według posła, społecz-
ność żydowska na Ukrainie, która 
liczy mniej niż 1% populacji, jest 
głównym przedmiotem nienawiści, 
informuje agencja informacyjna IA 
"RBK Ukraina".
Feldman powiedział, że w całym 
kraju systematycznie ofiarą wanda-
lizmu padają cmentarze żydowskie, 
budynki synagog i domy kultury, 
pomniki upamiętniające Żydów 
zabitych w Holokauście. Neonazi-
stowska symbolika i antysemickie 
graffiti pokrywają ściany domów, 
znani w społeczeństwie wybitni Ży-
dzi otrzymują pogróżki pod swoim 
adresem, powiedział parlamentarzy-
sta. Przyznał, że ukraińskie władze 
i organy ścigania podejmują pewne 
działania mające na celu zwalcza-
nie tego szaleństwa, ale negatywny 
trend nie został przerwany.

Prezes Ukraińskiego Komitetu 
Żydowskiego wyraził pogląd, że 
wzrost tego rodzaju przestępstw jest 
powiązany ze wzrostem polityczne-
go statusu  partii "Swoboda". Ultra-
-nacjonaliści, którzy nie ukrywają 
swojej ksenofobicznej ideologii, po 
raz pierwszy założyli własną grupę 
parlamentarną, i w rzeczywisto-

ści, legitymizują antysemityzm. W 
wyniku wyborów do parlamentu 
ukraińskiego przedstawicieli  "Swo-
body" już stali się "bohaterami" 
szeregu antysemickich incydentów. 
Ekstremizm "Swobody" będzie 
jeszcze wzrastać wraz ze zbliżaniem 
się wyborów prezydenckich w 2015 
roku - powiedział Feldman.
Izraelczyk bestialsko pobity przez 
antysemitów w Humaniu.

18.06.2013 09:12

Obywatel Izraela, bresławski cha-
syd, który przybył do Umania na 
grób rabina Nachmana, został bru-
talnie pobity w poniedziałek rano 
przez tłum pijanych mieszkańców 
wykrzykujących antysemickie prze-
kleństwa. Wkrótce poszkodowany 
zostanie przewieziony do Izraela.

Rano 17 czerwca w Humaniu zo-
stał zaatakowany i brutalnie pobity 
bresławski chasyd z Izraela, który 
przyszedł do grobu sprawiedliwego 
rabina Nachmana. Według strony 
internetowej "Kikar Szabat", incy-
dent miał miejsce o godzinie 6 rano, 
kiedy młody Izraelczyk siedział 
sam w altance koło grobu, studiując 

książki religijne.

Według poszkodowanego, został 
zaatakowany przez kilku pijanych 
miejscowych  mieszkańców, wy-
krzykujących antysemickie prze-
kleństwa. Oni rozbili twarz mło-
demu człowiekowi i złamali co 
najmniej jedno żebro. Na krzyk 
bitego człowieka przybiegli inni 
chasydzi, widząc ich napastnicy 
uciekli. Sanitariusze z lokalnego 
oddziału ZAKA udzielili Izraelczy-
kowi pierwszej pomocy. Wkrót-
ce zostanie on wysłany do domu i 
umieszczony w szpitalu.

Lokalne organy ścigania wszczęły 
dochodzenie w sprawie incydentu. 
Ponadto wyjaśniane będzie, dlacze-
go nie było ochrony, zatrudnionej 
przez bresławskich chasydów.

Dokumenty, źródła, cytaty

http://izrus.co.il/diasporaIL/artic-
le/2013-06-14/21478.html

http://izrus.co.il/dvuhstoronka/ar-
ticle/2013-06-18/21501.html

SWOBODA NA UKRAINIE - BIJ  
ŻYDA - Z CZUPRYNKĄ W TLE
Aleksander Szumański

K

dy poświęcano noże. Tra-
gedia Wołynia. Już bez 
cenzury – wspomnienia 

powojenne. Autor Apolinary Oliwa 
to pozycja godna uwagi, dlatego 
prezentujemy tu dwa fragmenty:

Od Wydawcy
Kompozycja tej nietypowej książki 
być może zdziwi niejednego czytel-
nika – decydowała o niej historia 
i te transformacje, które pozwoli-
ły na ujawnienie prawdy o wielu 
wydarzeniach dotąd całkowicie 
lub częściowo skazanych na zapo-
mnienie. Należy tu dodać, że wielu 
młodszych Czytelników nie pamię-
ta, lub nawet nie wie, że jeszcze nie 
tak dawno istniała cenzura, czyli 
nadzór władz nad informacjami. 
A więc nad prasą, publikacjami 
naukowymi i kulturalnymi, a także 
widowiskami. Trwało to w Polsce 
Ludowej od 1944 do 1990 roku. 
Nie ulega wątpliwości, że wszelkie 
zakazy musiały się łączyć z suge-
stią, jak przedstawiać określone 
zjawiska dziejowe, jaką przyjąć 
interpretację problematyki trudnej 
i długo „niewygodnej” politycz-
nie. Lektura prezentowanej książ-
ki na pewno budzi właśnie i takie 
refleksje. W Opolu, w 1973 roku, 
ukazuje się książka Apolinarego 
Oliwy Gdy poświęcano noże. Edy-
torem jest Opolskie Towarzystwo 
Kulturalno-Oświato-we, również 
wydawca „Kalendarza Opolskie-
go”. (…) Zestawienie treści książki 

Oliwy, tej wydanej w 1973 roku, z 
późniejszymi wspomnieniami two-
rzy szczególny dokument: zbrodni 
dokonanych na Wołyniu przez na-
cjonalistów ukraińskich – i, tak-
że pełnych okrucieństwa, czasów 
„budowania zrębów socjalizmu” 
w Polsce. (…) Wydawnictwo zwró-
ciło się do Pani Ewy Siemaszko z 
prośbą o napisanie wstępu, którego 
fragment prezentujemy poniżej.

Zbrodnie ludobójstwa na Woły-
niu w czasie II wojny światowej- 
E.Siemaszko
Niewielka kolonia Rafałówka, z 
którą związane są wspomnienia 
autora,  znajdowała się w powiecie 
łuckim województwa wołyńskiego 
(w skrócie: na Wołyniu), w II Rze-
czypospolitej Polskiej. Podobnych 
polskich kolonii na Wołyniu było 
do 1943 r. około 1100, obecnie nie 
ma ani jednej. W 1939 r. Wołyń za-
mieszkiwało 346,6 tys. Polaków, 
po II wojnie światowej, gdy Wołyń 
przypadł Związkowi Sowieckiemu, 
pozostało tam ledwie 3896 Pola-
ków. Po rozpadzie Związku Sowiec-
kiego, od 1991 r., Wołyń jest w gra-
nicach Ukrainy. Zagłada polskości 
na Wołyniu dokonana została stop-
niowo podczas II wojny światowej.  
(…) 
Działająca nielegalnie od począt-
ku lat 30. w II RP Organizacja 
Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) 
postawiła sobie za cel wywalcze-
nie niepodległego państwa ukra-

ińskiego „tylko dla Ukraińców” 
drogą biologicznej eksterminacji 
Polaków, uznanych za najwięk-
szych wrogów, oraz innych nie-
ukraińskich narodowości. Sprzyja-
jące warunki do realizacji takiego 
planu OUN pojawiły się właśnie 
podczas okupacji niemieckiej, gdy 
Niemcy toczyły wojnę ze Związ-
kiem Sowieckim.
Początkowo nacjonaliści ukraiń-
scy związani z Organizacją Ukra-
ińskich 
Nacjonalistów (OUN) wykorzystali 
do tępienia Polaków kolaboracyjną 
policję ukraińską, która jednocze-
śnie służyła Niemcom i realizowała 
program OUN, przeprowadzając 
na dużą skalę rewizje w poszukiwa-
niu broni i usiłując wykryć polskie 
organizacje, pod różnymi pretek-
stami aresztując głównie młodych 
ludzi, wtrącając ich do więzień, 
bijąc, a nawet zakatowując na 
śmierć, a także składając Niemcom 
różnego typu donosy na Polaków, 
w większości fałszywe. W tych oko-
licznościach ludność polska znala-
zła się w kleszczach dwu wrogów 
– okupanta i nacjonalistów ukraiń-
skich. (…) Od lutego 1943 r. duże 
liczebnie bojówki UPA i OUN oraz 
zaagitowane grupy Ukraińców 
spoza struktur nacjonalistycznych 
napadały na czysto polskie wiej-
skie osiedla i Polaków żyjących 
w ukraińskich wsiach, mordując 
wszystkich, których udało się do-
sięgnąć – od niemowląt po sędzi-

wych starców (popularne wówczas 
hasło nacjonalistów ukraińskich 
głosiło: wyriżemo wsich lachiw do 
odnoho, od małoho do staroho– 
wyrżniemy wszystkich Polaków do 
jednego, od małego do starego). 
(…)
Ludność polska w różny sposób 
starała się uchronić życie. Naj-
powszechniejsze były ucieczki do 
miast, skąd albo Niemcy zabierali 
uchodźców na roboty do Rzeszy, 
albo uciekali oni po pewnym cza-
sie do Generalnego Gubernator-
stwa – na tereny obecnej Polski. 
Sytuacja uchodźców była tragicz-
na – brak środków do życia, głód, 
brak odzieży, bezdom-
ność i choroby, prze-
ludnienie w miejscach 
zatrzymania się. Część 
ludności, nie widząc 
możliwości przeżycia w 
nowym miejscu, usiło-
wała przetrwać w swych 
miejscowościach.(…)  
Najwcześniej punkty 
samoobrony powstały 
na północno-wschod-
nim Wołyniu, po zagła-
dzie Parośli. Z powo-
du niedostatku broni 
i amunicji najczęściej 
samoobrony te polegały 
na wartach i patrolach, 
które miały ostrzec 
przed zbliżającymi się 
bojówkami OUN--UPA 
i ewentualnie, stawia-

jąc opór przy użyciu broni, umożli-
wić ludności ucieczkę. Posiadanie 
broni było przez Niemców karane 
śmiercią, toteż używanie jej rów-
nież stanowiło ryzyko narażenia 
się na represje okupanta. 
Większość tego typu samoobron 
trwało krótko – albo same likwi-
dowały się i wraz z ludnością ewa-
kuowały się do miast, albo ule-
gały rozbiciu przez przeważające 
siły OUN i UPA. Samoobrony w 
Rafałówce oraz w sąsiedniej wsi 
Przebraże powstały stosunkowo 
wcześnie, w marcu 1943 r., two-
rząc wspólnie silną bazę obronną, 
do której z czasem włączono także 
kilka kolonii najbliżej położonych 
Przebraża. Były to samoobrony 
wyjątkowe. Pomimo nieustannego 
zagrożenia zdołały nie tylko obro-
nić własną ludność, ale i zapewnić 
bezpieczeństwo ludności polskiej 
z okolicy, uciekającej przed UPA, 
i utrzymać obóz uchodźczy aż do 
przybycia Armii Czerwonej w lu-
tym 1944 r. 

Gdy poświęcano noże. 
Tragedia Wołynia Redakcja

G
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owiedziano prawdę o Katyniu, 
powiedziano prawdę o pakcie 
Ribbentrop-Mołotow, czas aby 

polscy parlamentarzyści powiedzieli 
prawdę o ludobójstwie na Kresach 
Wschodnich.

W sejmie Polski zarejestrowany zo-
stał projekt uchwały w sprawie uzna-
nia OUN-UPA, Dywizję SS-Galizien 
i ukraińską policję na służbie niemiec-
kiej za organizacje zbrodnicze, które 
dopuściły się ludobójstwa na ludności 
polskiej Wschodnich Kresów w la-
tach 1939-1947.
Wszystkie kluby parlamentarne zło-
żyły swoje projekty  w tej sprawie.  
Niektóre projekty wpłynęły jeszcze w 
zeszłym roku ale uchwała nie została 
dotychczas zatwierdzona ponieważ 
wśród polityków nie ma zgodności 
w sprawie nazwania zbrodni. Toczy 
się spór o słowo „ludobójstwo”. Jedni 
chcą pełnego ujawnienia faktów i na-
zwania ludobójstwa  po imieniu inni 
szukają wymijających określeń gdyż 
obawiają się popsucia stosunków z 
Ukrainą.

Najbardziej zdecydowany projekt 
przedstawiło Polskie Stronnictwo Lu-
dowe.
W  projekcie napisano m.in.: "Sejm 
potępia ludobójstwo na ludności 
polskiej dokonane przez Ukraińską 
Powstańczą Armię i inne formacje 
ukraińskich nacjonalistów w latach 
1939-1947, co zarówno w świetle 
prawa międzynarodowego, jak i pol-
skiego nie podlega przedawnieniu".
PSL postuluje ustanowienie 11 lipca 
"Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa 
Dokonanego przez OUN-UPA na 
Kresach Wschodnich II Rzeczypo-
spolitej".
W projekcie zaznaczono, że zbrodnia 
nie obciąża narodu ukraińskiego.
Jeżeli krytykuję Breivika, to nie je-
stem przeciwko Norwegom - po-
wiedział poseł Franciszek Stefaniuk 
(PSL). Zaznaczył również, że uchwa-
ła nie dotyczy obecnego pokolenia 
Ukraińców i jest adresowana tylko do 
"osób i organizacji, które dopuściły 
się zbrodni". 
Najostrożniejszą wersję napisali po-
słowie rządzącej Platformy Obywa-
telskiej. Rezygnują w niej m.in. z uży-
wania słowa „ludobójstwo". Zbrodnia 
została ukryta pod takimi określenia-
mi jak: „tragiczne wydarzenia”, „tra-
gedia wołyńska” i „antypolska akcja”. 
Szczególnie razi to, że posłowie pol-
skiego parlamentu używają charak-
terystycznego dla języka zbrodniarzy 
z OUN-UPA terminu „antypolska 
akcja”. Właśnie w ten sposób w do-
kumentach OUN-UPA nazywano 
wyrzynanie w pień wszystkich „La-
chów od małego do starego”.  O tym, 
że Polacy byli ofiarami ludobójstwa, 
uchwała ma nie mówić. Politycy PO 
chcą zapewne łagodzić polsko-ukra-
ińskie stosunki. Intencje są szlachet-
ne, pytanie, czy nie poszli za daleko,  
czy obawy o skłócenie Polaków z 
Ukraińcami nie są grubo przesadzone.
Projektem uchwały żywo interesuje 
się Ukraina.
W Radzie Najwyższej Ukrainy domi-
nują siły polityczne uznające OUN-
-UPA za zbrodniarzy i kolaborantów 
hitlerowskich. Zaś prominentni człon-
kowie rządzącej Partii Regionów - 

tacy jak wiceprzewodniczący partii 
Mychajło Czeczetow, wiceprzewod-
niczący frakcji parlamentarnej Wa-
dym Kolesniczenko, czy gubernator 
obwodu charkowskiego Mychajło 
Dobkin – wypowiadali się pozytyw-
nie o projekcie uchwały Sejmu RP 
zgłoszonego przez Polskie Stronnic-
two Ludowe.
Na przeciwnym biegunie jest hołdu-
jąca spuściźnie banderowskiej Partia 
"Swoboda", która jest w  mniejszości 
w parlamencie Ukrainy.

Również przedstawiciele czterech 
ukraińskich partii politycznych i or-
ganizacji społecznych, popierają pro-
jekt.
W związku z tym wystosowali 
oświadczenie do posłów Sejmu Rze-
czypospolitej Polskiej popierające 
projekt uznania UPA za organizację 
zbrodniczą.
Oświadczenie wpłynęło  22 kwietnia i 
jest wyrazem nie tylko sąsiedzkiej so-
lidarności ale, jak podkreślają Ukra-
ińcy, jest istotne i ważne dla samej 
Ukrainy.
W oświadczeniu piszą m.in:
"Bezwarunkowo popieramy nawią-
zywanie przyjaznych relacji między 
naszymi krajami i narodami. Ale 
prawda historyczna wymaga potę-
pienia zbrodni popełnionych przez 
nacjonalistów ukraińskich, poplecz-
ników hitlerowskich nazistów, ich 
zbrodni przeciwko ludności polskiej, 
zbrodni Holocaustu, eksterminacji 
ludności Białorusi i dokonywania 
masowych mordów na Ukraińcach. 
Prawda historyczna jest taka, że 
OUN była na służbie Niemiec hitle-
rowskich, i w składzie europejskiej 
osi zła, w strukturach hitlerowskich 
Waffen SS, strukturach Abwehry, 
Wehrmachtu, policji bezpieczeństwa 
i SD. Ukraińska policja pomocnicza 
- OUN prowadziła działania wojenne 
przeciwko koalicji antyhitlerowskiej, 
uczestnicząc w tworzeniu nazistow-
skiego reżimu na okupowanych te-
rytoriach. [...] Jest udowodnione, że 
OUN-UPA były nie tylko wspólnika-
mi hitlerowskich nazistów, nie tylko 
dokonywały wspólnie z nimi zbrod-
ni przeciwko pokojowi, ludzkości i 
człowieczeństwu, ale były również 
w składzie hitlerowskich formacji od 
batalionów "Roland", "Nachtigal" do 
Waffen-SS (14 Dywizji Grenadierów 
Waffen SS - 1 Dywizja Ukraińska lub 
"Galicja") dokonywały zbrodni, potę-
pionych przez sąd narodów - Trybu-
nał Wojskowy w Norymberdze.[...] 
Uważamy, że przyjęcie przez Sejm 
RP uchwały w sprawie uznania Or-
ganizacji Ukraińskich Nacjonalistów 
i Ukraińskiej Powstańczej Armii, 
SS "Galicja" i ukraińskiej policji 
pomocniczej w służbie niemieckiej 
za organizacje zbrodnicze, które 
dokonały ludobójstwa na polskiej 
ludności Wschodnich Kresów w la-
tach 1939-1947, odpowiednio, jest 
istotne i ważne dla samej Ukrainy. 
Totalitarny, propagujący nienawiść 
do ludzi, ruch OUN obecnie odradza 
się na Ukrainie, niesie groźbę roz-
lewu krwi i pogromów dla naszego 
narodu, stanowi zagrożenie dla po-
koju na kontynencie europejskim. 
Rehabilitacja OUN-UPA narusza 
normy prawa międzynarodowego, 
znieważa ogólnie przyjęte wartości 

ludzkie i pamięć o ofiarach hitlerow-
skich nazistów i ich kolaborantach z 
OUN-UPA. Pogwałcenie prawa mię-
dzynarodowego powinno wywołać 
reakcję społeczności światowej. Oto 
dlaczego potępiająca Uchwała Sej-
mu Rzeczypospolitej Polskiej jest w 
pełni uzasadniona."

Sejm zwleka z podjęciem uchwały. 

Tymczasem  lokalne władze  samo-
rządowe śmiało potępiają zbrod-
niarzy. W maju uchwałę potępia-
jącą ludobójstwo podjął Sejmik 
województwa dolnośląskiego i za-
chodniopomorskiego.
Zwlekanie sejmu odbija się echem 
także w Rosji. Media elektroniczne 
rosyjskie ogłaszają w necie, że War-
szawa kapituluje przed ukraińskimi 
neonazistami i odmawia uznania rze-
zi wołyńskiej za ludobójstwo.
Więc kogo nie chce obrazić oficjalna 

Warszawa? - pyta ks. Isakowicz-Za-
leski, od lat zaangażowany w walkę 
o ujawnianie faktów zbrodni OUN-
-UPA. - Neonazistowską "Swobodę", 
która ma poparcie 10% wyborców na 
Ukrainie i mieszkańców małej części 
terytorium Ukrainy? Ukraina to jest 
nie tylko Lwów, ale i Odessa, Krym, 
Kijów, Wschodnia Ukraina, gdzie 
nie stawia się pomników Stepanowi 

Banderze", powiedział w wywiadzie 
dla portalu Polityka.
Czystki etniczne dokonane przez 
banderowców były dokładnie zapla-
nowane . Rozkazy dowództwa UPA 
brzmiały jasno: "Powinniśmy prze-
prowadzić wielką akcję likwidacji 
polskiego elementu. Przy odejściu 
wojsk niemieckich należy wykorzy-
stać ten dogodny moment dla zli-
kwidowania całej ludności męskiej 
w wieku od 16 do 60 lat. Leśne wsie 
oraz wioski położone obok leśnych 

masywów powinny zniknąć z po-
wierzchni ziemi. Rozwiążemy je tak, 
jak Hitler sprawę żydowską"
Rozkazy konsekwentnie realizowa-
no. W latach 1942 – 1946 OUN i 
UPA wraz z zaangażowanymi przez 
nie wiejskimi bojówkami ukraiń-
skimi wymordowały na Wołyniu i 
w Galicji łącznie ok. 120 tys. Pola-
ków, od niemowląt do starców, nisz-

cząc przy tym kilka tysięcy polskich 
osiedli i kilkadziesiąt tysięcy gospo-
darstw.
Czy wobec tych faktów można uciec 
od słowa "ludobójstwo"?
Jaka będzie ostateczna uchwała Sej-
mu RP, dowiemy się prawdopodob-
nie w przeddzień 11 lipca.

Maria Krenz
Źródło: „ReWizje Tomaszowskie”, 
nr 12(579) 14 czerwca 2013r.

PUBLIKACJE-POGLĄDY-POLEMIKI

P

Czy sejm potępi zbrodnię?
Maria Krenz

/ „Sędzia sprawiedliwy” , autor Maria Krenz, technika własna, 100 cm x 70 cm. Napis na obrazie: „Kto sprawiedliwie panuje nad ludźmi, kto 
panuje w bojaźni Bożej, jest jak brzask poranku gdy słońce poranne wschodzi na bezchmurnym niebie, jak deszcz, który sprawia, że ruń wy-
chodzi z ziemi.”
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W odpowiedzi autorom antypol-
skiego paszkwilu zatytułowanego 
„Za to, że jesteś Ukraińcem”

 obchodzoną aktualnie w 
Polsce 70. rocznicę ma-
sowych rzezi ludności 

polskiej na Wołyniu i w trzech po-
łudniowo-wschodnich wojewódz-
twach na Kresach Wschodnich RP, 
dokonanych przez formację tzw. 
UPA - Ukraińskiej Armii Powstań-
czej
-będącej ramieniem zbrojnym Orga-
nizacji Ukraińskich Nacjonalistów, 
przez ukraińską policję pomocni-
czą w służbie niemieckiej i przez 
oddziały ochotnicze ukraińskiej 14. 
Dywizji Grenadierów Waffen SS 
Galizien, wprowadzono do księgarń 
w Polsce, liczącą 400 stron druku 
książkę, zatytułowaną „Za to, że 
jesteś Ukraińcem: wspomnienia z 
lat 1944- 1947". Na karcie tytuło-
wej antypolskiej publikacji wpisano 
nazwę wydawcy: Stowarzyszenie 
Ukraińców Więźniów Politycznych 
i represjonowanych w Polsce. Ko-
szalin - Warszawa-Przemyśl 2012.
Według wypowiedzi redaktora 
publikacji, Bogdana Huka, auto-
rami większości opublikowanych 
tekstów są byli żołnierze UPA, 
członkowie jej zaplecza, czyli siat-
ki OUN, oraz świadkowie ówcze-
snych wydarzeń. Dobrani przez wy-
dawców autorzy zamieszczonych w 
książce relacji ani jednym słowem 
nie wspominają o
rzeziach masowych ludności pol-
skiej dokonanej przez żołnierzy 
UPA, a zwłaszcza przez osławio-
ną „Służbę Bezpeky", tej formacji 
skrajnego ukraińskiego nacjonali-
zmu, nie wspominają o stosowa-
nej przez UPA technice, sposobach 
mordowania niewinnych, bezbron-
nych ofiar, w tym polskich kobiet, 
dzieci i niemowląt.
Sprawcy omawianej publikacji - 
Bogdan Huk oraz pozostali, to lu-
dzie bardzo dobrze znający program 
ideowy i polityczny Dmytro Donco-
wa, autora świeckiej biblii, zwolen-
ników ukraińskiego modelu rasizmu 
- hitleryzmu, znają treść dokumen-
tów kierownictwa OUN-UPA odno-
szących się do programu i zamie-
rzeń tej organizacji, znają uchwały 
kierownictwa OUN przewidujące 
totalną czystkę fizyczną ludności 
polskiej oraz osadników czeskich 
na Wołyniu i na całych Kresach 
Południowo-wschodnich RP. Orga-
nizatorzy i wydawcy czarnej księgi 
paszkwilu antypolskiego wy-brali 
nieprzypadkowo ten termin, ponie-
waż antypolska czarna księga opu-
blikowana została w 70. rocznicę 
rzezi ludności polskiej przez UPA 
na Wołyniu i w innych rejonach 
Kresów Południowo-wschodnich 
RP. Owi organizatorzy i wydawcy 
anty-polskiego paszkwilu przemil-
czeli z pełną świadomością i celowo 
to wszystko, co dowodzi o absolut-
nym pokrewieństwie oficjalnej ide-
ologii Dmytro Doncowa jej twórcy 

- ideologii OUN-UPA, ukraińskiej 
odmiany hitleryzmu, z ideologią 
Adolfa Hitlera, jego partii - NSDAP 
, formacji. SA i 55, ideologii gesta-
po. Wydawcy antypolskiego pasz-
kwilu pomijają znane im doskonale 
decyzje kierownictwa OUN-UPA o 
fizycznej likwidacji całej polskiej 
ludności Wołynia, o przedstawie-
niu Polakom od stuleci związanym 
z Kresami Wschodnimi, ultimatum 
- albo natychmiast opuszczą swo-
je domy, gospodarstwa, kościoły, 
albo czeka ich śmierć. Ani słowa 
w owych „wspomnieniach" we 
wstępie Bogdana Huka nie ma o 
tym, że na całym obszarze obecnej 
zachodnią Ukrainy, na polach, w 
lasach, we wsiach w starych stud-
niach zalegają nie ekshumowane 
dotąd szczątki tysięcy wymordowa-
nych w okrutny sposób prze UPA 
Polaków - kobiet dzieci, mężczyzn, 
w tym również polskich duchow-
nych katolickich. Starsze pokole-
nia Ukraińców, mieszkańców wsi, 
w których UPA dokonywała rzezi 
Polaków, dobrze pamiętające czas 
zagłady swoich polskich sąsiadów. 
Przy okazji fałszowania przebie-
gu wydarzeń, autorzy wspomnień 
oraz wydawcy, pomijają dokładnie 
wszystkie osiągnięcia Polaków w 
zakresie gospodarczym i rozwoju 
kulturalnym na Kresach Wschod-
nich, w ciągu minionych wieków. 
Program totalnej depolonizacji re-
alizowanej na współczesnej Ukra-
inie trwa nieprzerwanie od dnia 
uzyskania niepodległości od sierp-
nia 1991 roku.
Według ocen, niepełnych i raczej 
zaniżonych, na samym tylko Woły-
niu Ukraińcy wymordowali około 
60-70 tysięcy Polaków, w woje-
wództwie lwowskim ponad 20 ty-
sięcy osób, w województwie tar-
nopolskim około 24 tysięcy osób, 
w województwach rzeszowskim i 
lubelskim łącznie około 10 tysię-
cy, zaś w województwie stanisła-
wowskim co najmniej 18.400 osób. 
Wydawcy antypolskiego paszkwilu 
pomijają m.in. to, że członkowie 
UPA, d, którzy do oddziałów tej 
formacji przeszli w liczbie 4 tysięcy 
osób, które zdezerterowały z ukra-
ińskiej policji pomocniczej w służ-
bie Hitlera, uczestniczyli w latach 
1941- 1943 wspólnie z Niemcami 
w zagładzie ludności żydowskiej na 
Kresach Wschodnich RP i na tere-
nach województw rzeszowskiego, 
lubelskiego i części województwa 
białostockiego. Historycy szacują, 
że ofiarami Niemców, ukraińskich 
nacjonalistów i zdziczałego chłop-
stwa ukraińskiego było od 700 do 
800 tysięcy Żydów polskich mordo-
wanych w okrutny sposób.
Godne uwagi wydaje się to, że 
sprawcami ludobójstwa Polaków 
i Żydów polskich byli Ukraińcy, 
obywatele Rzeczypospolitej Pol-
ski do września 1939 r., a więc d, 
których udział w zbrodniach mają 
prawo rozpatrywać polskie sądy. W 
stosowanej przez aktualne władze 

polskie polityce nie ma żadnych 
możliwości postawienia przed pol-
skim sądem zbrodniarza, obywatela 
państwa ukraińskiego, a przed wrze-
śniem 1939 roku państwa polskiego 
.Autorzy wspomnień triumfalnym 
tonem opisują swoje akcje, strzela-
nie i zabijanie polskich żołnierzy, 
milicjantów, urządzanie zasadzek, 
w tym zasadzki na generała Karo-
la Świerczewskiego, który zginął 
od kul upowskich w dniu 28 marca 
1947r. pod Baligrodem w powiecie 
leskim. Autorzy i wydawcy anty-
polskiego paszkwilu przemilczają 
to wszystko, i co ze strony OUN-
-UPA dokonane zostało przed ak-
cją „Wisła" na Wołyniu, Podolu, 
na ziemi lwowskiej, tarnopolskiej, 
stanisławowskiej, we wschodnich 
powiatach Rzeszowszczyzny i Lu-
belszczyzny. Przemilczają masowy 
udział Ukraińców wespół z Niem-
cami w zagładzie Żydów kreso-
wych - obywateli państwa polskie-
go, w zagładzie jeńców radzieckich. 
Wydawcy czarnej księgi znają po-
wszechnie i przytaczane wielokroć 
w literaturze doku* ; mentalnej ra-
porty poszczególnych sotni i szta-
bów UPA o kolejnych akcjach wy-
rzucania ludności polskiej z domów, 
gospodarstw, o paleniu całych wsi, 
o bezlitosnym mordowaniu polskich 
kobiet, dzieci, niemowląt, starców. 
Autorzy omawianej publikacji zna-
ją opisy mordowania przez UPA 
Czechów, osadników na wsiach 
Wołynia. Gwoli ścisłości i gwoli 
prawdzie historycznej należy przy-
pomnieć
0 tym, że w oddziałach UPA zna-
lazło się około 4 tysięcy byłych 
członków ukraińskiej policji po-
mocniczej - Ukrainische Hilsfpo-
lizei, aktywnych uczestników za-
głady polskich Żydów na Kresach 
Wschodnich RP. Po masowej de-
zercji ze służby pod niemieckim 
kierownictwem i przejściu i do le-
śnych oddziałów UPA, dokonywali 
oni zagłady ludności polskiej oraz 
niepokornych Ukraińców. Autorzy 
i wydawcy przemilczają zbrodnie 
ludobójstwa dokonane przez forma-
cje ukraińskiego modelu faszyzmu 
- OUN-UPA na ludności polskiej 
w kilkuletnim okresie przed akcją 
„Wisła". Nie działają oni j w próżni 
politycznej. Są doskonale zoriento-
wani co do swojej bezkarności w 
Polsce po roku 1989 i do dnia dzi-
siejszego. Wiedzą o tym, że władze 
polskie, ani te władze z najwyższe-
go szczebla, ani władze ze szczebli 
pośrednich nie zaprotestują przeciw 
plugawieniu imienia Polaków przez 
spadkobierców zbrodniarzy, wiedzą 
o tym, że obecne władze Polski nie 
staną w obronie polskiego żołnierza, 
który swoją krwią pieczętował wier-
ność narodowi polskiemu i państwu 
polskiemu, uczestnicząc z bronią w 
ręku w akcji „Wisła" wiosną 1947r, 
która to akcja była wynikiem i ko-
niecznością zapobieżenia dalszemu 
ludobójstwu Polaków.
Eks-upowcy i ich polityczni spadko-

biercy nazywają żołnierzy polskich | 
uczestniczących w walkach z UPA 
- komunistami. A zgodnie z prawdą, 
w zdecydowanej większości żołnie-
rze, podoficerowie i oficerowie Woj-
ska Polskiego uczestniczący w akcji 
j „Wisła" byli chłopskimi synami z 
Kresów Wschodnich, katolikami, 
nie komunistami. Autorzy omawia-
nej publikacji plugawiąc Polaków, 
żołnierzy, których j generał Zyg-
munt Berling wyciągnął z dna so-
wieckich łagrów i z zsyłek „na ziemi 
bez Boga", ani jednym zdaniem nie 
wspomnieli o tym, czego dokonali 
mordercy z OUN-UPA, nie wymie-
nili ani jednego przypadku torturo-
wania przez UPA Polaków, mordo-
wania bezlitosnego polskich kobiet, 
dzieci i niemowląt, palenia żywcem 
Polaków, topienia w studniach, pi-
łowania żywcem bezbronnych Po-
laków, również tych, a byli to pra-
wie wszyscy, którzy nigdy przed 
okresem rzezi nie uczestniczyli w 
sporach z ukraińskimi sąsiadami. 
Wydawcy antypolskiego paszkwilu 
doskonale są zorientowani w tym, 
że akcja „Wisła" nie miała na celu 
pozbycia się ludności ukraińskiej z 
terenów objętych działaniami Woj-
ska Polskiego, ani nie miała na celu 
represjonowanie Ukraińców. Polacy 
-nie komuniści, a w zdecydowanej 
większości katolicy, uczestniczy-
li w tej akcji, w obronie polskiego 
stanu posiadania, w obronie swoich 
rodzin skazanych na zagładę z rąk 
UPA, ukraińskiej policji i oddziałów 
ochotniczej ukraińskiej 14 Dywizji 
Grenadierów SS.
Ówcześni decydenci w polityce, 
dowódcy w jednostkach Wojska 
Polskiego, nie mieli dokładnego ro-

zeznania na temat składu narodowo-
ściowego na Kresach Wschodnich 
RP, w Bieszczadach. Nie znali praw-
dy o Łemkach, Bojkach a mieszkań-
ców pacyfikowanych wsi dzielili na 
Ukraińców i Polaków. W tej sytuacji, 
niezamierzenie wyrządzono wiele 
krzywd uczciwym, niewinnym lu-
dziom. Toteż gwoli prawdzie histo-
rycznej należy powiedzieć i o tym, że 
w czasie trwania akcji „Wisła" wy-
rządzono niemało krzywd ludziom, 
których jedyną winą było to, że za-
mieszkiwali wsie, które byty uzależ-
nione od UPA i terroryzowane przez 
UPA, często zmuszane do różnora-
kich świadczeń na rzec morderców. 
Zdarzało się wcale nierzadko, że w 
czasie pacyfikacji wsi i gmin wywo-
żono z ojcowizny całe mieszane mał-
żeństwa polsko-ukraińskie. Wywo-
żono na ziemie zachodnie i północne 
Łemków, którzy nie utożsamiali się z 
Ukraińcami, byli bardzo często pro-
polscy, współdziałali nierzadko w 
latach minionej wojny z Armią Kra-
jową, z Batalionami Chłopskimi.
Tu należy przypomnieć, że w skład 
polskich dywizji realizujących ak-
cję „Wisła", wchodzili głównie żoł-
nierze, którzy w okresie przed akcją 
„Wisła" byli świadkami okrutnych 
zbrodni dokonywanych przez UPA, 
na najbliższych członkach rodzin 
owych polskich żołnierzy. Ci, któ-
rym udało się cudem uniknąć zagła-
dy z rąk katów z UPA i jej Służby 
Bezpieky wspominają, jak w mo-
mentach zagrożenia, prosili Boga 
ażeby przysłał Niemca - SS-owca, 
który zastrzeli i zaoszczędzi tortur i 
męczeństwa z rąk ukraińskich sza-
leńców, arcymistrzów w katowskim 
rzemiośle.

Za to, że byli Polakami
prof. dr Jacek Wilczur

W
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PUBLIKACJE-POGLĄDY-POLEMIKI
Obecne władze państwa polskiego 
nie dementują kłamliwych zarzutów 
pogrobowców OUN-UPA, oskarżeń 
przeciw rzekomym „komunistom 
polskim", którzy zorganizowali i 
realizowali akcję „Wisła". W rze-
czywistości, w skład korpusu oficer-
skiego polskich dywizji biorących 
udział w akcji „Wista", wchodzili w 
większości oficerowie polscy z 1939 
r., którzy po klęsce Trzeciej Rzeszy 
wrócili z obozów jenieckich do kra-
ju i wstąpili do ludowego wojska 
polskiego. Akcją dowodził generał 
Stefan Mossor przedwojenny pol-
ski oficer, katolik - nie komunista, 
skazany w stalinowskim procesie 
generałów w 1951 roku. Najwyższe 
władze Rzeczypospolitej uczestni-
czą co pewien czas w prymitywnych 
pokazówkach pod szyldem „pojed-
nanie z Ukraińcami". Ściskają się i 
obejmują z premierami i ministrami 
ukraińskimi, po czym głoszą, że po 
tych „pieszczotach" politycznych 
nastąpiło już pojednanie. Owe poka-
zówki traktowane są przez zdecydo-
waną większość Polaków żałosnymi 
uwagami, a przez żyjących dotąd 
kresowiaków ocalonych cudem 
spod piły, kuli i siekiery UPA, oraz 
ich rodzin, traktowane są z pogar-
dą. Skutki paraliżu naszych władz 
w odniesieniu do spraw, o których 
mowa powyżej, spowodowały m.in. 
to, że na rzecz ujawniania prawdy o 
ludobójstwie OUN- UPA, działają 
w Polsce równolegle jedynie patrio-
tyczne środowiska katolicko-naro-
dowe oraz lewicowe. W zaistniałej 
po 1990 roku sytuacji, wobec cał-
kowitego braku zainteresowania ze 
strony najwyższych polskich władz, 
obroną prawdy o męczeńskiej krwi 
Polaków kresowych funkcje obro-
ny prawdy historycznej i utrwalania 
pamięci narodowej o polskim Ho-
lokauście, którego sprawcami byli 
ukraińscy szowiniści z OUN-UPA; 
przejęły polskie organizacje zwią-
zane z tradycjami kresowymi oraz 
niezależni, niepokorni naukowcy-
-historycy, prasa katolicka. To dzię-
ki nim istnieje i wzbogacana jest li-
teratura dokumentalna, naukowa, o 
ludobójczej formacji OUN- UPA, o 
męczeństwie i zagładzie Polaków na 
Kresach Południowo- wschodnich 
RP i we wschodnich po-wiatach 
Lubelszczyzny i Rzeszowszczy-
zny. Sprawcy ludobójstwa w latach 
II wojny światowej i aż do wiosny 
1947 roku, członkowie ukraińskiej 
policji pomocniczej w służbie Hi-
tlera
-Ukrainische Hilsfpolizei, człon-
kowie zbrodniczej formacji OUN-
-UPA, a zwłaszcza jej oddziałów 
występujących pod nazwą „Służba 
Bezpeky", mają w współczesnej 
Polsce swoich obrońców wśród 

niewielkiej grupy ludzi z tytułami 
i stopniami naukowymi, w grupie 
publicystów, polityków. Owi obroń-
cy starają się w sposób nieudolny 
ukryć swoje prawdziwe poglądy na 
temat rzezi ludności polskiej, do-
konywanych przez OUN- UPA na 
Kresach Wschodnich RP i w połu-
dniowo-wschodnich powiatach Lu-
belszczyzny i Rzeszowszczyzny. Na 
temat masowego wyrzynania przez 
UPA całych polskich wsi i osad, 
mordowania kobiet dzieci, niemow-
ląt w latach 1943-1944, używają 
oszukańczego terminu „Konflikty 
polsko-ukraińskie". Termin „kon-
flikty" ma jeden tylko cel - oszukać 
w sposób szczególnie perfidny czy-
telnika, nie obeznanego z tragedią 
kresowych Polaków, zagładą ludno-
ści polskiej przez skrajnych ukraiń-
skich szowinistów oraz przedstawić 
czytelnikowi, zwłaszcza młodemu 
pokoleniu, że nie było rzezi, że były 
zaledwie „konflikty", a wiadomo 
powszechnie, ze gdzie drzewo piłu-
ją, tam drzazgi lecą. Owe „drzazgi" 
to krew polskich dzieci, niemowląt, 
kobiet, polskich duchownych kato-
lickich mordowanych przez UPA 
przy ołtarzach, palonych żywcem 
w kościołach, pomieszczeniach pa-
rafialnych. W wersji zaprezentowa-
nej publikacji pominięto całkowicie 
wszystko to, co poprzedziło akcję 
„Wisła", całkowicie pominięto ma-
sowe rzezie bezbronnej ludności 
polskiej, głównie wiejskiej ludno-
ści, dokonane w latach 1943-1947 
przez oddziały polowe OUN-UPA, 
przy współudziale ukraińskiej for-
macji - ochotniczej 14 Dywizji Gre-
nadierów SS, pominięto udział w 
zagładzie nie mniej niż 150 tysięcy 
Polaków. Od grubo ponad 20 lat, 
głównie prasa, periodyki katolickie, 
narodowe oraz patriotyczna prasa 
antyfaszystowskiej i antystalinow-
skiej polskiej lewicy przedstawiają 
prawdę o jednej z najbardziej okrut-
nych, zbrodniczych formacji lat II 
wojny światowej i dwóch powojen-
nych lat
- do wiosny 1947 r. o OUN 
- UPA. Według utworzonej do-
tychczas dokumentacji opartej na 
źródłowych materiałach, na zgod-
nych relacjach tysięcy naocznych 
świadków i udokumentowanych 
publikacjach wybitnych history-
ków, badaczy polskich, nacjonaliści 
ukraińscy, członkowie policji po-
mocniczej w służbie niemieckiej, 
członkowie OUN-UPA i oddziałów 
ochotniczej ukraińskiej 14 Dywizji 
Grenadierów SS - Galizien, popeł-
nili zbrodnie na Polakach w około 
3700 miejscowościach.
Badacze, historycy dziejów ludno-
ści polskiej na Kresach Wschodnich
obliczają, że poczynając od 1943 r. 

do wiosny 1947 r., oddziały OUN- 
UPA zamordowały co najmniej od 
170 do 200 tysięcy Polaków. Oblicza 
się, że w okresie od końca 1942 r. do 
zakończenia akcji „Wisła" w 1947 r. 
UPA zamordowała grubo ponad 40 
tysięcy Ukraińców, którzy nie od-
powiadali obłąkańczej ideologii i 
pro-gramowi OUN-UPA. Są jednak 
na Ukrainie, w Rosji badacze, histo-
rycy, którzy oceniają liczbę Ukraiń-
ców zamordowanych przez UPA na 
około 80 tysięcy osób, w tym kobiet 
ukraińskiej narodowości. Należy 
przyjąć, ze wykazy pełne lub wy-
kazy prawie pełne Ukraińców zgła-
dzonych przez UPA, a zwłaszcza 
przez jej „Służbę Bezpeky" zacho-
wały się i znajdują się w zbiorach 
archiwalnych OUN-UPA, w Kana-
dzie, USA, Argentynie. Mordercy 
żołnierzy polskich, członkowie hord 
UPA - obywatele III Rzeczypospoli-
tej przy różnych okazjach obrzucają 
fałszywymi oskarżeniami, błotem 
Polaków walczących w polskich 
Bieszczadach i na innych terenach z 
próbami oderwania Polsce naszych 
ziem. Autorzy wspomnień opisują 
sceny znęcania się nad nimi przez 
żołnierzy, przez śledczych polskich, 
po tym, kiedy dostali się do niewoli 
polskiego wojska lub służby bez-
pieczeństwa. Nie wspominają nato-
miast ani jednym słowem o tym, jak 
oni sami rozbijali głowy polskich 
dzieci, niemowląt, o pnie drzew, o 
mury domów, jak piłami rozcina-
li żywcem Polaków, jak rozrywali 
m.in. końmi polskiego parlamenta-
riusza Zygmunta Jana Rumia, jak 
setki mężczyzn i kobiet topili żyw-
cem w studniach, jak mordowali 
polskich duchownych katolickich, 
często przy ołtarzach. Nawoływa-
nie Polaków przez poszczególne 
polskie środki masowego przekazu 
do tzw. przyjaźni, do zrezygnowa-
nia z pamięci o ludobójstwie, któ-
rego sprawcami była faszystowska 
OUN-UPA stanowi jawną formę 
zdrady narodowej i równoznaczne 
jest z działalnością wymierzoną w 
byt państwa polskiego. I w sumie 
nie ma znaczenia czy do zatarcia, 
zabicia pamięci narodowej wzywa 
agitator, publicysta, czy członek 
rządu, prezydent państwa. Skutek z 
tego jest jeden, bowiem naród, który 
traci pamięć, traci życie. Ukraiński 
nacjonalizm, rewanżyzm antypolski 
jest bardzo aktywny na dawnych 
Południowo-wschodnich Kresach 
RP, ale nie tylko, również w Polsce. 
Pogrobowcy OUN- UPA nadal zgła-
szają swoje rzekome prawa do Prze-
myśla, Rzeszowa, Chełmszczyzny, 
do całego tego obszaru polskiego 
aż do Nowego Sącza. Nacjonalizm 
- szowinizm ukraiński stanowi real-
ne zagrożenie dla spokoju na naszej 

wschodniej granicy, w tym również 
dla spokoju w Europie. Czarna księ-
ga chwalców i obrońców ludobój-
czej formacji antypolskiej - OUN-
-UPA. to kolejny przykład tego, 
jakie są skutki braku reakcji naszych 
polskich władz na rehabilitację za 
naszą wschodnią granicą morder-
ców, uczestników ludobójstwa, brak 
reakcji na trwającą od ponad 20 lat 
akcję depolonizacji na Ukrainie, 
głównie we Lwowie, Tarnopolu, 
Stanisławowie, na wznoszenie na 
Ukrainie pomników sprawcom za-
głady Polaków i Żydów polskich 
na Kresach Wschodnich RP, oraz 
sprawcom zagłady ponad 40 tysię-
cy prawych, uczciwych Ukraińców, 
którzy niej>oparli szaleńców - mor-
derców z OUN-UPA.
Prasa polska z pierwszej dekady 
miesiąca kwietnia br., tj. 2013 roku 
przytacza wypowiedź przywódców 
religijnych ukraińskich z okazji ob-
chodzonej aktualnie 70. rocznicy 
ukraińskich rzezi Polaków na Wo-
łyniu. Autorzy owej wypowiedzi 
- apelu przemilczają udział OUN-
-UPA w zagładzie ludności polskiej 
nie tylko na Wołyniu, ale na całych 
Kresach Wschodnich RP na zie-
miach województw lwowskiego, 
tarnopolskiego, stanisławowskiego, 
we wschodnich powiatach woje-
wództw rzeszowskiego, lubelskie-
go, na przedmieściach Przemyśla, 
Jarosławia, Leska, Sanoka. Dziś w 
ponad 20 lat od czasu potępienia 
akcji „Wisła" przez polski Senat, po 
ujawnieniu dokumentów niedostęp-
nych przed 1990 rokiem, nie ulega 
wątpliwości to, że posłowie-auto-
rzy owego potępienia dopuścili się 
hańby, ułatwili uczestnikom zagła-
dy Polaków, Żydów, Ukraińców, 
Czechów zrzucenie z siebie odpo-
wiedzialności za udział w ludo-
bójstwie, otworzyli wielokrotnym 
mordercom z OUN-UPA, „Służby 
Bezpeky", możliwość dopominania 
się o wynagrodzenie ich rzekomych 
„krzywd". Autorzy owej sławetnej 
Uchwały ani w jednym słowie nie 
potępili najokrutniejszych w Euro-
pie czasu minionej wojny i pierw-
szych dwóch lat powojennych, 
morderców spod znaku OUN-UPA. 
Inna sprawa to skład personalny 
grupy posłów, którzy ową uchwałę 
przegłosowali. Arcybiskup lwow-
ski Mieczysław Mokrzycki, który 
jest przewodniczą-cym Episkopatu 
Ukrainy obrządku łacińskiego zajął 
jednoznaczne, nie dyplomatyczne 
stanowisko w związku z 70. rocz-
nicą rzezi ukraińskich. Powiedział, 
że wezwanie grekokatolików ukra-
ińskich, aby ocenić masakry sprzed 
70 lat pod względem „chrześcijań-
skim" jest niczym innym jak próbą 
uniknięcia wskazania przyczyny 

rzezi zaplanowanej przez ukraiń-
skich nacjonalistów na wszystkich 
etnicznych Polakach - chrześcija-
nach. Treść omawianej publikacji 
nie pozostawia najmniejszych wąt-
pliwości co do celu, jaki postawili 
sobie wydawcy - Stowarzyszenie 
Ukraińców Więźniów Politycznych 
i Represjonowanych w Polsce z 
siedzibą w Koszalinie - Warsza-
wie - Przemyślu oraz Bogdan Huk, 
wpisany na stronie tytułowej, jako 
odpowiedzialny za wybór, opraco-
wanie, wstęp i posłowie. Omawia-
na publikacja prezentuje dwa cele 
autorskie i polityczne - zniekształca 
totalnie obraz wydarzeń na oma-
wianym terenie, przemilcza zbrod-
nie ludobójstwa dokonanego przez 
OUN-UPA na bezbronnej ludności 
polskiej, na bezbronnych osadni-
kach czeskich na Wołyniu, wresz-
cie na prawych, uczciwych swoich 
współplemieńcach Ukraińcach.
Omawiana publikacja stanowi for-
mę aktu oskarżenia nie komunistów, 
a stanowi akt oskarżenia narodu 
polskiego, nie komunistyczne go, a 
polskiego wojska, tego wojska, któ-
re na terytorium państwa polskiego, 
w polskich, a niekomunistycznych 
mundurach pod biało- czerwonymi 
sztandarami, z polskimi a nie komu-
nistycznymi hasłami, broniło Polski, 
przelewało krew w imię polskiej ra-
cji stanu, w obronie integralności 
obszaru ziem polskich, w obronie 
Polaków przed najbardziej okrutny-
mi we współczesnej w Europie mor-
dercami pod flagami OUN-UPA.
Używanie przez autorów omawia-
nej publikacji określeń takich jak, 
komunistyczne wojsko polskie, 
wskazywanie, że to komuniści pol-
scy odpowiadają za akcję „Wisła" 
jest zwykłą kpiną z polskiego i nie 
tylko polskiego czytelnika. Jest pró-
bą podważania i ingerencji w złym 
znaczeniu tego słowa w jego wiedzę 
o prawdzie historycznej oraz próbą 
zasiania wątpliwości w jego od-
biorze dziejów współczesnej histo-
rii. Cała istniejąca w Polsce, USA, 
Wielkiej Brytanii, w Niemczech, w 
Kanadzie, Rosji dokumentacja od-
nosząca się do stosunków polsko-
-ukraińskich w latach 1939-1947 
dowodzi, że OUN-UPA, ukraińska 
policja pomocnicza w służbie Trze-
ciej Rzeszy mordowała masową 
polską ludność na Kresach Wschod-
nich RP z jednej głównej przyczyny, 
za to, że byli Polakami.

„Za to, że jesteś Ukraińcem... Wspo-
mnienia z lat 1944-1947 (wybór, 
opracowanie, wstęp i posłowie Boh-
dan Huk, Koszalin 2012, ss. 4()t).
Artykuł  publikowany w „Myśli 
Polskiej” 26 maja - 2 czerwca 2013.
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ie wytrzymałem i postano-
wiłem zabrać głos; odpo-
wiedzieć, bowiem na tego 
typy wypowiedzi należy 

reagować szybko i mocno.
O czym ten (rzekomy) „gigant histo-
rii” znad Tamizy chce nas prostych 
tubylców zamieszkujących dorze-
cze Wisły niedorzecznie pouczać i 
jakąż to „prawdę objawioną serwuje 
nam tym razem?
Otóż według niego „Rzeź Wołyń-
ska” to nie było ludobójstwo, że 
wina rozkłada się na obie strony 
konfliktu, bo my Polacy też Ukraiń-
ców mordowaliśmy (sic!), i że nazy-
wanie czegoś  mianem ludobójstwa  
(peroruje bezczelnie i bezwstydnie) 
zawsze jest decyzją polityczną a 
więc czysty relatywizm pokąsany 
Heglem i typowy angielski prag-
matyzm będący „filozofią  kupiec-
ką (której uroki zakosztowaliśmy 
w’39r) przypomnę tylko, iż pojęcie 
prawdy jest w nim li tylko miarą 
użyteczności ex definitione, pod-
czas gdy my prymitywni tu tubyl-
cy wyznajemy naiwni model jako 
żywo ze starożytnej Grecji wzię-
ty gdzie istnieje o zgrozo prawda 
obiektywna tylko, że do niej trzeba 
się nieustannie mozolnie przybliżać.
A jako dowód wyciąga (jak przysło-
wiowego królika z jakże wytworne-
go w tym przypadku angielskiego 
cylindra) ze swojego „podręcznego 
archiwum” co mieści się w jego sza-
cownej głowie (gdzieś chyba w oko-
licy „hipokampu” bo zapadło mu to 
mocno w pamięci pewnie przy oka-
zji jakiejś popijawy w pubie) jak to 
ponoć znajomy, czy też zgoła przy-
godnie napotkany Ukrainiec (w An-
glii ma się rozumieć ) miał mu opo-
wiedzieć o „bandzie Polaków” co to 
napadła i mordowała okrutnie wia-
domo kogo oczywiście, podówczas 
gdy on sam „bezbronny bidulka” 
zmuszony był  przed tymi okropny-
mi Polakami salwować się ucieczką.
„Ach ,niechże nam więc  ta biedna 
ofiara polskiego terroru na Wołyniu 
wyjawi: gdzie? kiedy? kto? kogo? 
może jakieś detale, nazwiska, oko-
liczności: sprowadzimy skrzywdzo-
nego na nasz koszt własny (wyłożę 
z własnej kiesy na przejazd ,na noc-
leg),niech nam opowie o cierpieniu 
swoim my wszak zrozumiemy…” 
było pierwszą myślą moją, lecz po 
chwili i namyśle krótkim „zatry-
biłem” toć to blaga jakaś i sam nie 
wiedziałem czy się uśmiechnąć z 
politowaniem czy łzę uronić w in-
tencji biednego profesora co sam 
paple „bajdoły”„lub „makaluby” 

czyjeś  bez zastanowienia nam wpy-
chać się stara.
Toż to jak byś brał za dobrą monetę 
i rozgrzeszał przy tym pilota nie-
mieckiego bombowca co bomby na 
niewinnych w Coventry i Londynie 
zrzucał gdyby nam starał się wmó-
wić, że chciał i musiał to robić bo 
w rewanżu za nierytmiczne dostawy 
piwa z browaru do jego ulubionej 
„knajpy” gdzie zwykł był oddawać 
się z lubością degustacji tego złoci-
stego boskiego płynu, a ci wstrętni 
„Angole” właśnie są tej sytuacji po-
dług niego winni.
Prof. Davies wpisuje się więc tym 
samym na długą listę ignorantów 
(historii również) o anglosaskim ro-
dowodzie; o ich pojęciu o czasach 
okupacji niemieckiej (a o sowiec-
kiej nawet nie wspominając) niech 
świadczy powszechnie znany przy-
kład wypowiedzi angielskiego skle-
pikarza: „u nas w Anglii okupacja 
niemiecka nie byłaby w ogóle moż-
liwa nikt by Niemcom w naszych 
sklepach niczego nie sprzedał”. Nie 
przypadkiem też zresztą istnieje an-
gielski zwrot:”History is Bunk”(Hi-
storia to banialuki)
Owóż, (Panie Davis) NIE BYŁO 
NA WOŁYNIU POLSKICH BAND 
(być może chodziło o jakiś oddział 
sowieckiej partyzantki z lasów cu-
mańskich lub z północnego WO-
ŁYNIA  graniczącego z Polesiem, 
bo istnieją relacje dające świadec-
two ich nie przynoszącej im chwały 
działalności); i to nawet nie rzecz w 
tym, że wszelkie przekazy mówią 
nam o zgodnym pożyciu do ’39 r, 
a późniejsze napady  na Polaków 
nawet do ’43r (bo na Ukraińców 
nie odnotowano) kładziono (jakże 
naiwnie) na karb indywidualnych, 
niejasnych porachunków lub niewy-
jaśnionych, tragicznych pomyłek.
Nie było tych rzekomych band , nie 
miałby kto je tworzyć, bowiem po 
sporych stratach w kampanii wrze-
śniowe (w boju, w oflagach, stala-
gach),a powracających do swych 
domów już wtedy Ukraińcy wy-
łapywali masowo ( relacje o pły-
nących z nurtem rzeki zwłokach 
powiązanych np. w 5-ki tzw. upior-
nych „wiązkach”, czy gdziekolwiek 
ustronnie  już wtedy bestialsko po-
mordowanych żołnierzach są licz-
ne),potem zaś nastąpił  okres in-
dywidualnych porachunków gdzie 
znowu ginęli mężowie i ojcowie 
rodzin głównie mężczyźni w sile 
wieku, następnie okupacja sowiec-
ka a więc aresztowania, egzekucje, 
wywózki i pobór do Armii Czer-

wonej (słynne złowrogie „pawiest-
ki”), sporo także mężczyzn uciekało 
przez „zieloną granicę” do tworzo-
nej na zach. Armii Polskiej, wresz-
cie po „pacyfikacjach” i ekstermina-
cjach niemieckich zostały głównie 
same dzieci, kobiety i starcy (stąd 
tak straszliwe straty ludności cywil-
nej ,z którą „bohatersko” walczyli 
„herosi” z UPA.
Mężczyzn więc sprawnych i zdol-
nych „do boju” ostało się jak „na 
lekarstwo, a więc Ukraińcy w swym 
żywiole przytłaczali Polaków zde-
cydowanie i wielokrotnie i nawet 
zakładając najgorszą z możliwych 
złą wolę wśród tych resztek to nikt 
przy zdrowych zmysłach nie ośmie-
liłby się zaatakować któregokol-
wiek z nich.
(Zechciej sobie  drogi czytelniku 
wyobrazić jak mieszkasz w „bloku” 
sam wśród obcej ci  nacji i zechciej 
z którymś tam osobnikiem „drzeć 
koty” czego ci nie radzę, wszak wy-
nik tej konfrontacji dla ciebie pewny 
i żałosny być musi)
Nie zapominajmy tez o istnieniu 
Policji Ukraińskiej pod nadzorem i 
w imieniu Niemców zorganizowa-
nej i wyekwipowanej w broń (i nie-
przychylnej  Polakom eufemicznie 
mówiąc), która w całości gdzieś w 
II,III i późniejszych miesiącach ’43r 
zasiliła szeregi UPA.
Jeśli więc były, bo były, nieliczne 
wprawdzie ,przypadki przemocy w 
tę” drugą stronę” to tylko z powodu 
skrajnej rozpaczy i desperacji osób, 
które potraciły swych najbliższych 
i był to  raczej rodzaj wymierzania 
sprawiedliwości „na własną rękę” 
czy działania w afekcie niż prze-
jaw niczym nie uzasadnionej czy 
wyrachowanej agresji ,ale nawet w 
tych ekstremalnych sytuacjach nie 
było przyzwolenia na podobne eks-
cesy i często osoby takie musiały 
odpowiadać za swe czyny a często 
też ginęły  „samobójczo” (niejako 
na „własne życzenie”) w trakcie 
owego samosądu. Zaś chwalebna i 
godna najwyższego uznania „Samo-
obrona” była nieliczna i jak sama 
nazwa („nomen omen”) wskazuje 
do jednych  i jasnych celów była 
utworzona.
Dlaboga o tym wszystkim prof. Hi-
storii, zabierający głos w tej sprawie 
powinien przecież wiedzieć…,pyta-
nie tylko czy chce?
Na temat „misji cywilizacyjnej” 
niesionej przez polskich mieszkań-
ców Kresów jak i pewnych różnic 
kulturowych dzielących strony tego 
krwawego konfliktu nie będę się  

mu nawet starał cokolwiek wyja-
śniać bo to dla tej proweniencji my-
ślicieli niestrawna „terra incognita” 
w rzeczy samej ,różnic żadnych 
między ludami zamieszkującymi tę 
część Europy nie dostrzegą  ci nigdy 
;tak więc rodakom miłym podsunę 
tylko nikłe przykłady wyrywkowo 
znalezionych a wielce pouczających 
i przesympatycznych przykładów 
wspaniałości kulturowej owych 
czasów. Polecam relację Janiny 
Smogorzewskiej Londyn-„Równe 
i Osada Krechowiecka”;a ze stro-
ny www.wolyn.ovh.org (na google 
wpisać Krechowiecka wołyń) rel. 
Marji z Podhorskich Reyowej (Kre-
sowe Stanice 1/1977);na tej samej 
stronie zresztą jest istna „kopalnia” 
relacji i zdjęć ,można też wpisać w 
google np. Kostopol Wołyń i wśród 
zdjęć mamy na jednym z nich sio-
stry szpitalne z kostopolskiego szpi-
tala i myślę ,że nie tylko ja ale każdy 
kto spojrzy ,to bez zastanowienia i” 
w ciemno” powierzyłby im nie tyl-
ko swoje ciało ale i duszę (a dziś 
ostał się nam jeno jakby z angielska 
brzmiący „Pavulon”),albo wpisz 
drogi czytelniku Zdołbunów wołyń 
i już na zdjęciu widzisz amatorski 
teatrzyk.
Otwierając znowu stronę www.na-
wolyniu.pl łaskawie spójrz czytelni-
ku na zdjęcia –powiat kowelski,(czas 
zagłady) Grabów gm. Niesuchojeże 
rodzina Nieczujów-Wierzbickich, 
powiat rówieński (czas zagłady) 
Miłostów gm. Klewań rodzina  inż. 
Stencla, takoż pow. Zdołbunowski 
Zielony Dąb  gm. Buderaż rodz. We-
reszczyńskich i setki, tysiące innych 
im podobnych.
Jakoś trudno wyobrazić sobie by lu-
dzie tego pokroju mogli stanowić za-
grożenie dla kogokolwiek i chyba nie  
w głowie im było bandy stanowić 
czy w nie wstępować natomiast oni  
to właśnie padali ofiarami potworne-
go zdziczenia ze strony której prof. 
Davis chce w tym
konflikcie podarować  tak lekką ręką 
i beztrosko alibi bycia równoprawną 
i tak samo pokrzywdzoną.
 Rad bym też zobaczyć zdjęcia strony 
ukraińskiej, niech ujawnią, pokarzą 
nam swoje pamiątki, może zmienię 
zdanie kto tam wtedy edukował kogo 
i „na ludzi” starał się wyprowadzić 
(co z tego wynikło to już  wprawdzie 
całkiem „drugoje dieło”),
„absit invidia” drodzy bracia ukra-
ińscy, bez urazy kochani ,bom tylko 
misją edukacji permanentnej  i praw-
dy historycznej zarazem opętany  i to 
mi na sercu jeno leży-ku postępowi 

naszej cywilizacji wspólnej i w jej 
interesie staram się dociekać i roz-
wikłać nasze zaszłości trudne acz 
wspólne.
Wracając zaś do naszego drogiego 
angielskiego profesora co językiem 
polskim równie sprawnie  co my 
włada a więc ze wszelkich źródeł 
z łatwością korzystać może chciał-
bym przekazać mu, iż za wyjątkowo 
wstrętne jego argumenty jak i ogólną 
tezę jego uważam („falsum in uno-
-falsum in omni”, co jak mniemam 
wykazałem wystarczająco i to nawet 
nie w pojedynczym przypadku jak 
przysłowie głosi ) ,która oczywiście 
w zgodzie z obecną „ poprawnością 
historyczną” konweniuje przecież, 
aliści niczego wspólnego nawet z na-
miastką prawdy hist. wspólnego nie 
ma.
A może zacny profesor dadaizm 
historyczny uprawiać zaczął i gdy 
fakty historyczne zoczył co dla la-
ika oczywistymi nawet zdają się być 
przecie –„tym gorzej dla faktów” 
przez mgnienie pomyślał i dalej w 
fałsz jawny wbrew wszystkiemu bie-
ży, albo też marzy mu się do „kwar-
tetu z Cambridge” dołączyć i jako 
pierwszy skrzypek w tym nowym 
„kwintecie” zabłyszczeć, koncerty 
nam dając, któż bowiem zgłębi me-
andry mózgowia, kędy myśl nam 
nieprzystępna  swobodnie się błąka, 
jakże sympatycznego z „powierz-
chownego pierwszego oglądu” pro-
fesora Daviesa.
A szczególnie przykrym i bolesnym  
to, iż pan Davies jawił się nam jako 
rzecznik i przyjaciel Polski, ożenił się 
był nawet z naszą krajanką z „moje-
go” Bytomia („ Pan z Bytomia? ta ja 
tyż zy Lwowa jezdy” można by stra-
westować tu Drozdę i miast Wrocła-
wia właśnie Bytom wstawić);aliści 
coś mi się  tak „zdawa”-nawet jeśli-
by z umiarem najadł się tych naszych 
a przez żonę swą pierogów ruskich 
zrobionych (które bardzo jak sam 
mówi polubił)-to już zawsze będzie 
po nich „bekał” tylko po angielsku. 
Taki właśnie „absmak” mi po tych 
profesorskich dywagacjach się ostał.
                                                                                             
Janusz Niewolański
P.S. Wzorem Prezydenta STANÓW 
ZJEDNOCZONYCH, który jak kie-
dyś oznajmił w BERLINIE :”Ich bin 
ein Berliner”;  niech każdy POLAK 
11-go lipca powie:” Tak…dzisiaj je-
stem WOŁYNIANINEM”
A PAN PANIE DAVIS nawet ust w 
tym dniu proszę nie otwierać…..
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NORMANOWI   DAVIES’OWI   DO  
"SZTAMBUSZKA"
  Janusz Niewolański
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Lwowska Fala - autorska au-
dycja Danuty Skalskiej na an-

tenie Polskiego Radia Katowice 
(UKF 102,2 MHz) w każdą 
niedziele o godz. 8.10. 

Dla Polaków za oceanem po-
wtórka audycji o 1.00 w nocy z 

niedzieli na poniedziałek.
Audycje archiwalne do pobra-
nia na stronie PR Katowice:
www.radio.katowice.pl 
i Swiatowego Kongresu Kreso-
wian: www.kresowianie.com

Lwowska Fala - autorska audycja Danuty Skalskiej
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siążka Drozda nosząca 
upiorny tytuł „Ukraiń-
ska Powstańcza Armia", 
wydana w Warszawie w 

1998, jest skandalicznym przykła-
dem fałszowania źródeł i faktów 
w celu wybielenia i heroizowania 
tych przestępczych, ludobójczych 
formacji. Autor, licząc widocznie 
na naiwność polskiego czytelnika 
i jego nikłą znajomość faktów z 
tamtych odległych już lat, usiłuje 
przedstawić OUN-UPA jako for-
mację humanitarną i bohaterską, 
odnoszącą się przyjaźnie, a nawet 
opiekuńczo do ludności polskiej. 
W tym celu dobrał odpowiednio 
już spreparowane teksty, a nie-
które z nich dodatkowo wytrzebił 
i sfałszował, co na przykładach 
udowodnił wybitny znawca tych 
problemów dr Wiktor Poliszczuk, 
Ukrainiec z Toronto. Kłamstwo ma 
krótkie nogi i wcześniej czy póź-
niej prawda wychodzi na wierzch. 
Dr Poliszczuk, niestrudzony ba-
dacz historii ukraińskiego nacjo-
nalizmu, porównał skrupulatnie 
teksty w książce Drozda z tekstami 
źródłowymi i faktami historyczny-
mi. W wyniku dociekliwych badań, 
również lingwistycznych, udowod-
nił, że „ukraińscy nacjonalistyczni, 
banderowskiej proweniencji, histo-
rycy, do których zaliczyć trzeba też 
Tarasa Hunczaka i Romana Sol-
czanyka ze Stanów Zjednoczonych 
oraz Romana Drozda z Polski, do-
puszczają się falsyfikacji, manipu-
lacji lub powielania sfałszowanych 
tekstów uchwal OUN" (W. Po-
liszczuk, „Dowody zbrodni OUN-
-UPA", Toronto 2000, ss. 140-142).
Zacznijmy więc od Uchwały II 
(krakowskiego) Wielkiego Zboru 
Ukraińskich  Nacjonalistów, odby-
tego ,w kwietniu 1941 r. Dr Drozd 
opuścił kompromitujące fragmen-
ty tejże uchwały, według których 
państwo ukraińskie miało być pań-
stwem z równymi prawami tylko 
dla Ukraińców, a wzorem dla niego 
miał być
faszyzm włoski i niemiecki, na-
zizm; nie-Ukraińcy nie mieliby de 

facto żadnych praw; byłoby to pań-
stwo totalitarne, w którym jedyną 
siłą polityczną byłaby OUN, opie-
rająca się na sile militarnej, którą 
niebawem stała się UPA. (Polisz-
czuk, s. 192)
Podobnie postąpił Drozd z bande-
rowskim Aktem z 30 czerwca 1941 
r. proklamującym powstanie pań-
stwa ukraińskiego w ścisłym soju-
szu z hitlerowskimi Niemcami. W 
omawianej książce opuścił wiele 
istotnych fragmentów tego doku-
mentu, np. punkt 3: „Nowopowsta-
łe państwo ukraińskie będzie ściśle 
współdziałać z Narodowo- Socja-
listycznymi Wielkimi Niemcami, 
które pod przewodem swego Wo-
dza Adolfa Hitlera tworzą nowy ład 
w Europie i świecie oraz pomagają 
Narodowi Ukraińskiemu wyzwolić 
się spod moskiewskiej okupacji". 
Opuścił również Drozd zdanie: 
„Chwała bohaterskiej Armii Nie-
mieckiej i jej Fuehrerowi Adolfo-
wi Hitlerowi”. (Poliszczuk, s.192). 
Adorowany przez „Telenowyny" 
doktor podobnie sfałszował tekst 
II Konferencji OUN-Bandery z 
kwietnia 1942 roku. Dr Poliszczuk 
ujawnił, że autor „UPA", fałszując 
tekst już raz sfałszowany przez 
banderowskich historyków, opu-
ścił zachowane jeszcze fragmenty 
wskazujące na prawdziwe oblicze 
ideowe OUN, np. zdanie: „Nasza 
polityka ekonomiczna przewiduje 
całkowite opanowanie przez ele-
ment ukraiński przemysłu, handlu, 
transportu, miast". (Poliszczuk, s. 
281). Podobnej kastracji dokonał 
autor w tekście Uchwał III Kon-
ferencji OUN-Bandery, odbytej 
w lutym 1943 roku. Uchwały tej 
konferencji - jak dowiódł dr Po-
liszczuk - mają kilka powojennych 
wariantów, powstałych w wyniku 
wielokrotnych fałszowań. Należy 
przypuszczać, że usunięto z nich 
również postanowienia dotyczące 
eksterminacji ludności polskiej, bo 
zaraz po tej Konferencji rozpoczę-
ły się już systematyczne, masowe 
rzezie ludności polskiej, dokony-
wane przez OUN-UPA i tzw. kusz-

czowe widdiły, czyli miejscowe 
chłopstwo. Drozd do-konuje więc 
kolejnego, ostatecznego i grunto-
wego wytrzebienia treści istotnych 
dla właściwej oceny postanowień 
III Konferencji. „W związku jed-
nak z tekstem Uchwały III Kon-
ferencji OUN-Bandery - pisze dr 
Poliszczuk - trzeba powiedzieć, że 
tenże R. Drozd w sposób dowolny 
tłumaczy jej ukraiński tekst na ję-
zyk polski, (...) książka, na którą 
się on powołuje, rzekomo wydana 
w 1989 r. w Toronto, nie jest noto-
wana w żadnej publicznej czy uni-
wersyteckiej bibliotece w Toronto, 
ani w Kanadzie, ani tez w National 
Ubrary Kanady, nie jest notowana 
w Bibliotece Kongresowej Stanów 
Zjednoczonych". (Poliszczuk, s. 
290). Dr Poliszczuk sądzi, że po-
równanie „drozdowych" tekstów 
z tekstami pierwotnymi, źródło-
wymi, może stanowić wdzięczny 
temat dla pracy naukowej np. w 
Instytucie Studiów Politycznych 
PAN. Dodam, że byłby to pewnie 
łatwy temat dla dr. Drozda, bo ma 
on świeżo w pa-mięci oba rodzaje 
tekstów. W swojej książce Drozd 
napisał: „Wierzymy, że przyjaźń 
Ukraińców i Polaków rozwinie się 
wbrew plugawym kłamstwom róż-
nych psów i poliszczuków, wbrew 
prowokacjom inspirowanym przez 
innych obcych agentów. Zaś doku-
menty w tym zbiorze to sama praw-
da, z którą NIE MA DYSKUSJI". 
(R. Drozd, „Ukraińska Powstańca 
Armia", Warszawa 2000, s. 275). 
Tę bezdyskusyjna prawdę Drozda, 
specjalnej troski doktora, przyję-
ło - jako wydarzenie kulturalne 
wielkiej wagi - Radio Gdańsk i nie-
zwłocznie poinformowało o nim 
radiosłuchaczy. Uskrzydlony suk-
cesem Drozd pojawił się na polsko-
-ukraińskim seminarium w Warsza-
wie, na którym zabrał głos: „Są już 
źródła nowe, na których warto się 
opierać, źródła bezpośrednie, a nie 
pośrednie"(„Polska-Ukraina: trud-
ne pytania", t. 6, s. 189). Na innym 
seminarium strofował Polaków: „ 
Traktujmy się poważnie... Bardzo 

proszę, żebyśmy się wzajemnie sza-
nowali... Uderzmy się we własną 
pierś i sprawę zakończmy" („Pol-
ska- Ukraina: trudne pytania", t.5, 
s.190). Kto się tutaj powinien ude-
rzyć w piersi i przeprosić polskiego 
czytelnika za wierutną fałszywkę i 
- mówiąc jego językiem - plugawe 
kłamstwa? Odpowiedź pozosta-
wiam czytelnikom. Książka Droz-
da nasuwa wiele ponurych reflek-
sji, bo oto jej autor, z doktoratem 

uzyskanym w polskiej uczelni, za-
miast pisać prawdę, do czego zobo-
wiązuje go doktorat, dokonuje wie-
rutnych historycznych fałszerstw, 
by wybielić zbrodniczą formację, 
która ma na sumieniu masowe rze-
zie bezbronnej ludności. I robi to 
świadomie, i cynicznie, w kraju, 
którego obywatele doznali wprost 
niewyobrażalnych bestialstw ze 
strony OUN- UPA, a w bolesnej 
pamięci mają swoich bliskich, są-
siadów, znajomych okrutnie przez 
nią pomordowanych. Chciałoby 
się zapytać promotorów „drozdo-
wego" doktoratu i pracowników 
naukowych wydziału, który przy-
znał stopień doktora tutaj przywo-
łanemu, co sądzą o jego postawie 
etycznej i dojrzałości naukowej? 
Dr Dariusz Ratajczak poniósł su-
rowe konsekwencje za rzekome 
„kłamstwo oświęcimskie". A jakie 
konsekwencje powinien ponieść 
Roman Drozd za faktyczne pirami-
dalne kłamstwa?

Piramidalne kłamstwa 
Romana Drozda
Feliks Budzisz

K
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Program POMOST w Radiu Wnet

Szanowni Państwo ! Drodzy słuchacze !

Program POMOST to autorski program Zofii Wojcie-
chowskiej. W audycji POMOST są Wasze sprawy - to 
zapis historii Kresów, zawiera pamięć o mieszkańcach 

wiosek, losy polskich uciekinierów ocalałych z rze-
zi wołyńskiej, repatriantów wileńskich i białoruskich, 
przesiedleńców z wielu regionów Polski. Jest to pamięć 
trudna ale tym bardziej warta ocalenia. Audycja po-
wstaje przede wszystkim dla Was. Zawiera informacje 
o ważnych wydarzeniach, przedsięwzięciach, mających 
wpływ na rozwój świadomości społecznej. Program jest 
adresowany do Polaków na wschodzie i Polonii. Ra-
zem z Kresowym Serwisem Informacyjnym walczymy 
o sprawy Polaków. Naszą misją jest ustanowienie Dnia 
Męczeństwa Kresowian. To od Państwa zależy czy Pro-
gram Pomost będzie nadawany. Program potrzebuje 
wsparcia finansowego.
 

Zwracam się do moich słuchaczy by zechcieli wesprzeć 
audycję. Program Pomost jest społeczną inicjatywą pod-
jętą w 2009 roku przez mazurskie Stowarzyszenie ZD. 
Emisja Programu Pomost jest w internetowym Radio 
Wnet w środę o godzinie 13 .
Można nas słuchać i czytać nasze relacje na stronie
http://www.radiownet.pl/etery/program-pomost

Program Pomost  potrzebuje wsparcia finansowego.
Wszystkich słuchaczy zapraszam do współpracy!
 
Mój program można wesprzeć
wpłatą na konto z dopiskiem -Program Pomost
BS 29 8848 0008 0000 5034 1000 0001
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istoryk lwowski po tylu 
latach dostrzegł niestosow-
ność heroizacji zbrodnia-
rzy. Szkoda, że tak późno, 

ale lepiej późno, niż wcale....

W związku z  70 rocznicą rzezi wo-
łyńskiej, społeczeństwo polskie i 
ukraińskie próbuje na nowo zmie-
rzyć się z historią i faktami sprzed 
lat. W Polsce podejmowane są ini-
cjatywy godnego uczczenia ofiar 
ludobójstwa  dokonanego przez 
OUN-UPA na Wołyniu i w Mało-
polsce wschodniej w latach 1943-
47 . Powstają pomniki , odbywają 
się sesje naukowe, odczyty, wysta-
wy, samorządy podejmują uchwały 
potępiające zbrodnię.  Częstokroć  
przygotowaniom do uroczystości 
towarzyszą emocje, napiecia a na-
wet podziały co wydaje się być zro-
zumiałe gdzyż podejmowany temat 
jest "tak nieprawdopodobny, jak-
by z innej bajki, czarnej bajki" jak 
wyraził się poeta Wojciech Wencel. 
Metody ludobójstwa dokonanego na 
Polakach przez nacjonalistów ukra-
ińskich są tak nieprawdopodobne, 
że na ich tle nawet komory gazowe 
i strzały w katyńskim lesie wydają 
się prozą życia. Nieprawdopodobne, 
a jednak prawdziwe. 
Warto zacytować dłuższy fragment 
z wypowiedzi historyka lwow-
skiego Wasyla Rasewycza, aby 
podkreślić, że   ujawnianie faktów 
dotyczących ludobójstwa, ma fun-
damentalne znaczenie dla budowa-
nia świadomości historycznej za-
równo społeczeństwa ukraińskiego 
jak i polskiego. 
"Polityka historyczna najbardziej 
pro-ukraińskiego prezydenta Ukra-
iny Wiktora Juszczenki była dziecin-
nie naiwna i w niektórych przypad-
kach nawet nieuczciwa w stosunku 
do przyszłych pokoleń Ukraińców  
- pisze Wasyl Rasewycz w artyku-
le "Dziecinne ukraińskie gierki" 
zamieszczonym na stronie interne-
towej Zaksid Ned, 9 maja. Wiktor 
Juszczenko – pisze dalej ukraiński 
historyk - jak prawdziwy nacjonali-
styczny neofita, uważał, że historię 
można przepisać przy pomocy pre-
zydenckich dekretów i zarządzeń. 
Polityka pamięci Wiktora Juszczen-
ki nie mogła przejść bez konfliktów 
wewnątrz samego społeczeństwa 
ukraińskiego. Ona coraz bardziej je 
dzieliła, a do tego wszystkiego prze-
kształcała się w pożywkę wykorzy-
stywaną dla różnych manipulacji z 
zakresu technologii politycznych. 
Tu znowu wyszedł na jaw fakt nie-
rozumienia przez Ukraińców współ-
czesnego świata. Długo udawało im 
się "nie zauważać", że we współ-
czesnym cywilizowanym świecie 
istnieją wyraźne niewzruszone 
stałe wartości. Współczesny świat 
uważa za absolutne zło nazizm, fa-
szyzm, III Rzeszę, SS, Wehrmacht 
i zbrodnie przeciwko ludzkości w 
czasie II Wojny Światowej. Te kwe-
stie nie podlegają dyskusji, nie jest 
przyjęte szukanie jakichkolwiek 
pozytywnych wyjątków wśród wy-
żej wymienionych. Właśnie dlatego 
nikt z odpowiedzialnych Europej-
czyków nie zrozumie "dziecięcych" 
szaleństw zachodnich Ukraińców, 

które oni nieustannie popełniają "w 
swoim domu" na "swojej od Boga 
danej ziemi". Chodzi o gloryfikację 
Dywizji SS Galizen, wznoszenie 
pomników, zamieszczanie tablic 
pamiątkowych, nazewnictwo ulic. 
Żaden odpowiedzialny niemiec-
ki polityk nie zrozumie, jak to jest 
możliwe w dzisiejszych czasach, 
aby nagradzać pośmiertnie naj-
wyższym państwowym orderem 
hauptmanna Wehrmachtu. [...] Więc 
cóż chcą przez to powiedzieć rady 
miejskie [...]? Że Ukraina była sate-
litą nazistowskich Niemiec? [...] nie 
powinniśmy pakować głowy w stry-
czek przeznaczony dla nazistow-
skich zbrodniarzy wojennych.[...]
Mimo wszystko dziwne są te "dzie-
cinne" gry współczesnych ukraiń-
skich radykalnych nacjonalistów. 
Z jednej strony, można zrozumieć: 
oni pragną dojść do władzy i wyko-
rzystują tą całą historyczną rekwi-
zytornię dla zmobilizowania elek-
toratu. Z drugiej strony pojawia się 
pytanie: cóż to za elektorat, któremu 
można dogodzić tylko poprzez od-
danie hołdu dywizji SS, formacjom 
Wehrmachtu oraz wykorzystywanie 
nazistowskiej symboliki?"
Tyle historyk ukraiński. 
Dziś zastanawiamy się czym wła-
ściwie jest nacjonalizm ukraiński 
współczesny i na ile jego korzenie 
sięgają doktryny Dmytro Doncowa, 
głównego ideologa OUN -UPA? 
Jednym z celów, jakie stawiał sobie 
nacjonalizm ukraiński jeszcze przed 
wybuchem drugiej wojny świato-
wej była eksterminacja „obcople-
mieńców” na ziemiach uważanych 
przez nacjonalistów za ukraińskie. 
Cel konsekwentnie realizowano do-
konując bestialskiego ludobójstwa, 
mordując w wyrafinowanych tortu-
rach  setki tysięcy istnień ludzkich 
: Żydów, Polaków, Ormian, Cze-
chów i Ukraińców niepopierających 
tej idei. Nikogo nie oszczędzano – 
dzieci, kobiet i starców. Przed uni-
cestwieniem nie chroniły polsko-
-ukraińskie związki rodzinne, ginęły 
rodziny mieszane w całości lub ich 
polscy członkowie. Wobec ofiar po-
wszechnie stosowano okrucieństwa, 
jak np. odrąbywanie różnych części 
ciała, wykłuwanie oczu, rozpruwa-
nie brzuchów, palenie żywcem. 
Ciągle powtarzał się ten sam scena-
riusz: wioskę otaczały sotnie UPA, 
tak by nikt nie umknął, a potem 
część ludzi zmuszano do patrzenia 
na gehennę najbliższych: dzieci 
przybijano gwoździami do ścian 
lub wrzucano do studni, kobietom 
obcinano piersi i rozpruwano brzu-
chy,  mordercy stali nad dziećmi i 
nasycali się zbrodnią, często patrząc 
konającym w oczy, by widzieć, jak 
cierpią. Zmuszali najbliższe ro-
dziny, by oglądały swoich synów i 
córki jak umierają w męczarniach, 
a na koniec godzinami mordowano 
mężczyzn. Cywilizacja zna różne 
rodzaje barbarzyństwa, ale wciąż 
nie radzi sobie ze zdefiniowaniem 
zbrodni wyrafinowanych. Ewa Sie-
maszko  badacz stosunków pol-
sko-ukraińskich podczas II wojny 
światowej twierdzi, że nacjonaliści 
ukraińscy winni  są genocidium 
atrox czyli ludobójstwa straszliwe-

go. W trakcie mordów i później ra-
bowano dobytek, palono i niszczono 
domostwa, obiekty sakralne, budyn-
ki użyteczności publicznej, dążąc do 
zatarcia śladów polskiej obecności. 
Zniszczono przy tym kilka tysię-
cy polskich osiedli i kilkadziesiąt 
tysięcy gospodarstw. Opisy bez-
względności z jaką dążono do  wy-
mordowania jak największej liczby 
Polaków znajdują się w  raportach 
Armii Krajowej sporządzonych w 
1943 r. 
Wbrew temu , co twierdzi się obec-
nie w Polsce i na Ukrainie OUN-
-B i UPA nie były formacjami nie-
podległościowymi i nie walczyły o 
niepodległość Ukrainy. Walczyły o 
faszystowskie i totalitarne państwo 
ukraińskie oraz o władzę w tym 
państwie – jak to zwięźle i szczerze 
ujął jeden z ukraińskich nacjonali-
stów niechętnych Banderze – Taras 
Bulba-Boroweć. Walczyły zatem 
nie o niepodległość narodu ukraiń-
skiego, ale o władzę nad tym naro-
dem, co jasno stwierdził także Wik-
tor Poliszczuk – ukraiński politolog. 
Bez dokonania właśnie takiej oceny 
nacjonalizmu ukraińskiego nie jest 
możliwe zrozumienie czegokolwiek 
z historii stosunków polsko-ukraiń-
skich w XX wieku.
Ukraiński nacjonalizm bazował na 
doktrynie Dmytro Doncowa – ukra-
ińskiego pisarza i działacza poli-
tycznego (1883-1973), który śnił o 
sworzeniu idealnego państwa rzą-
dzonego przez grupę wybrańców 
metodami totalitarnymi. Doktryna 
Doncowa opierała się na darwiniź-
mie społecznym, zakładającym że 
naród jest gatunkiem, który walczy 
o miejsce dla siebie, tępiąc inne 

gatunki. W walce dochodzi do eli-
minacji słabszych kosztem silniej-
szych. Naród jako gatunek jest dla 
niego wartością najwyższą, waż-
niejszą od Boga. Na czele narodu 
ukraińskiego miał stać "wódz nacji", 
mający do dyspozycji tzw. "mniej-
szość inicjatywną", której obowiąz-
kiem było stosowanie "twórczej 
przemocy" wobec pozostałej masy 
narodu ukraińskiego. Według dok-
tryny Doncowa, o państwo ukraiń-
skie należało walczyć przy pomocy 
wszystkich bez wyjątku środków, w 
tym też drogą masowych mordów 
obcoplemieńców, którzy znaleźli 
się na ziemi ukraińskiej, oraz drogą 
likwidowania Ukraińców, którzy z 
takimi metodami działalności nie 
zgadzali się. ("Nacjonalizm", 1926). 

Doktryna Doncowa, nie wzięła się 
znikąd, ona też miała swoje źródło 
i pożywkę. Zarażona była wirusem 
chorej ideologi trawiącej umy-
sły  intelektualistów końca XIX i 
początku XX wieku, poszukują-
cych idealnej rasy i doskonałego 
człowieka. Jako pierwszy padł jej 
ofiarą młody Hitler zafascynowany  
mitami o Atlantydzie i doskonałej 
rasie pół-bogów, których potom-
kami rzekomo mieli być Germa-
nie. On pierwszy chciał stworzyć 
doskonałą rasę aryjską i doskonały 
naród.  W pierwszej fazie realizacji 
swojego planu zastosował na wła-
snym narodzie zdobycze naukowe 
Amerykanów z dziedziny eugeniki, 
likwidując "gorsze" i chore jednost-
ki ze "zdrowego niemieckiego spo-
łeczeństwa". Likwidowano zakłady 
psychiatryczne a małe dziewczynki 
z podejrzeniem o nie dość aryjskie i 

zdrowe możliwości reproduktorskie 
poddawano masowej sterylizacji. 
Potem przyszła kolej na inne nacje 
i obozy zagłady na terytoriach pod-
bitych państw. 

W tym samym czasie nacjonaliści 
ukraińscy czerpiąc z Doncowa two-
rzyli program OUN snując własne 
marzenia o doskonałym narodzie 
ukraińskim bez obcoplemieńców. 
W zaistniałej sprzyjającej przestrze-
ni czasowej i politycznej II wojny 
światowej i okupacji niemieckiej 
terenów polskich Wołynia i Ma-
łopolski Wschodniej nacjonaliści 
ukraińcy mogli wprowadzić w czyn 
doktrynę Doncowa dokonując lu-
dobójstwa straszliwego na ludności 
polskiej i innych nacjach.

Młodzi nacjonaliści ukraińscy 
muszą poznać fakty historyczne i 
przemyśleć swoją ideologię. Nie 
mogą budować swojej tożsamości 
na zakłamanych i nieprawdziwych 
mitach o rzekomym bohaterstwie 
Stepana Bandery.  Niemcy rozli-
czyli się z niechlubną przeszłością 
III Rzeszy w sensie prawnym i 
politycznym. Przyznali się do zła, 
potępili faszyzm, odbył się proces 
norymberski i cały świat potępił Hi-
tlera i jego reżim. Dlatego usłyszeli 
słowa "wybaczamy" i mogli nawią-
zać normalne stosunki międzynaro-
dowe. 

Czas aby zrobili to Ukraińcy. 
Maria Krenz
Źródło: „ReWizje Tomaszowskie”, 
nr 11(578)
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 W roku  kiedy przypada 70. rocz-
nica apogeum ludobójstwa doko-
nywanego przez nacjonalistów 
ukraińskich z OUN-UPA na Pola-
kach i obywatelach polskich innych 
narodowości na Wołyniu i Kresach 
Południowo-Wschodnich II RP, 
ukazało się sporo książek poświęco-
nych tej tematyce. Jedną z nich jest 
"WOŁYŃ WE KRWI 1943", której 
autorką jest Joanna Wieliczka-Szar-
kowa, wydana nakładem Wydaw-
nictwa AA  z Krakowa.
  
Nie mieliśmy jeszcze możliwości 
zapoznać się z zawartością tego 
opracowania dlatego wspieramy się 
na opiniach innych.

Zdaniem Ewy Siemaszko ( napisała 
ona wstęp), ta książka uzupełnia do-
tychczasowy brak w polskiej histo-
riografii publikacji przeznaczonej 
dla czytelników o zróżnicowanym 
stopniu wykształcenia historyczne-
go. „Opracowanie to wszechstron-
nie, choć skrótowo, pokazuje teren 
zbrodni, sprawców, przebieg zbrod-
niczej depolonizacji i stan postgeno-
cydalny”.
Ksiądz prof. Józef Marecki, histo-
ryk, archiwista, pracownik naukowy 
Uniwersytetu Papieskiego im. Jana 
Pawła II, były wicepostulator proce-
su Sługi Bożego o. Serafina Kaszu-

by, uważa, że książka „Wołyń we 
krwi” to „pomnik pomordowanych 
Polaków, milczących ofiar niespo-
tykanego ludobójstwa, którym do 
dziś nikt pomników nie wystawił, w 
przeciwieństwie do ich morderców, 
którzy mają swoje pomniki i tytuły 
narodowych bohaterów Ukrainy, są 
patronami ulic, placów i szkół… Ta 

książka to także wyraz pamięci o 
polskich miejscowościach na Kre-
sach, których nie ma już na żadnej 
mapie”.  Opinie za: http://www.
naszdziennik.pl/mysl/34896,wolyn-
-we-krwi-1943.html  Zapraszamy 
naszych czytelników do czytania i 
przesyłania własnych recenzji.

WOŁYŃ WE KRWI 
1943

Redakcja

Historycy 
zabierają głos
Maria Krenz 
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a stronie www.nawoly-
niu.pl znalazłem się wła-
ściwie przez przypadek, 
chcąc sprawdzić coś co 

odnosiło się do małego kresowego 
miasteczka; klikając (co za okrop-
ne słowo) bezwolnie-"zanurzyłem 
się"- niejako- " przy okazji" w nie-
oczekiwaną zupełnie przepastną 
otchłań magicznego archipelagu 
tematów wołyńskich; no i stało 
się, nie jestem w stanie klarownie 
i precyzyjnie opisać stanu w jakim 
się znalazłem, doznałem szcze-
gólnego olśnienia i uniesienia, 
był to bowiem kontakt z czymś 
co tkwiło we mnie gdzieś w głę-
bi, w nieświadomości, coś co było 
utajone przez wiele, wiele lat. Z 
żarliwością przysłowiowego neo-
fity począłem pochłaniać i chciwie 
studiować wszelkie dostępne w 
Internecie informacje, wnikliwie 
i zachłannie, wręcz hipnotycznie 
wpatrywać się w twarze i sylwetki 
zastygłe na wieczność a uwidocz-
nione na bezcennych, archiwal-
nych już fotografiach, które na 
pierwszy rzut oka wydają się być 
zwyczajne i typowe lecz przyglą-
dając się im dłużej przysiągłbym, 
że krzyczą („cum tacent, clamant") 
do nas usiłując zwrócić na siebie 
naszą uwagę. "Mój Boże"- pomy-
ślałem sobie, czy osoby na zdję-
ciach o temacie: „DNI ZAGŁA-
DY" usiłowały, chciały mi(nam) 
coś przekazać coś powiedzieć, czy 
przeczuwały swój nieodległy już 
dramat; i tak po prostu wreszcie 
-jacy byli. Nie potrafię literalnie 
i jasno wyjaśnić, co konkretnie 
chciałem zobaczyć, jakiś „mesme-
ryzm”, magnetyczna siła zmuszała 
mnie patrzeć wciąż i patrzeć.....i 
był to używając, jak tylko laik 
może użyć (nawet nie wiem co do 
końca to oznacza i przepraszam 
szczerze w tym miejscu właśnie 
za mą egzaltacje oraz emfatycz-
ne szafowanie niedookreślonymi, 
a nawet mglistymi pojęciami bo 
wyrazić chcę coś co mną wstrzą-
snęło a nie znajduję określeń pro-
stych i zrozumiałych)  -  żargonu 
"pseudo"(?)psychologicznego 
(całkowicie dowolnie, intuicyjnie 
i niemal bezwiednie)-otóż był to 
jakiś niepojęty kontakt na podo-
bieństwo mistycznego obcowania 
z ponadczasowym (a-czasowym) 
„jungowskim psychoidem”. (O! 
przygodny psychologu czytający  
być może kiedyś te słowa proszę  
Cię o wybaczenie).
Starałem się ze wszelkich sił do-
strzec coś co być może ujrzałby 
o. Klimuszko czy inż. Ossowiec-
ki. Każdy najbłahszy zanotowany 
moim "skanującym" wręcz wzro-
kiem szczegół wydawał mi się 
być przepustką, elitarnym biletem 
wstępu do innego wszechświata. 
Zadawałem sobie zgoła metafi-
zyczne pytanie, na które tu nie 
ma odpowiedzi: czy te zdjęcia po-
wstały (cierpliwie czekając deka-
dy lat) bym to ja je ujrzał a może 
to ja się urodziłem i zostałem tak 

ukształtowany, tylko po to aby je 
zobaczyć i tym samym przenieść 
się w inny wymiar doznań, w 
inną rzeczywistość, by tam móc 
poczuć duchową więź z ludźmi, 
którzy przeminęli, ale znaleźli 
się teraz jakimś magicznym spo-
sobem w mojej jaźni. Mój umysł 
miotał się tak w pułapce przed i 
postustawności tych zagadkowych 
zdarzeń i zależności; wszelako 
intuicyjnie wyczułem, że otwarła 
się jakaś tajemna furtka, a ja sam 
stałem się zwornikiem jakiegoś 
przedziwnego wprost transcen-
dentnego w swojej istocie sprzę-
żenia zwrotnego. Mój gorączkowy 
wzrok uporczywie utkwiony w 
zdjęciach spodziewał się zobaczyć 
coś szczególnego, wyjątkowego 
może i uniwersalnego coś co by-
łoby odpowiedzią i wyjaśnieniem-
-dlaczego i jak mogło dojść do 
tego niewyobrażalnego dramatu 
i hekatomby ofiar, czy obraz ten 
zawiera jakąś ukrytą wskazówkę 
,czy jest cynozurą?,a może jest 
misternie zakodowanym przesła-
niem. I czy sugeruje wreszcie nam 
tu i teraz jak mamy dalej postępo-
wać, jak najzwyklej kroczyć przez 
nasze życie z tym garbem przera-
żających zbrodni na niewinnych 
ludziach. Ktoś kiedyś powiedział 
(w kontekście zbrodni ludobój-
stwa),że zło jest banalne, stwier-
dzenie to było prostym wnioskiem 
z przemyśleń i analiz zbrodni 
tzw. "holokaustu"-dotyczyło więc 
głównie tzw. masowych, starannie 
przygotowanych i "profesjonal-
nie" wykonanych przez Niemców 
egzekucji. Również wiele zbrodni 
sowieckich (choć nie wszystkie, 
bo niektóre, np. te  z'39 i "likwida-
cja więzień" w '41 są innego rodza-
ju) w tym także najbardziej znana, 
najsłynniejsza- "katyńska" nosiła 
jak się to z wyszukaną elegancją 
dziś mówi te same cechy i znamio-
na choć są tak wielkie opory by 
zaliczyć ją w poczet ludobójstwa. 
Spróbujmy pobieżnie zanalizować 
czym różni się los ofiar nazwijmy 
to mimo wszelkich niestosowności 
i z wieloma zastrzeżeniami zamor-
dowanych sposobem "przemysło-
wym", ale w jakimś ograniczonym 
sensie jednak "humanitarnie", 
gdyż zakończenie życia w komo-
rze gazowej czy też w wyniku 
strzału w potylicę- byłyby wyma-
rzonym rodzajem zadanej śmierci 
z perspektywy niewysłowionych 
cierpień ofiar wołyńskich.
Przecież przecinanie na pół piłą 
ciesielską „na żywca”, zdzieranie 
skóry włącznie ze skalpowaniem 
następnie posypywanie solą lub 
polewanie wrzątkiem, pogrucho-
tanie wszystkich kości po czym 
wrzucenie nieszczęsnej ofiary do 
płonącego domu ( można by tak 
epatować okropnościami bardzo 
długo, bo ktoś podliczył mnogość 
zadawanych rodzajów śmierci a 
było ich mnóstwo) to tylko kilka z 
wielu potworności których udzia-
łem mógł paść i przeważnie padał 

polski mieszkaniec Wołynia (i są-
siednich województw Małopolski 
Wsch. w zasadzie całych Kresów 
Wsch., bowiem skrótowo i hasło-
wo wymienia się niesłusznie tyl-
ko Wołyń pomniejszając wymiar 
zbrodni chyba ostatni już moment 
by to zmienić i przejść do ofensy-
wy informacyjnej).
Nie sądzę aby ktokolwiek, a przy-
najmniej piszący te słowa czuł się 
na siłach , nie przeżywając osobi-
ście tych terminalnych nie do opi-
sania doznań i był w stanie oddać 
to co mogła czuć ofiara masowych 
niemieckich czy sowieckich mor-
dów masowych, wszakże choćby 
w przybliżeniu można jednak pew-
ne supozycje i wyobrażenia podjąć 
oprócz bezgranicznego żalu i bólu 
z powodu tak drastycznego dopeł-
nienia swego życia ofiara tych eks-
terminacji w końcowych chwilach 
swego życia widziała umunduro-
wanych, zdyscyplinowanych czę-
sto schludnych funkcjonariuszy 
reprezentujących jakiś wprawdzie 
bliżej nieokreślony, ale głoszo-
ny wszem i wobec intencjonalny 
ład;" może budują coś wzniosłego, 
lepszego a my jednak tego nie ro-
zumiemy i stanowimy przeszkodę 
","przegraliśmy z silniejszym na-
rodem, ale jednak-narodem ma-
jącym swoje potężne państwo, 
instytucje, osiągnięcia w nauce, 
kulturze, sztuce, Niemcy to wszak 
naród filozofów a i wśród Rosjan 
wybitnych, wartościowych znako-
mitości też całe mnóstwo „tak to 
już jest-jeden przegrywa a drugi 
wygrywa", „ale to nie koniec cy-
wilizacji, ludzkość  przetrwa”, „a 
tu ci nasi oprawcy wykonują tylko 
rozkazy tych co się może jednak 
pomylili i kiedyś będą żałowa-
li”, "a już na pewno nasi bracia 
nie zapomną o nas i będą sławić 
i rozgłaszać prawdę o zbrodni"-(w 
tej ostatniej myśli-kwestii speł-
nia się  to co do joty vide: Żydzi 
ze swoim Holokaustem, my  w 
końcu ze swoim Katyniem) -mo-
gła racjonalizować nieszczęsna 
ofiara w ostatnich przebłyskach 
świadomości, Co istotne również 
wszyscy oni byli uprzednio aresz-
towani czy "zagarnięci"; był czas 
do przemyśleń (osobistych czy 
kolektywnych),do zaaklimatyzo-
wania się z osobliwą aurą śmierci, 
istniała wreszcie jakaś namiastka, 
substytut wyboru być może "par-
szywego", najobrzydliwszego , 
tu zawsze znakomita większość 
dokonywała  najuczciwszego 
względem innych i swego sumie-
nia wyboru będącego w swojej 
istocie protestem przeciw gwał-
towi, godząc się świadomie na 
najgorsze. A cóż natomiast mogła 
odczuwać ofiara mordowana wie-
logodzinnie w najwymyślniejszy 
sposób, poniżana i wyszydzana 
przy tym nierzadko przez dobre-
go dotąd znajomego, sąsiada, ba 
zdarzało się członka swojej rodzi-
ny boć znane są przypadki kiedy 
to mąż Ukrainiec mordował swoją 

żonę Polkę wraz z dziećmi. Może 
ktoś kiedyś pokusi się opisać i 
zanalizować co mogło czuć dwu-
letnie dziecko zwisające ze stołu, 
przybite do niego gwoździem za 
język, w jakiej kondycji psychicz-
nej było  np. w ósmej godzinie 
"swobodnego tak zwisania", lub 
9-letni bodaj chłopak upieczony  
żywcem w gorącym żużlu, czy 
inne kilkuletnie dziecko z którego 
stopniowo i systematycznie przez 
kilka godzin zdzierano po kawał-
ku skórę, posypując krwawe rany 
solą. O czym opowiedziałaby, 
gdyby oczywiście mogła Stasia 
Stefaniak z Katerynówki (powiat 
łucki, gmina Rożyszcze). Doktorat 
z psychologii, psychiatrii albo od 
razu habilitacja gwarantowana, a 
może autor tej dysertacji w trak-
cie obrony zostałby odwieziony w 
kaftanie bezpieczeństwa wprost na 
oddział psychiatryczny. A co od-
czuwały dorosłe, dojrzałe w pełni 
ukształtowane już i zahartowane 
osoby, co przeżywała żona i mat-
ka dzieci kiedy posadzono ją przy 
wigilijnym ,przystrojonym stole i 
wniesiono wśród śmiechu i ogól-
nej wesołości zwyrodnialców na 
półmiskach świeżo ścięte głowy 
męża i dzieci. Żonie komendanta 
Straży Miejskiej w Krzemieńcu, 
zamordowanemu z okrucieństwem 
w marcu '43, dowcipni Bande-
rowcy odciętą głowę przysłali do 
domu  w... paczce. 28-letni Zyg-
munt RUMEL-według L. Staf-
fa przyszły wielki poeta a wg J. 
Iwaszkiewicza jeden z diamentów, 
którymi strzelano do wroga, 10/11 
VII'43 w trakcie ochotniczej misji 
dobrej woli w Kustyczach (powiat 
Kowel), miał przekonywać „he-
rosów” z UPA o bezsensowności 
mordów i apelować o opamiętanie 
,finałem tych rozmów było roze-
rwanie go końmi po uprzednich 
niezbyt również dla niego miłych 
"razhaworah", zginął męczeń-
sko wraz z dwoma towarzysza-
mi. Kiedy do małego miasteczka 
Smyga powiat Dubno (były tam 
zakłady drzewne słynnego Lic. 
Krzemienieckiego) przybył z od-
sieczą polski oddział, nie zastał 
już nikogo żywego a na kołkach 
przy chałupach było powbijanych 
kilkadziesiąt dziecięcych główek. 
(wg. Wincentego Romanowskie-
go- "ZWZ-AK na Wołyniu")
    
"Mein Liebchen, was willst du 
doch mehr?"
Te przytaczane powyżej całkiem 
dowolnie i przypadkowo przykła-
dy to nie wytwory chorej wyobraź-
ni ale udokumentowane i opisane 
fakty znalezione podczas pobież-
nego tylko serfowania po Interne-
towych stronach i przeglądnięciu 
dwóch, spośród wielu książek i 
opracowań o podobnej tematyce. 
Jakże straszny był los pojedyń-
czych, uprowadzanych bardzo 
często zwłaszcza w okresie IX'39-
-'III'43 i godzinami śmiertelnie 
maltretowanych w ustronnych, od-

ludnych miejscach przez żądną 
krwi katerwę, która tyleż z infan-
tylną bezmyślnością bezrozumne-
go jeszcze bobasa co i z diabelską 
i wyszukaną pomysłowością dzi-
kiego Kalibana odkrywała właśnie 
z perwersyjną , nieludzką lubością 
współczesne, nowożytne -"IK-
SJONA KOŁO” Wszyscy oni, zo-
stali nie tylko uśmierceni fizycz-
nie, popełniono bowiem jeszcze 
straszniejszą zbrodnię-bo zamor-
dowano ich psychicznie, pozosta-
wiając nieodwołalnie w najczar-
niejszej z możliwych 
beznadziei-bezprzykładnej i bez-
precedensowej Golgocie; a na do-
datek jeszcze jesteśmy właśnie 
ostatnimi świadkami mordowania 
ich pamięci co jest dopełnieniem i 
ostatecznym podsumowaniem ich 
najgorszego z najgorszych w hi-
storii świata losu i być może wła-
śnie jest to (proszę mi wybaczyć 
ten patos) infernalny i ostateczny 
zwiastun nadchodzącego Armage-
donu naszej cywilizacji. Przeraża-
jącego balastu tych  okrutnych 
czynów nie udźwignie i nie upora 
się z nim nawet nasza zbiorowa 
nieświadomość. Skutki bowiem 
braku napiętnowania i ewentual-
nej (szczerej) skruchy sprawców 
lub środowisk poczuwających się 
być ich spadkobiercami są nie do 
przewidzenia i mogą być tylko 
jednym z wielu: bardzo ,lub tylko 
jeszcze bardziej pesymistycznego 
czarnego scenariusza przyszłych 
wydarzeń. "Rezonans kształtu" 
jaki wysublimował z tych koszma-
rów w przestrzeń naszej cywiliza-
cji wydał już niestety zatrute owo-
ce. Krwawe żniwa zebrane przez 
społeczności w Bośni, Rwandzie, 
Czeczenii i in. miejscach na świe-
cie są tego dowodem. Jakże się 
mają te nieziemskie katusze do 
zbiorowych "cywilizowanych eg-
zekucji" gdzie straceńcy mogli się 
jeszcze w miarę spokojnie poże-
gnać, chwycić się np. za ręce w 
jakimś ostatnim akcie czułości i 
pożegnania. Tak, chciałoby się, 
jest taka pokusa aby te przeokrop-
ne wstrząsające  do głębi fakty i 
refleksje z nich wypływające wy-
przeć, amputować ze swojej świa-
domości, usunąć z pamięci, odcią-
żyć udręczoną psychikę dla jej 
własnego dobra w trosce o równo-
wagę i zdrowie psychiczne - na to 
liczą bezkarni jak dotąd zbrodnia-
rze, nie naziści ani funkcjonariu-
sze NKWD- tylko byli obywatele 
II Rzeczypospolitej-"nasi Rusini"- 
którym dzisiejsi Ukraińcy stawiają  
teraz pomniki oraz  nazywają ich 
imieniami główne ulice miast;   i 
nie była to bynajmniej garstka 
ofiar aby móc to "podciągnąć" pod 
czyn kryminalny "ze szczególnym 
udręczeniem", ofiar było około 
200 000 a może i więcej gdyby 
przyjrzeć się bliżej i sprawdzić co 
stało się z ludzmi, którzy w wyka-
zach wielu miejscowości figurują 
pod pozycją-„los nieznany”. Za-
stanawiam się też gdzie na skali 

W poszukiwaniu zagubionych 
„Żurawi Ibykusa”
Janusz Niewolański
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cierpienia, na wyimaginowanym 
barometrze zdziczenia i w hierar-
chii potworności umieścić i zakla-
syfikować te zbrodnie. Powołam 
się tu i przytoczę tylko to co zdołał 
przekazać przed śmiercią też oby-
watel Kresów bohaterski rtm. Pi-
lecki swojej żonie: „Oświęcim....-
-to była igraszka”-w porównaniu z 
tym co zaznał z rąk komunistycz-
nych oprawców z UB –będących 
pojętnymi i gorliwymi uczniami 
NKWD, nie umniejszając wcale 
doznanych katuszy arcyodważne-
mu rtm.-dobitnie i mocno trzeba 
stwierdzić, że jego udręczenie w 
stosunku do cierpień ofiar wołyń-
skich(kresowych) było właśnie 
tylko znowu igraszką i to igraszką 
do potęgi, czego mało kto ma 
świadomość. Tak zło jest banalne, 
powtórzę...choć wobec tych bole-
snych powyższych przemyśleń i 
wniosków z nich wynikających są 
chwile, że zaczynam mieć wątpli-
wości, ale nawet jeśli jest banalne 
to jednocześnie niewiele się wciąż 
mówi, że ofiary zła- a konkretnie 
te „nasze” kresowe a szczególnie 
te wołyńskie, że właśnie ofiary 
tego zła są NIEBANALNE. I wpa-
truje się znowu wciąż w ich twarze 
utrwalone na fotografiach zastana-
wiam się...dociekam, analizuję...
ale zaraz przecież to co najprost-
sze do uchwycenia, najłatwiejsze 
do zobaczenia, co uderza najbar-
dziej-jest w swojej istocie właśnie 
proste i banalne; otóż na ich obli-
czach, na tych wszystkich twa-
rzach - przyszłych ofiar-maluje się 
spokój i jest to spokój OSÓB 
ŚWIĘTYCH.  I dowiaduje się w 
ostatnich dniach, że na apel o po-
tępienie zbrodni skierowany do 
pisarzy i ludzi kultury z UKRA-
INY odpowiada GŁUCHA CI-
SZA. Ależ tak, przypominam so-
bie, tak to już było, gdzieś w 
zakamarkach mojej pamięci ze-
tknąłem się już z podobną zbitką 
tych, czy bardzo podobnych 
dwóch słów.(WIELKA HŁUSZA-
-miasteczko na Polesiu wołyńskim 
powiat Kamień Koszyrski). „WIE-
LIKA GŁUSZA”-("NOMEN 
OMEN")- wioska a właściwie ko-
lonia też jedna z tysięcy miejsco-
wości uświęcona krwią okrutnie 
pomordowanych. (Dla co bardziej 
dociekliwych już służę informacją 
i cytuję dosłownie za Czesławem 
Hołubem autorem książki i znaw-
cy tego regionu owych czasów: 
„Około 12 V 1943 sotnia bulbow-
ców otoczyła zamieszkaną przez 
Polaków kolonię Wielka Hłusza, 
leżącą około 25 km  na północ od 
Kamienia Koszyrskiego, Miesz-
kańców,w liczbie 15 osób doro-
słych i kilkoro dzieci, zgromadzo-
no w zabudowaniach Pileckiego i 

Łukaszewicza, po czym w obecno-
ści sterroryzowanych mężczyzn 
zgwałcono wszystkie niewiasty, a 
następnie wszystkim nie wyłącza-
jąc dzieci, wyłupano oczy, obcięto 
języki, kobietom piersi, a mężczy-
znom genitalia, po czym zabudo-
wania wraz ze znajdującymi się w 
środku okaleczonymi spalono". 
Dodam tylko od siebie, że jak 
gdzieś wyczytałem ci rustykalnie i 
swojsko brzmiący z nazwy można 
by rzec "milusińscy" niczym 
"smerfy-krasnale"-"bulbowcy" 
mieli podobno stosować mniej 
drastyczne metody "czystek et-
nicznych"-jak się dziś eufemi-
stycznie nazywa zwyczajne (choć 
w tym przypadku chyba nadzwy-
czajne) mordowanie a raczej rzeź, 
niż banderowcy cieszący się zde-
cydowanie gorszą „sławą”. I py-
tam, czy każde słowo a nawet jego 
brak z tamtej strony będzie się 
nam już na zawsze tylko kojarzyło 
z czymś wynaturzonym i nieludz-
kim. Czy przymiotnik-"ukraiński" 
będzie miał już na zawsze  tak pe-
joratywną, złowrogą i krwawą ko-
notację. Więc co robić?  ("Quaeri-
tur"), nasuwa się naglące pytanie, 
gdy tuż obok nas z jednej strony 
powstają Muzea Wypędzonych i 
szkalujące seriale filmowe a z dru-
giej zniesławiające pamięć ofiar 
pomniki morderców i narasta ten-
dencja do zrównania (sic!) „winy” 
Polaków i Ukraińców. „Claude os, 
aperi oculos"- chciałoby się nie 
krzyknąć a zawyć. Ale to jak gro-
chem o ścianę ("Canimus surdi-
s").O wolność i prawdę walka 
musi trwać wiecznie. Dopóki nie 
powstaną nasze ,polskie filmy, se-
riale, literatura wysokiego lotu, 
publicystyka na poziomie właści-
wym naszym najlepszym trady-
cjom, prawdziwie niezależne 
dziennikarstwo a nie takie jak 
obecnie-"myrmidonowe" i dopóki 
nie będziemy pielęgnować pamię-
ci o tym co było, nie obchodzili 
godnie rocznic i nie okazywali na-
leżytego szacunku ostatnim żyją-
cym świadkom, to z roku na rok 
może być tylko gorzej i niebawem 
dowiemy się, że to Polska wywo-
łała wojnę światową a Polacy mor-
dowali wkoło swoich sąsiadów. 
Przesadzam? Jeszcze 10 lat temu 
niewyobrażalne wydawałyby się 
dzisiaj obecne "teorie" i jawny 
fałsz jaki osnuwa przestrzeń pu-
bliczną, sączy się on niczym 
upiorny, trujący „dżinn” wypusz-
czany bardzo umiejętnie i zgoła 
niepostrzeżenie, jak wypełzające z 
„Puszki Pandory” robactwo. Natu-
ra nie toleruje pustki a pusta i bez-
wyrazista żeby nie powiedzieć 
uległa jest polityka historyczna 
prowadzona przez nasze aktualne 

władze. Wobec i pomimo tego 
wnoszę, ba żądam: musi powstać 
Muzeum Martyrologii Wołynia i 
Kresów Wschodnich. Trzeba zna-
leźć (może w drodze konkursu) 
hasłowe, lapidarne określenie tego 
par excellence zbrodniczego hor-
rendum, owszem funkcjonujące 
już określenie- „Genocidum atrox” 
jest celne i adekwatne lecz jest tyl-
ko diagnozą, arcyskrótowym opi-
sem patologii, a potrzebujemy 
podkreślenia, że była to niesłycha-
na i gigantyczna w swych rozmia-
rach a jednocześnie monstrualnie 
odrażająca zbrodnia na polskich 
mieszkańcach Kresów (być może 
lansujmy stary zwrot „RZEŹ WO-
ŁYŃSKA"- ale nie obejmuje on 
całych Kresów a przez to niepełny 
dyskusji pozostawiam czy na nim 
należy poprzestać).  I nie jest to 
bynajmniej wołanie sankiuloty 
chorego na megalopsję, to zwykły 
wymóg i nakaz ostatniej chwili, 
póki żyją ostatni świadkowie i ich 
dzieci, bowiem już niedługo usły-
szymy ,że to my mordowaliśmy 
Ukraińców (Rusinów), podobnie 
jak już słyszymy, że mordowali-
śmy Żydów. Apeluję też o zorgani-
zowanie na te cele zbiórki narodo-
wej i pełnej mobilizacji ("Venis et 
remis") osób mających zarówno 
korzenie kresowe jak i wszystkich 
świadomych palącego problemu i 
nieobojętnych na nasze wspólne 
dobro. Trzeba zaiste podjąć tyta-
niczny wysiłek, bowiem niestety 
zdani jesteśmy na własne siły, 
trudno jest mi sobie wyobrazić aby 
np. prezydent III RP wzorem kanc-
lerz Merkel gdy pojawia się na 
zjazdach "wypędzonych" zjawił 
się nagle na mityngu Kresowian 
czy Wołynian, piszący te słowa nie 
ma  najmniejszych złudzeń co do 
gotowości oraz intencji "czynni-
ków oficjalnych"- w swej bezre-
fleksyjnej, krótkowzrocznej poli-
tyce "poklepywania się po 
plecach"- niczym mityczni Loto-
fagowie (by nie powiedzieć, aż 
strach pomyśleć-"Fantosze") bez-
trosko wydają się pozorować ja-
kiekolwiek działania oddając się 
swoistej "fumigacji" oraz każolują 
wszelkie inicjatywy i pomysły 
wrogów prawdy historycznej oraz 
naszych interesów narodowych... 
Z mieszaniną goryczy i rozbawie-
nia czytam, że tegoroczne ,roczni-
cowe, jakże ważne ,o ile nie naj-
ważniejsze obchody 70-lecia 
Rzezi Wołyńskiej odbędą się bez 
udziału oficjeli (no może z wyjąt-
kiem "pośledniego płazu"),bez 
transmisji TV...na ogródkach 
działkowych. Tak to godne miej-
sce i proponuję jeszcze aby, jeśli 
go tam nie będzie, uprowadzić i 
upiec na rożnie lub „zgrillować”  

prof. .Nałęcza uprzednio zdziera-
jąc z niego skórę...pewnie się nikt 
nie dowie i nie usłyszy a „cała 
sprawa” jakoś się „rozpłynie” a 
już na pewno kiedyś ulegnie 
przedawnieniu a na ewentualne 
zapytywania, ponaglające monity i 
wszelkiego rodzaju dyplomatycz-
ne noty, protestacyjnych nie wyłą-
czając, (słusznie zresztą zaniepo-
kojonej) strony ukraińskiej 
odpowiemy....no właśnie (o pro-
szę, jak państwo się szybko uczą, 
to na mój znak wszyscy razem  - 
"GŁUCHĄ CISZĄ !!!” To oczy-
wiście makabryczny żart, tuszę, ba 
jestem pewien, iż przeuroczy ską-
dinąd, modelowo wprost toleran-
cyjny i niezmiernie zresztą lubia-
ny prof. Nałęcz słysząc to nigdyby 
się na mnie nie obraził, nazbyt 
bardzo sobie wszak cenię jego po-
czucie (czarnego) humoru.]... no 
ale, „ad rem”:...a jako sztandaro-
wy argument nicnierobienia- ci 
nasi „Najważniejsi”, od których 
mamy przecież prawo coś wyma-
gać-zdają się być jak porażeni nie-
uleczalną monomanią, bo oto wy-
suwają a nawet obsekrują już 
explicite-wątpliwą i wielce hipote-
tyczną (odgrywającą rolę rzeko-
mego alibi Racji Stanu) tezę iż nie 
możemy szkodzić Ukrainie bo sta-
ra się o wstąpienie do UE. Czyż to 
nie jakaś "fantasmagoria" a w naj-
lepszym wypadku-"wishfull thin-
king", a do tego jeszcze niczym 
nie uprawnione. A ja się pytam: „a 
co jeśli nie wejdą ,lub wejdą za 30 
lat, no a jeśli wejdą za 5 lat to co 
stoi na przeszkodzie podnosić te 
zaszłości, uczciwie przecież 
przedstawiamy sąsiadowi nasze 
żale i nie domagamy się rzeczy 
niemożliwych, w końcu my też je-
steśmy w UE razem z Niemcami a 
oni oskarżają nas o wypędzenia i o 
antysemityzm i jakoś nie docierają 
do nas z tamtąd wieści aby ktoś się 
przejmował ,że nam to może za-
szkodzić w czymkolwiek; "last but 
not least"-można też mieć poważ-
ne wątpliwości czy UE w ogóle 
przetrwa.
Pamiętam dobrze a pamięć mam 
jeszcze niezłą jak po naszej trans-
formacji ustrojowej, na początku 
tej wyczekiwanej długo „wolno-
ści gospodarczej” ruszyli rodzimi 
biznesmeni z nadzieją robienia 
udanych "biznesów" i na Ukrainę 
wtedy jeszcze w granicach ZSRR 
a może już była to WNP, tego aku-
rat nie pomnę i zaginął tam jeden 
z nich ufny zrobienia interesu ży-
cia a po jakimś czasie znaleziono 
jego głowę w rowie melioracyj-
nym. Takie mogą być właśnie 
konsekwencje proszę wybaczyć 
mi te grę słów, strusiej polityki 
"chowania głowy w piasek", nie-

obecni nie mają racji, tę prawdę 
oni powinni znać, pewnie znają, 
więc co ich powstrzymuje....,warto 
wreszcie uświadomić sobie kogo 
sami sobie wybraliśmy. Więc gdzie 
szukać zrozumienia i pomocy gdy-
śmy zdradzeni nie tylko „o świcie” 
ale i w każdej innej godzinie dnia 
i nocy gdy wkoło obojętność jeśli 
nie niechęć czy nawet wrogość a i 
we własnym domu przeciwników 
legiony, dość nie znaleźć ni jednej 
partii politycznej (może czas na 
Partię Kresową), która na swych 
sztandarach czy przynajmniej w 
swym programie miała choć na-
miastkę troski o nasze wspólne 
przecież sprawy.(O obecnej opcji 
politycznej będącej u władzy naj-
lepiej nawet nie wspominać). A PIS 
do której wzdychamy i jest ponoć 
naszym naturalnym stronnikiem i 
sprzymierzeńcem zachowuje się 
nieraz jak kameleon, nie jest do 
końca jednoznaczny w swych po-
glądach, wszelako możemy tylko 
na tę jedyną partię w jakimś, choć 
niestety ograniczonym zakresie li-
czyć. Paradoksalnie (być może, bo 
wielu mocno wątpi) na największą 
przychylność i zrozumienie mo-
żemy (i chcę ufać, że to nastąpi i 
doczekamy tu poprawy sytuacji)- 
oczekiwać wśród samych Ukraiń-
ców. Należy cierpliwie tłumaczyć i 
nawiązywać coraz to nowe kontak-
ty. Potrzeba tu długiej, mozolnej, 
pozytywistycznej „orki na ugorze” 
i systematycznego dialogu. Jakże 
cenne są oddolne inicjatywy po-
jedyńczych, często anonimowych 
osób, można się o tym przekonać 
zaglądając w przepastną otchłań 
Internetu, to co sam ostatnio zoba-
czyłem napawa optymizmem: akcja 
stawiania krzyży na Wołyniu przez 
p. Janusza Horoszkiewicza, połą-
czona z logistycznym wsparciem  
przy pielgrzymkach kresowych 
przez p. G. Naumowicza, czy to co 
robi dr L. Popek, nie sposób oczy-
wiście przecenić działalności p.E. 
Siemaszko ,J.Kosiatego ,ks. Isako-
wicza-Zaleskiego, S. Srokowskie-
go; i niech mi wybacza ci wszyscy, 
których pominąłem bowiem limito-
wane jest to moją pobieżną, jeszcze 
nie tak zaawansowaną orientacją w 
tych jakże chwalebnych,godnych 
najwyższego szacunku działaniach.
Niestety to wciąż mało i mało a i 
nas za mało ("do pieczenia tego 
wołyńskiego chleba") a przed nami 
wciąż gigantyczna praca i tytanicz-
ne zmagania. Musimy więc w tej 
sytuacji uczynić wszystko co mo-
żemy i potrafimy...a nawet jeszcze 
więcej. Gra idzie o wielką stawkę. 
("Flectere si nequeo superos,Ache-
ronta movebo").           

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

ul. Współna Droga 29 lok. 2;  
04-345 Warszawa KRS: 0000423252

Wsparcie dla Liceum Polonijnego
Nr konta: 86 1240 6175 1111 0010 4598 7860
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ruizmem trąci powiedzenie, 
iż Kraków posiada bogatą 
przeszłość. Bo przecież na 
doniosłą rolę Krakowa w 

historii Polski wpływały nie tylko 
wypadki rozgrywające się na Wawe-
lu, bogate koronacje, barwne śluby, 
czy też szumne wjazdy monarchów. 
Przez jego dzieje przesunęły się roz-
maite klasy społeczne, obce pano-
wania, wyciskając piętno widoczne 
i dziś.
Wszystko to jest spięte klamrą nie-
wielkiego terytorium, w którego gra-
nicach przebiegały te, tak różne for-
my ludzkiego działania. Jeżeli zaś to 
wszystko rozgrywało się na terenie 
miasta, to nie znaczy by tylko miasto 
z tego korzystało.
Fakt, że z Krakowem wiąże się zjed-
noczenie Polski w XIV wieku, że tu 
powstał pierwszy polski uniwersytet, 
że tu zaczęto drukować po raz pierw-
szy w Polsce i po polsku, że stąd roz-
przestrzeniały się po kraju idee odro-
dzenia i reformacji, że tu rozpoczął 
się pierwszy zryw narodowowyzwo-
leńczy - insurekcja kościuszkowska i 
tu siły rewolucyjne w roku 1846 pro-
klamowały swój demokratyczny ma-
nifest - wszystko to nadaje wydarze-
niom terytorialnie umiejscowionym 
w Krakowie rangę ogólnopolską. Tę 
"ciągłość znaczenia" można i należy 
kontynuować po dzień dzisiejszy.
Reprezentację owego znaczenia 
sensu stricto stanowią i stanowiły 
również krakowskie pomniki. Nie 
zawsze przekazywały one społe-
czeństwu te wartości oczekiwane. 
Niejednokrotnie też były one symbo-
lem gwałtu i zniewolenia, a te które 
dawały pełną rekompensatę patrio-
tyczną, czy też religijną, przecho-
dziły "drogę krzyżową". Zniknęły z 
pejzażu Krakowa różne pomniki bra-
terstwa, czy "wyzwolicieli".
Niektóre z nich warto jednak przypo-
mnieć: 

Pomnik Lenina 
Stanął w 1973 roku w centrum kra-
kowskiej dzielnicy Nowa Huta po-
środku Alei Róż, nieopodal Placu 
Centralnego. Wybrano i zrealizowa-
no projekt autorstwa prof. Mariana 
Koniecznego. 
Była to gigantyczna bryła w stylu 
"gigantomanii socrealistycznej". 
Dla chichotu historii fundatorami 
pomnika byli ci, którzy mu się prze-
ciwstawiali, nowohuccy robotnicy 
- hutnicy, którym na ten cel zabra-
no trzynaste pensje /trzynastki/, w 
tak zwanym "czynie społecznym", 
jak również trzymiesięczne premie. 
A jaką postawę w odzewie przyjął 
prof. Marian Konieczny? Za darmo 
zapewne nie wykonywał projektu i 
pomnika.
Oczywiście pod pomnikiem od-
bywały się t.zw. "zbiegowiska" z 
"gadką szmatką" o "wodzu rewo-

lucji" i muzyką bolszewicką w tle, z 
odpowiednimi sztandarami i transpa-
rentami. Nazajutrz po "zbiegowisku" 
wszystkie wydarzenia spod pomnika 
można było przeczytać "ku chwale" w 
ogólnokrajowych szmatławcach.
Pomnik Lenina był znienawidzony, a 
tuż obok niego stała również zniena-
widzona budka milicyjna, 
a nieopodal "suka milicyjna". Miesz-
kańcy Nowej Huty z niecierpliwością 
czekali na możliwość zniszczenia po-
mnika, jak i budki.
I tak 18 kwietnia 1979 roku doszło 
do próby wysadzenia pomnika przez 
podłożenie ładunku wybuchowego. 
Próba się nie powiodła. Sprawcą był 
Andrzej Szewczuwaniec, póżniej-
szy lider strajku w Hucie im. Lenina. 
Wprawdzie do wysadzenia pomnika 
nie doszło, z powodu zawilgnięcia 
lontów, ale jednak p. Andrzej urwał 
Leninowi nogę, ponieważ jeden lont 
odpalił. Ale najbardziej ucierpiały 
okna w sąsiednich domach przy Alei 
Róż. A Lenin stał sobie nadal.
Po 1989 roku nastąpiła próba poma-
lowania i zdemontowania pomnika 
Lenina. 
Próba powiodła się częściowo. Zdo-
łano pomnik pomalować na wiele 
kolorów i podpalić, do demontażu 
nie doszło. Natomiast znienawidzona 
budka milicyjna spłonęła. Próbę de-
montażu pomnika powtórzono i tu za-
skoczenie, rząd "niekomunistyczny" 
Tadeusza Mazowieckiego wysłał na 
odsiecz pomnikowi oddziały ZOMO, 
co zakończyło się awanturą uliczną.
W grudniu 1989 roku pomnik skrę-
cony 1600 śrubami w 74 elementach, 
ważący 7 ton został zdemontowany. 
Pomnik zakupił szwedzki multimilio-
ner Big Bengt Erlandsson za 100 tys. 
koron szwedzkich i został umieszczo-
ny w miasteczku osobliwości High 
Chaparral pod Sztokholmem. Prze-
bito Leninowi ucho, do ust wetknięto 
papierosa i eksponuje się Lenina w 
pozycji leżącej. 
Chociaż tyle.
Zniknął z Krakowa gigantyczny po-
mnik Iwana Koniewa, jak i pomnik 
braterstwa z placu Inwalidów /daw-
niej Wolności/.
Wspomniałem o innych pomnikach 
krakowskich. Oto dzieje kilku z nich: 

Pomnik Stanisława Wyspiańskiego,
idea budowy pomnika powstała w 
grudniu 1907 roku, aby doczekać się 
odsłonięcia 28 listopada 1982 roku. 
Zatem 75 lat trwały różne kontrower-
sje wokół pomnika.

Pomnik Adama Mickiewicza, znisz-
czony przez hitlerowców w 1940 
roku odbudowany w 1953 roku. 
Pomnik Grunwaldzki, 
hitlerowcy zburzyli pomnik w 1939 
roku. Został odbudowany w 1976 
roku.
Całkowicie inna historia dotyczy po-

mników ks. Piotra Skargi i pomnika 
upamiętniającego ludobójstwo na 
Wołyniu projektu i wykonawstwa 
prof . Czesława Dźwigaja.

Pomnik ks. Piotra Skargi, 
został odsłonięty 12 maja 2001 roku. 
na pl. św. Marii Magdaleny w Kra-
kowie. 
Jest to pierwszy pomnik królewskie-
go Kaznodziei w Krakowie i drugi w 
Polsce. Stanął on naprzeciw kościoła 
Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej, w 
którym znajduje się grób - krypta ks. 
Piotra Skargi. 
Pomnikowa postać ks. Piotra Skargi, 
wysoka na blisko 3 m. jest bardzo 
wyrazista i ekspresyjna. 
Postać została posadowiona na ko-
lumnie o wysokości 3,6 m.
Fundatorem pomnika jest Arcybrac-
two Miłosierdzia założone przez ks. 
Piotra Skargę przy kościele św. Bar-
bary w Krakowie w 1584 roku i w 
1591 roku zatwierdzone przez papie-
ża Grzegorza XIV. Jego celem było 
wspomaganie ubogich, którzy wsty-
dzili się żebrać i szerzenie idei do-
broczynności. Członkiem arcybrac-
twa był m. in. kard. Karol Wojtyła.

Ofiarom ludobójstwa - Pomnik na 
Cmentarzu Rakowickim w Krako-
wie, pośród licznych realizacji rzeź-
biarskich prof. Czesława Dźwigaja 
wyjątkowe znaczenie ma pomnik, 
odsłonięty w roku 2001 na Cmen-
tarzu Rakowickim w Krakowie, w 
rocznicę najazdu sowietów na Pol-
skę - poświęcony pamięci ludobój-
stwa na Kresach, i przypominający 
po wielokroć powtarzane w naszym 
kraju słowa:

„…Ojczyzna to ziemia i groby. 
Narody tracąc pamięć, tracą życie.
Nie o zemstę lecz o pamięć wołają 
ofiary…”

Jest w tej rzeźbie krzyk i ból, bo 
śmierć niezwykła, i jest płomień, po-
śród płyt, co niby nagrobne, z napisa-
mi tworzącymi epitafium. Jest hono-
rowa salwa i znak krzyża, kreślony 
w ciszy modlitwy. Jest sąsiedztwo 
grobów.
I wokół znicze, nie tylko w listopa-
dowy wieczór - radość i nadzieja 
na życie nowe. Spojrzenie wstecz 
i w przyszłość. Rzeźba nagrobna, 
której przeznaczeniem jest nekro-
polia, a naturalną sferą prywatność 
odwiedzających to miejsce bliskich, 
kiedy odnosi się do osób znanych i 
zasłużonych "wychodzi poza obręb 
tej tylko prywatnej sfery pamięci", 
stając się pomnikiem utrwalającym 
los bohaterów naszej historii, pomni-
kiem pamięci zbiorowej.
Dla zobrazowania historii związanej 
z powstaniem tych pomników należy 
przypomnieć sylwetkę artystyczną 
ich twórcy: 

Czesław Dźwigaj, ur.1950 roku w 
Nowym Wiśniczu, rzeźbiarz. 
Studia na Wydziale Rzeźby w Aka-
demii Sztuk Pięknych w Krakowie. 
Profesor Akademii Sztuk Pięknych. 
Od 1990 roku prowadzi pracow-
nię rzeźby w ceramice na Wydziale 
Rzeźby. Jego twórczość obejmuje 
rzeźbę, medalierstwo, rysunek.
Twórca wielu medali, kilkudziesię-
ciu pomników. Specjalizuje się w 
sztuce sakralnej, jest autorem kilku 
wnętrz kościelnych i kilkudziesięciu 
rzeźb, laureatem międzynarodowych 
konkursów rzeźbiarskich i meda-
lierskich, m.in.: II nagroda   i złoty 
medal na V i VI Biennale Dantego 
w Rawennie. Twórca oficjalnego 
medalu na 18 rocznicę pontyfikatu 
papieża Jana Pawła II. 
(wypis z katalogu" Akademia Sztuk 
Pięknych im. Jana Matejki w Krako-
wie 180 lat tradycji" ) .
Tworzenie pomnika jest dla tego au-
tora czymś wyjątkowym - decyduje 
o tym nie tylko rozmiar dzieła, trwa-
łość materiału, ale także szczególna 
jego funkcja, decydująca o kształcie 
kreacji.
Profesor Czesław Dźwigaj, jak 
wspomniałem jest twórcą kilkudzie-
sięciu pomników, w tym licznych 
Ojca Świętego Jana Pawła II. Naj-
ważniejsze to: 
pierwszy pomnik Jana Pawła II po 
Jego śmierci na Cmentarzu Rako-
wickim w Krakowie, oraz w Hano-
werze, Studzienicznej k/Augustowa, 
w Parku Strzeleckim w Krakowie, w 
Szczecinie na Jasnych Błoniach, w 
rodzinnym autora Nowym Wiśniczu, 
w Rzymie - Via Cassia, w Posadas /
Argentyna/, w Chicago /Jackowo/, w 
Kalwarii Zebrzydowskiej, w Zako-
panem na Krzeptówkach, w Nowym 
Sączu, w Ozorkowie, w Lubaczowie, 
w Limanowej, w Warszawie - Rem-
bertów, w Dux /Lichtenstein/, Wyan-
dotte /USA/.
Z ważniejszych pomników nale-
ży jeszcze wymienić w rodzinnym 
Nowym Wiśniczu - Jana Matejkę, 
Stanisława Lubomirskiego, Stani-
sława Fischera, Juliusza Kossaka, 
"Tęczę Wolności", generała brygady 
Stanisława Skalskiego, polskiego 
asa lotnictwa z II wojny światowej, 
bohatera bitwy o Anglię /zmarłego 
w zapomnieniu/ na warszawskich 
Powązkach, Leopolda Okulickiego, 
Władysława Łokietka, ks. Jerzego 
Popiełuszkę, Wincentego Witosa, 
Piotra Skargi w Stalowej Woli, oraz 
"Anioła Wolności" w Szczecinie po-
święconego Ofiarom Grudnia 70.
Pomnik jest wyrazem hołdu osobie 
stawianej na piedestał. I jest pomnik 
portretem osoby przedstawianej. 
Najnowszy projekt - pomnik Hen-
ryka Sienkiewicza w Villa Borghe-
se w Rzymie, miejscu w Wiecznym 
Mieście nadzwyczajnym, ze słynną 
kolekcją rzeźb znanych postaci - tezę 
tę unaocznia i uzmysławia. 
Pomnik "pokrzepiciela serc" jest 
w życiorysie twórczym profesora 
Czesława Dźwigaja kolejnym z se-
rii rzeźbiarskich portretów artystów. 
Ten szczególny poczet otwiera po-
mnik Jana Matejki w Nowym Wiśni-
czu, wzniesiony na rynku nieopodal 
ratusza.
Równie jak mistrzowie pędzla, po-
czytne miejsce znaleźli w twórczości 
artysty artyści słowa. Poza autorem 
trylogii uwieczniony został Cyprian 
Kamil Norwid - na ponad dwumetro-
wym reliefie w  Krypcie Wieszczów 
Katedry Wawelskiej, oraz na replice 
tego Epitafium, w postaci tablicy w 
Paryżu.

Nowy Wiśnicz, urokliwe miasto ro-
dzinne Czesława Dźwigaja,  m.in. 
uhonorowało go w tamtejszym Mu-
zeum Ziemi Wiśnickiej ekspozycją 
poświęconą jego twórczości, zwa-
żywszy zaś, iż z miastem tym zwią-
zanych było wielu artystów, jak Jan 
Matejko, czy Juliusz Kossak jest to 
tym cenniejsze.
Przedstawiając czytelnikom /"Kurier 
Codzienny" z dnia 19 - 21 stycznia 
2007/ kolejną książkę Tadeusza Zyg-
munta Bednarskiego z jego słynnego 
już cyklu "Krakowskim szlakiem.", 
przeprowadziłem z autorem rozmo-
wę związaną z twórczością Józefa 
Mehoffera. Przypomnę tylko, iż jest 
to już szósta książka T. Z. Bednar-
skiego z owego cyklu. Cykl rozpo-
częła książka "Krakowskim szlakiem 
Jacka Malczewskiego", a potem w 
kolejności autor wpisał w krakowski 
szlak - Jana Stanisławskiego, Juliu-
sza Fałata, Teodora Axentowicza, 
Leona Wyczółkowskiego i wspo-
mnianego już Józefa Mehoffera.

Oto dalszy ciąg owej rozmowy:

Tadeusz Zygmunt Bednarski zalicza 
profesora Czesława Dżwigaja do 
twórców wybitnych. Podkreśla on 
przekrój jego artystycznych doko-
nań jako religijno - patriotyczny. Ze 
szczególnym pietyzmem wymienia 
dokonania artysty w medalierstwie, 
mówiąc wręcz o fenomenie medalu. 
Zapytałem wprost, czy uważa artystę 
jako wpisanego w krakowski szlak. 
Odpowiedź brzmiała - wpisanego w 
polski szlak.
AD MAXIMAM POLONIAE 
GLORIAM - DLA NAJWYŻ-
SZEJ CHWAŁY POLSKI - tak 
tłumaczy się łacińska maksyma na 
drzwiach głównych, znajdujących 
się na elewacji frontowej Kościoła 
pod wezwaniem św. Jacka w Chi-
cago. Świątynia na Jackowie ma 
dla Polaków mieszkających w tym 
mieście, a i pewnie w całych Stanach 
Zjednoczonych, wymiar wyjątkowy 
urasta wręcz do symbolu: jedno-
znacznie kojarzona jest z Polonią.
Profesor Czesław Dżwigaj 12 maja 
2007 roku został nowym królem 
Bractwa Kurkowego w Krakowie, 
jednego z najstarszych stowarzyszeń 
na świecie, utworzonego w XIII wie-
ku.
Przed odsłonięciem pomnika ks. 
Piotra Skargi w Krakowie wyzna-
czonym na dzień 12 maja 2001 roku 
toczyła się kampania skierowana 
przeciwko pomnikowi i jego twórcy 
prof. Czesławowi Dźwigajowi. Roz-
pętano bowiem swoistą polityczną 
nagonkę wobec narodowych i chrze-
ścijańskich wartości. Sięgnięto po 
sprawdzone metody, znane z okresu 
niedawnego zniewolenia narodu. 
Z uporem, systematycznie i bez-
względnie urabiano opinię społecz-
ną, czyniąc zamęt w umysłach.
Działania owe podjęła ogólnopolska 
"Gazeta Wyborcza" i jej krakowski 
dodatek pod redakcją Adama Mich-
nika i Seweryna Blumsteina. Wymy-
ślano pod patronatem "Wyborczej" 
jakieś plebiscyty "Archi-Szopa", aby 
ludziom archiszopowo mącić w gło-
wach, przeciwko Kościołowi, świę-
tym i Narodowi Polskiemu.
Gdy pomnik odsłonięto i poświęco-
no, nastąpił drugi akt dramatu. Żąda-
no przeniesienia pomnika.
Przebieg wydarzeń z 2001 roku, po-
wtórzony przy wypadkach Na Skał-
ce w sierpniu 2004 roku przed, i w 
czasie pochówku Czesława Miłosza, 
oraz walka radnych o inskrypcję po-
mnika na Cmentarzu Rakowickim 

POMNIKI 
NIE TYLKO
KRAKOWSKIE
ALEKSANDER SZUMAŃSKI

T
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potwierdzają moją tezę z "Ciosu w 
Polskę" („Kurier Codzienny" 10-12 
września 2004 roku): 
"stwarza się nową formę okupa-
cji Polski, obce narodowi siły we-
wnętrzne dążą, aby stracił on źródło 
swojej spoistości i przestał być wraż-
liwy na własną tożsamość, ukształ-
towaną przez wiekowe dziedzictwo 
kulturowe. Te same siły czynią przy-
gotowania do zawładnięcia Kościo-
łem od wewnątrz".

Ludobójstwo na Kresach

Przeciwko budowie pomnika na 
Cmentarzu Rakowickim w Krako-
wie w 2004 roku " Gazeta Wybor-
cza" rozpętała następną nagonkę. 
W napastliwym tonie apelowano 
do radnych Krakowa o głosowanie 
przeciwko idei budowy pomnika. 
Następną burzę rozpoczęła "Gazeta 
Wyborcza" przeciwko transkrypcji 
tablicy pomnika. Brzmiała ona: 
"Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają 
ofiary; Ojczyzna to ziemia i groby 
- narody tracąc pamięć tracą życie; 
dla narodowej pamięci oraz w hoł-
dzie ofiarom ludobójstwa, którego 
dopuściły się w  latach drugiej woj-
ny światowej na Polakach - miesz-
kańcach południowo - wschodnich 
województw Rzeczypospolitej Pol-
skiej - Organizacja Ukraińskich Na-
cjonalistów i Ukraińska Powstańcza 
Armia. 
W 61 rocznicę tej tragedii - Kraków 
2004". Napis ów przegłosowano - 19 
za - 18 przeciw.
Po głosowaniu radnych przedstawi-
ciel mniejszości ukraińskiej Włodzi-
mierz Mokry powiedział: "słyszę, 
że Ukraińcy byli gorsi od Niemców, 
można postawić ten pomnik, pytanie 
tylko, jak to zostanie wykorzystane 
przez tę trzecią siłę, która trzyma w 
garści kurek. /"Gazeta Krakowska" - 
12.III.2004 r./.

Warto zacytować wybitnego publi-
cystę „Do Rzeczy” Rafała Ziemkie-
wicza:

„Pamięć rzezi wołyńskich to wciąż 
czarna dziura. Kultywowana przez 
ostatnich, wymierających ocalonych, 
przez ich rodziny, bardzo powoli od-
wojowywana przez opozycyjne me-
dia i uparcie wypierana przez elity 
oraz władze III RP, które najzwyczaj-
niej się jej boją.

Ludobójstwo. Wołyń - anatomia nie-
pamięci.

Ten lęk ogniskuje się wokół jednego 
słowa: "ludobójstwo". Czy zbrodnie 
dokonywane przez ukraińskich (czy 
- jak chcą niektórzy badacze - "gali-
cyjskich" nacjonalistów na Polakach, 
Żydach, Czechach, Niemcach oraz ty-
siącach etnicznych Ukraińców, uzna-
nych przez zbrodniarzy za "element 
schłopiały" lub karany w ten sposób 
za próbę pomocy przeznaczonych 
do wytępienia sąsiadom, były ludo-
bójstwem? Historycy nie mają co do 
tego wątpliwości. Te zbrodnie, przez 
nacjonalistów od wielu lat traktowa-
ne jako najskuteczniejszy sposób roz-
wiązania problemów "samostijnoj" 
Ukrainy, zostały przez OUN-UPA z 
zimną krwią zaplanowane i zarządzo-
ne rozkazami zawierającymi szcze-
gółowe instrukcje, jak przeprowadzić 
eksterminację, aby rzucić najwięk-
szy możliwy postrach i maksymalnie 
wciągnąć do zbrodni ludność ukraiń-
ską. Wykonywały je zdyscyplinowane, 
podlegające praktycznie jednolitemu 
dowództwu oddziały zbrojne. Znamy 

dziś dokumenty, znamy moment pod-
jęcia decyzji o rozpoczęciu masowych 
zbrodni i jesteśmy w stanie dość do-
kładnie odtworzyć ich przebieg. 

Jednak historycy mogą mówić swo-
je. Symboliczny jest niedawny nu-
mer "Gazety Wyborczej" , w którym 
- wskutek jakiegoś redakcyjnego nie-
dopatrzenia - tego samego dnia w 
dodatku "Ale Historia" historyk Grze-
gorz Motyka (notabene atakowany 
przez środowiska Kresowiaków jako 
skrajnie pro-ukraiński) jednoznacznie 
zapewniał, że  ludobójstwo jest tu je-
dynym terminem możliwym , oczywi-
stym i w świetle faktów bezspornym, a 
na pierwszych stronach Adam Mich-
nik po raz kolejny w dziejach gazety 
relatywizował "wypadki" i "tragiczne 
wydarzenia" sprzed lat, wzywając, by 
licytowanie się, kto winien, nie dzieli-
ło nas i dzisiejszej Ukrainy.

KOMOROWSKI SIĘ WYSTRA-
SZYŁ

Symboliczne było także zachowanie 
Bronisława Komorowskiego, wów-
czas marszałka Sejmu, w 65, czyli 
poprzednią okrągłą rocznicę zbrod-
ni, kiedy to w trybie nadzwyczajnym 
usunął z porządku dziennego, ob-
rad wniosek o przyjęcie rocznicowej 
uchwały , gdyż dowiedział się, że do 
Sejmu wybiera się ambasador Ukra-
iny. I to pomimo że uchwała i tak była 
nader ugładzona, zapalne słowo "lu-
dobójstwo" zastępowała eufemistycz-
nie "tragedią" i właściwie nie sposób 
byłoby z niej komuś niewtajemniczo-
nemu zorientować się, jaki kataklizm 
miała czcić. Dziś prezydencki minister 
Tomasz Nałęcz dokonuje publicznie 
zawiłej egzegezy: "To była czystka et-
niczna realizowana metodą ludobój-
stwa, niecofająca się przed ludobój-
stwem, to nie było jednak klasyczne 
ludobójstwo", używając dziwacznego 
argumentu, że "klasyczne" ludobój-
stwo dąży do stuprocentowej ekster-
minacji wyniszczanej grupy etnicznej, 
a ukraińskim nacjonalistom chodziło 
tylko o to, aby Polacy i inne mniejszo-
ści zniknęli z ziemi, którą uważają za 
swoją, więc "nie przeszkadzali uciecz-
kom i przenosinom".

W polityce międzynarodowej nie jest 
to zjawisko nieznane. Jak czuli się 
Chińczycy na jakiekolwiek wzmianki 
o Tiananmen czy innych brodniach 
tamtejszego komunizmu, wie cały 
świat. Nie mniej zdecydowanie ob-
raża się Japonia na wydobywanie z 
niepamięci swych zbrodni w Chinach, 
choć za zbrodnie w Korei już się po-
kajała. Turcja do dziś obstaje twar-
do, że zamieszkali w niej od wieków 
Ormianie w czasie I wojny światowej 
"rozbiegli się", względnie wyniszczeni 
zostali przez choroby, choć zbrodnia 
dokonana na nich jest doskonale i 
bezspornie opisana przez historyków 
całego świata. I mimo że właśnie bez-
karność tego ludobójstwa była jedną 
z przesłanek Holokaustu ("Nikt nie 
upomina się o Ormian" - miał stwier-
dzić Hitler), do dziś zachodnie rządy 
godzą się, dla utrzymania z Ankarą 
dobrych stosunków, udawać, że nie 
wiedzą tego, co wszyscy wiedzą do-
skonale. 

Różnice stanowi jednak to, że inne 
kraje przymykają oczy na los nie swo-
ich rodaków, lecz obcych, i ze czynią 
to, uznając niebagatelne argumenty 
biznesowe,  jakimi wspomniane kraje 
żądanie niepamięci wspierają. III RP 
wyrzeka się natomiast pamięci Pola-
ków i czyni to li tylko w imię naiwnych 

miraży "przyjaźni" między narodami. 
Wołyniacy  czują się zdradzeni przez 
wszystkich. Władze III RP traktują ich 
tak jak polską odmianę niemieckich 
"ziomkostw", niedwuznacznie sugeru-
jąc, że ich roszczenia szkodzą Polsce i 
najlepiej by było, gdyby zniknęli. Rze-
zie wołyńskie nie są i raczej nie będą 
w oficjalnej agendzie państwa. Nawet 
próba wynajęcia sali na sesję czy 
koncert poświęcony pamięci ich ofiar 
napotyka często tak charakterystycz-
ne dla III RP dziwaczne kontredanse, 
w których oficjalnej wersji, że akurat 
wyskoczył pilny remont albo projekt 
koliduje z preliminarzem, towarzyszy 
na stronie szczere "idźcie z tym do 
diabła, nie chcemy się tu podkładać". 
Salony niszczą ich propagandą jako 
prawicowych oszołomów i siewców 
nienawiści. 

NIE MIAŁ KTO ZAŚWIADCZYĆ

Faktycznie, przeciwko pamięci Woły-
nia sprzysięgło się prawie wszystko. 
Przez pół wieku PRL nie było mowy o 
jakichkolwiek badaniach i pomnikach 
Wołynia, choć do oficjalnego mitu 
PRL włączono ściśle ocenzurowaną 
narrację o "łunach w Bieszczadach" 
i tamtejszych walkach tzw. Ludowe-
go Wojska Polskiego przeciwko UPA. 
Jednak w PRL zabroniono też pamię-
tać o wielu innych sprawach, choćby 
Katyniu i zsyłkach, a mimo to pamięć 
o nich trwała. 

Jedną z przyczyn jest fakt, że ofiarami 
rzezi wołyńskich padali przede wszyst-
kim prości chłopi. Zbrodnie niemiec-
kie i rosyjskie wymierzone były  w 
elity przedwojennego państwa, inteli-
gencję. Polacy wykształceni, bogatsi, 
nawet urzędnicy powiatowi i poczto-
wi zostali deportowani z Wołynia już 
wcześniej. Ziemian wytępiono jeszcze 
wcześniej,  podczas zamętu rewolucji 
bolszewickiej. Przeżycia deportowa-
nych na "Nieludzką ziemię" i ofiar 
"Pożogi" zostały przynajmniej zapi-
sane w literaturze. Gdy Ukraińcy, zor-
ganizowani i kierowani przez przyby-
ły do kolejnej wsi na krwawym szlaku 
oddział UPA, przychodzili mordować 
siekierami, widłami i piłami ostatnich 
polskich sąsiadów, o ich cierpieniu 
nie miał już kto zaświadczyć. Wielu 
z tych, na których zadanie to spadło, 
nie było w stanie mu podołać, przy 
najszczerszych chęciach popadając 
często w prymitywne czy wręcz obłęd-
ne teorie, łączące zagładę ich świata 
z tajnymi masońskimi planami czy 
innymi spiskami, co odpychało od te-
matu opiniotwórcze kręgi powojennej 
emigracji. 

DOBRY BANDERA, ŹLI POLACY

Tym bardziej, że uzależnione one były 
dramatycznie od pomocy zachodnich 
aliantów, zwłaszcza USA, których 
służby chętnie korzystały po wojnie, 
z przejętych kadr UPA oraz ukraiń-
skich formacji SS i Wehrmachtu. W 
układance "zimnej wojny" nacjona-
lizm ukraiński był potencjalnym so-
jusznikiem, zbyt cennym, by pozwolić 
Polakom go kompromitować. Toteż 
podczas gdy ocaleni z rzezi wołyń-
skich nie byli w stanie zwrócić na 
siebie uwagi nawet w ramach pol-
skiej emigracji, diaspora ukraińska 
w USA, Kanadzie i innych krajach 
zdominowana została przez nacjona-
listów, w wielu wypadkach wręcz tych 
samych, którzy mieli krew Polaków 
i innych ofiar UPA na rękach. Zbu-
dowane przez nich lobby potrafi do 
dziś bardzo skutecznie promować na 
Zachodzie swoją wersję "wypadków" 

na Wołyniu jako wojny domowej, w 
której zbrodnia i wina rozkładają się 
między obie strony. Potrafiło też po 
odzyskaniu przez Ukrainę niepodle-
głości bardzo znacząco wpłynąć na 
mit założycielski tego państwa, mię-
dzy innymi za sprawą wspomnianego 
już Juszczenki. Zwłaszcza w zachod-
niej części państwa UPA pamiętana 
jest dzisiaj jako partyzantka walcząca 
przeciwko Sowietom, a Bandera jako 
więzień niemieckiego obozu koncen-
tracyjnego, o ich zbrodniach zaś wie-
lu młodych Ukraińców nigdy nie sły-
szało. Nikt nie wznawia popularnych 
przed wojna prac Dmytra Doncowa, 
"katechizmu ukraińskiego nacjonali-
sty" czy innych programowych dzieł 
ideologii, która w pochwale mordu, w 
dzikości apologii okrucieństwa prze-
ścignęła wszystkie inne nacjonalizmy, 
z hitlerowskim włącznie. Zbrodnie, 
które nawet naziści ukrywali, tylko 
tu były głoszone otwarcie jako chwa-
lebne i wielkie zadanie. Pokręcona 
jednak historia "skrwawionych ziem" 
sprawiła, że nacjonalizm ukraiński 
nie doczekał się swojej Norymbergi 
i - skoro nie domaga się tego Polska 
-  nikt nie jest dziś zainteresowany 
przypominaniem jego arcyzłowrogiej 
treści. 

W zamian podkreśla się winy Pola-
ków wobec Ukraińców. Te winy były, 
ale niewspółmierne do ludobójstwa, 
jakiego ofiarą padli polscy mieszkań-
cy Wołynia. Jeśli dochodziło do pol-
skich zbrodni, to popełniane były one 
albo w samoobronie, albo w zemście. 
Potępiały je i w miarę możliwości 
karały wszystkie szczeble dowództwa 
AK i administracji Państwa Pod-
ziemnego, podporządkowanego rzą-
dowi emigracyjnemu. Przedwojenne 
szykany, które spotykały niepolską 
ludność Kresów II RP, bez wątpienia 
stworzyły znakomitą pożywkę dla roz-
woju zbrodniczego nacjonalizmu - ale 
sugerowanie dziś, że państwo polskie 
było współwinne tragicznemu finało-
wi polskiej obecności na Wołyniu, bo 
przed wojną nie potrafiło z Banderą, 
Doncowem i kilkoma tysiącami ich 
ludzi rozprawić się ze skutecznością, z 
jaką w drugiej części dzisiejszej Ukra-
iny zrobił to Stalin, to doprawdy nik-
czemny argument. 

Last but not least, Wołyniaków zawio-
dła także ostatnia siła, która w innych 
wypadkach ratowała i przechowywa-
ła polską pamięć - Kościół katolicki. 
Trudno ukryć, że ogromny udział w 
inspirowaniu zbrodni miał mocno 
zinfiltrowany (w ramach świadomej 
strategii OUN) przez nacjonalistów 
greckokatolicki kler, a greckokatolic-
cy biskupi Szeptycki, Kocyłowski czy 
Slipy odegrali w tym rolę co najmniej 
dwuznaczną, jeśli nie wprost zbrodni-
czą. Z wielu względów postanowio-
no przed laty, że w trudnej sytuacji 
polskiego Kościoła najlepiej będzie 
pozostawić rozsądzenie tych spraw 
Bogu i okryć je całunem niepamię-
ci. Chociaż więc z rąk Ukraińców 
poniosło męczeństwo za wiarę wielu 
polskich księży, ich procesy kanoniza-
cyjne ugrzęzły, a strategią hierarchów 
wobec Wołynia stało się uparte mil-
czenie. Zakazana pamięć ofiar łagrów 
czy UB czczono nawet za czasów PRL 
w kościołach, ofiary Wołynia trudno 
tam uczcić nawet dzisiaj. 

STRACONA SZANSA NA HOŁD

Nie pomaga wcale Polakom fakt, że 
nacjonaliści ukraińscy mordowali 
nie tylko nas, ale także Żydów. Śro-
dowiska żydowskie również w tej 

sprawie skrzętnie pilnują swego mo-
nopolu na współczucie świata, nie 
chcą, by głoszona przez nie wyjątko-
wość Holokaustu i pamięć Babiego 
Jaru rozcieńczane były czyjąkolwiek 
inną martyrologią. Nawet skłóceni 
ze współczesnymi  spadkobiercami 
OUN ukraińscy pragmatycy, którzy w 
walce wyborczej z obozem Juszczenki 
chętnie odwoływali się do potępie-
nia "faszystów" oraz pamięci tysięcy 
pomordowanych przez UPA i innych 
nacjonalistów Ukraińców, po obję-
ciu władzy pragmatycznie wyciszyli 
ten dyskurs, kierując się potrzebą in-
tegrowania obu części, wschodniej i 
zachodniej, rozerwanego przez swą 
tragiczną historią państwa. Jeśli więc 
nawet przeniesienie środka ciężkości 
tego państwa ze Lwowa i z Łucka w 
stronę Donbasu dawało szansę na 
upomnienie się o pamięć, to strona 
polska nie była zdolna nawet spróbo-
wać jej wykorzystać. 

Wołyńskie rodziny, które wciąż chcą 
pamiętać o swych korzeniach, czują 
się zdradzone przez wszystkich i czują, 
że wszyscy zdradzili pomordowanych. 
To sprzyja radykalizmowi i zachowa-
niom  bliskim pieniactwa. Środowisko 
kresowe, i tak słabe i pozbawione pro-
tektorów, dodatkowo kłóci się między 
sobą. 
Kłócą się zwłaszcza ci, którzy liczą 
na jakąś pomoc ze strony Bronisława 
Komorowskiego, z tymi, którzy uwa-
żają go za kolejnego zdrajcę polskiej 
pamięci u steru państwa. A ponad 
nimi kłócą się politycy - ci, którzy 
uważają, że polska pamięć "szkodzi 
pojednaniu", z tymi, którzy by chcie-
li używać jej jako iskry narodowego 
"przebudzenia" - i autorytety obu 
stron. Jednym, czego można być pew-
nym, jest to, że 70 rocznica zbrodni na 
pewno już nie stanie się tą, która przy-
wróci ofiarom rzezi godne miejsce w 
polskiej pamięci. Być może w którąś z 
następnych...

Ofiarom, które wciąż - jak mawia 
niestrudzony ks. Tadeusz Isakowicz-
-Zaleski - "o pamięć, nie o zemstę wo-
łają", wciąż jeszcze niedany pozostaje 
wyczekiwany od tak dawna wieczny 
odpoczynek”.

Ataki "Gazety Wyborczej" na profe-
sora Czesława Dźwigaja nie ustają. 
W miarę upływu czasu stają się tylko 
coraz bardziej prymitywne, zwłaszcza 
po "ich" wyroku Trybunału Konstytu-
cyjnego. 
Niejaki Stanisław Mancewicz pro-
letariackimi wołaczami "o kurcze !" 
naigrywa się z haseł patriotycznych, 
nazywając je "ideowym i historycz-
nym rizi bizi", po czym przechodzi 
do "frontalnego ataku" na profesora, 
życząc mu, aby w konkursie "Na Du-
żej Krokwi" powinęła mu się narta. 
Wykorzystując powołanie profesora 
na Króla Kurkowego ten sam pan wy-
szydza Bractwo Kurkowe pisząc jak 
zwykle ordynarnie, nie do zacytowa-
nia.

Najskuteczniej więc chamom odpo-
wiadać po chamsku.

Ja jednak odpowiem jego mocodaw-
com literacko:

„Krytyk i eunuch z jednej są parafii 
Każdy by chciał żaden nie potrafi”

A panu M. nic nie odpowiem, jeszcze 
przyczepi się g. do okrętu i powie pły-
niemy.
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PUBLIKACJE-POGLĄDY-POLEMIKI

Pod hasłem z tytułu tego materiału 
mieliśmy przyjemność, jako dwój-
ka redakcyjna Kresowego Serwisu 
Informacyjnego, przeprowadzić 
wspólną inicjatywę. Dodatkowo 
było to nasze pierwsze spotkanie w 
tzw. realu.
- Zanim o projektowym spotkaniu w 
Mrągowie, bo to właśnie udało nam 
się wspólnie z panią Zofią zrobić, 
kilka słów wprowadzenia, czym jest 
projekt „Łączy nas patriotyzm”. – 
Maciej Prażmo, autor projektu.
Projekt „Łączy nas patriotyzm”, to 
realizowana od 4 lat inicjatywa przy 
wsparciu finansowym Samorządu 
Województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego. Zakłada on realizację 
powiatowych spotkań edukacyjno-
-integracyjnych dla kombatantów, 
społeczników, młodzieży, nauczy-
cieli, samorządowców oraz innych 
osób zainteresowanych tematem z 
tytułu inicjatywy. Spotkania mają 
służyć integracji, wzajemnemu po-
znawaniu się oraz budowaniu więzi 
pomiędzy rodakami na bazie wspól-
nej historii, tradycji i pracy społecz-
nej. Intencją inicjatywy jest także 
ukazanie budowania kapitału ludz-
kiego w oparciu o historię, patrio-
tyzm, dziedzictwo narodowe. Od 

2010 roku to już kilkanaście spo-
tkań. Mrągowskie było trzynastym 
z kolei, a pierwszym w tegorocznej 
IV edycji. Kolejne odbyły się w po-
wiecie Nowe Miasto Lubawskie/
Gwiździny i Giżycku.
- Planując spotkanie w Mrągowie 
przy organizacji niejako z automa-
tu pomyślałem o partnerce z KSI. 
Pomyślałem, że warto po pierwsze 
wykorzystać naszą znajomość w 
nowym wymiarze, po drugie zbudo-
wać nowe relacje na bazie wspólnej 
pracy, tym razem poza naszą gaze-
tą. – Maciej Prażmo. – Pani Zosia 
zgodziła się niejako z marszu i roz-
poczęliśmy przygotowania do prze-
prowadzenia spotkania.
- Gdy otrzymałam propozycję 
współorganizowania  konferencji od 
razu postanowiłam, że odbędzie się 
ona z udziałem 4 pokoleń mieszkań-
ców Mrągowa. Moje miasto i Ma-
zury to mój dom. Rodzice przybyli 
z Kresów a ja jestem już tzw. „ tu-
tejsza”. Nasiąkam sprawami współ-
czesności ale na zawsze pozostaną 
we mnie kresowe korzenie. Wielo-
kulturowość Mazur jest przestrze-
nią w jakiej postanowiłam osadzić 
główną myśl projektu. Patriotyzm 
rozumiany przez uczniów z szko-

ły podstawowej, Liceum Ogólno-
kształcącego  nas pokolenie w śred-
nim wieku i kombatantów- naszych 
specjalnych dyskutantów – Zofia 
Wojciechowska.         
Termin spotkania ustalono na 06 
czerwca 2013r. Miejscem była Bi-
blioteka Miejska w Mrągowie. 
Opracowany program dawał możli-
wość założeń projektu. Jak zawsze 
przed takim wydarzeniem pojawiają 
się obawy organizatorów, głownie o 
frekwencje spotkania. Pogoda – po-
tężne upały – nie była tu sprzymie-
rzeńcem.
- Miejsce, które wybrałam na spo-
tkanie jest ogólnodostępną biblio-
teką w centrum miasta. Aktywność 
placówki i pracowników umiejsca-
wia je w centrum wydarzeń kultu-
ralnych. Na półkach wydawnictwa 
stare i nowe, niczym symbol na-
szych rozważań. Obecnie poziom 
czytelnictwa spada a wiedza pozy-
skiwana jest z wielu źródeł. - Zofia 
Wojciechowska
 
 Uczestnicy nie zawiedli. Wśród 
zaproszonych, a obecnych na spo-
tkaniu gości, byli zarówno przed-
stawiciele środowisk patriotyczno-
-kombatanckich, jak i uczniowie 
szkół z nauczycielami oraz spo-
łecznicy i pracownicy instytucji 
publicznych. Także przedstawiciele 
lokalnych mediów. Po części pre-
lekcyjnej, a nawet jeszcze w trakcie, 
dyskutowano o wspólnych warto-
ściach, tradycji, więziach społecz-
nych.
- Mnie zawsze fascynuje różnorod-
ność spojrzeń na patriotyzm. Ma on 
tak wiele „twarzy”, że wydaje się 
być w swojej różnorodności nie-
skończony. Fenomenem tej rozma-
itości poglądów i postaw jest to, że 
tworzymy wspólnotę narodową o 
bogatej tradycji, kulturze. Wspólno-
tę o systemie wartości z tym szcze-
gólnym nastawieniem na dążenie 
do dwuwymiarowej, acz spójnej 

wolności – suwerenności narodu i 
państwa oraz swobód jednostki.  – 
Maciej Prażmo.
- Konferencja, na której przez kon-
takt bezpośredni kilku pokoleń 
umożliwiła zetknięcie się kilu idei 
jednocześnie. Okazuje się, że waż-
ne jest poczucie przynależności – to 
właśnie ono stanowi istotę patrio-
tycznej więzi.  Patriotyzm przeja-
wia się w prostej dumie z rodzinnej 
ziemi. Poznanie wartości miejsca 
w jakim przyszło nam urodzić się 
i wyrosnąć warunkuje patriotyzm. 
Może on przybierać współcześnie 

wiele form-  Zofia Wojciechowska
 
Na mrągowskim spotkaniu poza 
tym co dla duszy, tradycyjnie nie 
mogło zabraknąć poczęstunku. Tu 
strzałem w dziesiątkę był tort w 
kształcie Polski.
-   Symbole narodowe w postaci 
zarysu Polski, dekoracja w kolo-
rze flagi  państwowej i zaznaczone 
Mrągowo jako punkt na „słodkiej 
mapie” ciasta  to  wartość pobudza-
jąca wyobraźnię. Stale mówimy o 
nowych obliczach patriotyzmu, za-
stanawiamy się jak bardzo należy 
przestrzegać dawnych jego wzor-
ców. Dziś szukamy mianownika dla 
kilku pokoleń a jest nim właśnie ra-
dość z posiadania wiedzy o własnej 
tożsamości. Wykonany przez mrą-
gowskich cukierników  tort stanowił 
wspólne pole dialogu.  Polska przez 
radość wspólnego bycia ma dla nas 
największe znaczenia. Symbolicz-
nie – najwspanialej poczuć  jest jej 
słodki smak. Patriotyzm potrzeba 
poczucia więzi i wiedza o  źródłach 
tożsamości tej więzi - Zofia Wojcie-
chowska
 
Spotkanie w Mrągowie było udane 
zarówno pod kontem organizacyj-
nym, merytorycznym, jak i pro-
mocyjnym. Obecność wielu osób 
reprezentujących różne pokolenia i 
środowiska świadczy o tym, że łą-
czy nas więcej niż czasem widzimy 
na co dzień. To cieszy. Naszą dwój-
kę redakcyjną połączyła idea, jak 
i wspólna praca w inicjatywie. To 
także nasz patriotyzm.
 
Projekt „Łączy nas patriotyzm”
realizowany przez Stowarzyszenie 
non omnis moriar przy wsparciu 
finansowym Samorządu Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego 

Łączy nas patriotyzm
Zofia Wojciechowska
Maciej Prażmo
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Zamość, 06.11.1949.
Kochana Marianko!
Mam nadzieję, że macie się dobrze. 
Pamiętasz, jak mocno Cię prosiłam, 
byście nie wyjeżdżali? Teraz jestem 
Ci wdzięczna, że mnie nie posłucha-
łaś. Tak bardzo brakuje mi naszych 
podwieczorków; często wracam pa-
mięcią do naszych słownych poty-
czek, do wspólnych spacerów, chwil 
razem spędzonych, jednak nie chcę, 
żebyście wracali.. nie ma po co. Nic 
nie jest tu stałe, ostoja nie jest ostoją 
a sen nie przynosi ukojenia.. Mam 
tylko głęboką nadzieję Marianko, że 
Tobie wiedzie się o niebo lepiej, 
śpisz spokojnie nie patrząc na klę-
skę drugiego człowieka… Jesienią 
1939, kiedy wojska radzieckie 
wkroczyły do naszej wioski, wyszli-
śmy gromadką na drogę. Wojsko 
widząc większą ilość ludzi zatrzy-
mało się, chłopcy podbiegli do żoł-
nierzy radzieckich. Między tą mło-
dzieżą był też mój brat Kaziu. 
Rozmawiając z żołnierzami brat 
słyszał jak chłopcy ukraińscy pytali 
się Rosjan „Co będziecie robić z Po-
lakami, czy będziecie ich zabijać?”, 
na co odpowiedzieli: „No kak to 
nam wsio adnako”. I już wtedy dało 
się wyczuć, że Ukraińcy boczą od 
Polaków. Później, w roku 1941, kie-
dy wojska niemieckie weszły na na-
sze tereny, utworzyli milicję ukraiń-
ską i wyposażyli ją w broń. Wtedy 
też zaczęły się morderstwa. Z po-
czątku były to morderstwa dla zy-
sku lub tych, którzy przeszkadzali, 
jak leśniczy lub gajowy. Zabierali 
rodziny żydowskie do siebie, do 
domu rzekomo przetrzymać jakiś 
czas w ukryciu przed Niemcami, a 
po kilku dniach lub tygodniach 
przychodzili w mundurach milicji, 
zabierali z domów, wyprowadzali i 
brutalnie zabijali. Od tej pory coraz 
częściej Ukraińcy mordowali Pola-
ków, najpierw pojedyncze rodziny, 
a później zaczęli mordować całe 
polskie wioski. Polskie rodziny wi-
dząc co je może spotkać opuszczały 
swoje gospodarstwa i zaczęły wy-
jeżdżać do miasta, osiedlali się prze-
ważnie w domach po rodzinach ży-
dowskich, których to Żydów 
wymordowali Niemcy, a domy stały 
puste. Wtedy też w Pańskiej Dolinie 
utworzyła się tzw. „ochrona”, byli w 
niej Żydzi, Rosjanie, byli oczywi-
ście Polacy (przystąpił tam też Ma-
ciuk i bracia Jurgielewiczowie). Ści-
śle z „ochroną” współpracowali 
również mieszkańcy okolicznych 
wiosek tworząc ośrodki rozpozna-
nia, informując o atakach Ukraiń-
skich band. W wielu przypadkach 
wspomagali obrońców w bezpo-
średnich potyczkach z banderowca-
mi. Kiedy Niemcy najechali na na-
sze tereny, rozpoczęli wywózkę 
młodzieży na roboty do Niemiec. 
Sołtysem w Witosówce był, o zgro-
zo, Ukrainiec, o wielkiej wierze do 
Rzeszy Niemieckiej (przecież to 
Niemcy utworzyli ukraińską mili-
cję), więc na roboty wysyłał mło-

dzież polską. Nas przy rodzicach 
było troje dorosłych, oraz 7-letnia 
siostra. Jedyną obroną przed wy-
wózką było znalezienie zatrudnienia 
na swoim terenie. Ojciec okazał się 
osobą bardzo operatywną, siostrę 
umieścił w Dubnie, a dla mnie zna-
lazł pracę w polu w Smordwie. Dla 
Kazia wyszukał pracę w fabryce, w 
Smydze, tak że do Niemiec nie mo-
gli z naszej rodziny nikogo wysłać, 
gdyż byliśmy na rządowych etatach. 
Dlatego też, że nie zostałam wywie-
ziona do Niemiec zostałam świad-
kiem części historii Polski i Ukra-
iny. Razem ze mną w folwarku 
pracowała nasza niedaleka sąsiadka 
Nadka Hałun. Miała ona w Smor-
dwie ciotkę, u której nocowała w 
tygodniu, a na soboty wyjeżdżała do 
domu. Zdarzało się też często, że i ja 
korzystałam z możliwości przeno-
cowania u ciotki Nadki, przecież to 
sąsiadka. Zawsze nocowałyśmy w 
domu, jednak pewnego wieczora 
ciotka Nadki powiedziała abyśmy 
poszły spać do stodoły, na siano - to 
nam się bardzo nie spodobało, ale 
poszłyśmy. Jeszcze tego samego 
wieczora, pod stodołę przyszli jacyś 
mężczyźni, zaczęli dobijać się do 
stodoły i wołali „dziewczęta otwórz-
cie” (skąd wiedzieli, że my tam śpi-
my?). Myśmy zachowywały się tak 
jakby nas tam nie było. Więcej już 
nie nocowałyśmy u tej osoby. Po ja-
kimś czasie dowiedziałam się, że 
wujek Nadki był jednym z dowód-
ców ukraińskiego oddziału, był 
dziesiętnikiem. Choć młode serca 
biły jeszcze tak niedawno swoją 
beztroską, tak teraz przygniecione 
ciężarem doświadczeń, tak boleśnie 
wystawiane na próbę, płaczą nad 
ludzkim losem tęskniąc za tym co 
było, za tym co już pozostaje w 
wspomnieniu każdego z nas… Pew-
nego razu po południu przyszło do 
mojego ojca dwóch Ukraińców z 
Sadów i mówią: - Raczyński wasz 
syn maje aruże! Na mój ojciec: - Nic 
podobnego, mój syn żadnej broni 
nie ma. Ukraińcy: - Musimy poszu-
kać, tam w krzakach. Idą z ojcem, a 
do ojca podbiegła moja 7-letnia sio-
stra i kurczowo chwyciła ojca za 
rękę. Kiedy przeszukali krzaki 
stwierdzili: - To na pewno tam w le-
sie ! Las był bardzo blisko, weszli 
do lasu rzekomo szukać broni, a las 
był przejrzysty, rzadziutki. Natrafili 
na sąsiadkę szukającą choinki. Coś 
im przeszkodziło, może sąsiadka, a 
może ta 7-latka, która nie chciała 
puścić ręki ojca, bo powiedzieli: - 
Przyjdziemy jeszcze raz. Bałam się 
wtedy bardzo, ale modlitwa doda-
wała mi odwagi. Wtedy Ukraińcy 
nie mordowali jeszcze tak jawnie, 
chowali się pod osłoną nocy. Dlate-
go też w dzień mieszkaliśmy w 
domu, gdzie można było ugotować 
coś do jedzenia, a nawet się prze-
spać, lecz na noc trzeba było ucie-
kać do lasu. Tam było trochę bez-
pieczniej. Bezpieczniej, bowiem 
gdyby Ukraińcy podpalili dom, to 
człowiek mógłby się żywcem spa-
lić, a gdyby uciekał to w łunie poża-
ru byłby łatwym celem dla strzel-
ców. W tym czasie razem z nami 
mieszkała moja starsza siostra z ma-

leńkim dzieckiem, Niemcy zabili jej 
męża i chociaż miała pokoik w Dub-
nie to łatwiej było jej razem z nami. 
Przyszły jednak czasy tak trudne, że 
człowiek nie miał pewności czy do-
żyje jutrzejszego dnia, dorośli cho-
wali się po krzakach. Siostra z 
2-miesięcznym dzieckiem miała 
wykopaną ziemiankę pod stajnią, 
zawsze to było cieplej dla dziecka, a 
ruch zwierząt zagłuszał ewentualny 
płacz dziecka. Kiedy nadeszły cza-
sy, że i taka egzystencja stała się 
bardzo niebezpieczna ojciec posta-
nowił, że przeprowadzimy się do 
Dubna, do pokoiku mojej siostry. 
Do Dubna, razem z najstarszą sio-
strą ojciec obiecał odprowadzić na-
sze krowy, a do opieki nad zwierzę-
tami miała pojechać najmłodsza 
siostra. Krowy dniami pasły się na 
moczarach, a w nocy przywiązywa-
ne były na podwórku. Gdy przygo-
towywaliśmy zwierzęta do przepę-
dzenia, wiązaliśmy sznury, 
składaliśmy tobołki, przyszła są-
siadka Ukrainka - Natałka Peretiat-
ko i tak mówi: - Co wy robicie?, kto 
was ruszy, przecież do was nikt nic 
złego nie ma, przecież ja tędy nie 
będę mogła przejść tak mi będzie 
przykro. Ale ojciec na drugi dzień 
rano odwiózł do Dubna moje siostry 
razem z krowami. Około 5, może 7 
po południu, jeszcze raz wrócił na 
Witosówkę. W tym samym czasie 
zaczęły palić się okoliczne wioski: 
Perczyn, Budy, Buderaż, słychać też 
było strzały co oznaczało, że Ukra-
ińcy mordują zamieszkałą tam lud-
ność. Razem z mamą zaczęłyśmy 
namawiać ojca, aby jak najszybciej 
uciekać do Dubna, jeśli nie poje-
dziemy to banderowcy przyjdą też 
do nas i wszystkich wymordują. Oj-
ciec zaczął nas uspokajać, że jest 
zbyt późno, jeżeli teraz byśmy poje-
chali to sami wejdziemy w ich ręce, 
należy odczekać gdzieś w ukryciu i 
dopiero za dnia pojechać do Dubna, 
„co będzie to będzie”. Tejże nocy 
nie nocowaliśmy nawet na własnym 
podwórku, poszliśmy w sąsiedzki 
las, aż na sam skraj. Nie wiadomo 
gdzie się ukryć, gdzie się zatrzymać, 
każdy krzaczek niepewny, za każ-
dym drzewkiem może czaić się ban-
dyta.  W moim sercu panowało tyl-
ko jedno.. chęć ucieczki w nieznane,  
a tam tak dobrze schronieni chciało-
by się przespać w sennym letargu 
dalsze dni, może lata, odpłynąć po-
woli, skryci w zaciszu naszych ma-
rzeń, pragnąć czegoś co nierealne tu 
na ziemi, płynąc do czegoś za czym 
serce się rwie niespokojne w swej 
młodzieńczej naturze... Zaraz za la-
sem było żyto, a w życie krzaczek, 
pod tym krzaczkiem przyczaili się 
moi rodzice ja weszłam na czere-
śnię, która tam rosła. Chociaż nie 
miała jeszcze liści, wydawało mi 
się, że na niej będę bezpieczna. Było 
to niedługo przed Zielonymi Świąt-
kami. Wieczorem jak się ściemniło 
następne wioski zaczęły się palić, 
słychać strzały, wycie psów. Minęło 
kilka minut jak zobaczyłam, jak w 
naszym kierunku od strony palo-
nych wiosek zbliża się kilku męż-
czyzn, idą na wskroś przez pola i 
kierują się w stronę rodziców. Do-

szli jeszcze kawałek i zatrzymali się 
5, może 10 metrów od krzaczka, 
pod którym ukryci byli moi rodzice. 
Myślę, pewnie już ich dostrzegli i 
zaraz będą mordować na moich 
oczach. Dzięki Bogu nie zauważyli 
rodziców, porozmawiali chwilę i 
poszli w kierunku sąsiada. Dowie-
dzieliśmy się później, że okradli są-
siada z kur (sąsiad ich widział lecz 
bał się wyjść) i poszli dalej. Jak roz-
widniło się, poszliśmy do domu. Oj-
ciec zaprzągł konia i pojechaliśmy 
do Dubna, zostawiając cały doby-
tek.  Zatrzymaliśmy się w mieście, 
ale z czego żyć? O pracę trudno. Po 
dwóch tygodniach ojciec zdecydo-
wał, że musimy wrócić i zabrać świ-
nię z prosiakami. Pojechaliśmy wie-
czorem, bo trzeba świnkę zamknąć 
w chlewie wieczorem, jak wróci z 
pastwiska, a rano zabrać. Przyjeż-
dżamy do sąsiada Hnatiuka Hrycko, 
ojciec zapytał się czy może na po-
dwórzu u niego zostawić konie. Są-
siad nie tylko wyraził zgodę, ale 
również nakarmił go i wprowadził 
pod zadaszenie. Zaproponował nam 
również nocleg, za co podziękowa-
liśmy, ale spać pójdziemy do siebie. 
Kiedy przyszliśmy do domu, zwie-
rzęta były już w zagrodzie więc je 
zamknęliśmy, żeby nam rano nie 
uciekły. Sami poszliśmy do sąsied-
niego lasu, tam też spotkaliśmy Po-
laków, sąsiadów - Bolesława Doliń-
skiego z matką. Usiedliśmy pod 
krzaczkiem by doczekać do rana. 
Około północy sąsiedzi zapropono-
wali abyśmy schowali się w stodole 
u innego sąsiada – Ukraińca, będzie 
nam cieplej. Na co ojciec:- A co bę-
dzie jak spotkamy banderowców? 
Ledwie wypowiedział te słowa, wy-
buchła strzelanina. Już obok nas pali 
się polska wioska Dłużek. Ucieka-
my, bo nas tu zobaczą, uciekamy do 
lasu smordewskiego. Skryliśmy się 
w tym lesie i oczekiwaliśmy do 
rana. Widzieliśmy gdzie się paliło, 
słyszeliśmy strzały, ryk bydła, krzyk 
kur, nad ranem strzelanina bardzo 
się wzmogła. Ukraińscy bandyci 
wymordowali rodzinę Kraszew-
skich. Strach i ból… Kiedy się roz-
widniło poszliśmy do domu. Przy-
chodzimy po konia, na podwórzu 
spotkaliśmy żonę Hnatiuka jak na-
bierała naręcze rąbanego drewna, 
wystraszoną i rozdygotaną, mówi 
do nas: - A czemu żeście nas nie bu-
dzili, toż pryjechali Palaki i bijut. 
Dowiedzieliśmy się, że ranna 
wzmożona strzelanina to było od-
wetowe uderzenie polskiej „ochro-
ny” na ukraińskich bandytów. Z za-
chowania wystraszonej sąsiadki 
można wywnioskować, że Ukraińcy 
mogą mordować, palić i gwałcić, 
natomiast Polakom bronić się nie 
wolno. Wtedy jeszcze nie wiedzieli-
śmy, że Hnatiukowa jest teściową 
jednego z dowódców Ukraińskich 
bandytów (setnika). Rodzina ta za 
swoje morderstwa została później 
wywieziona na Syberię. W tym też 
roku, niedługo przed żniwami, mój 
ojciec postanowił jeszcze raz poje-
chać do Witosówki nakosić troszkę 
niedojrzałego zboża. Niestety nasz 
dom spalili Ukraińcy. Ledwie zaczął 
kosić, idzie sąsiad, przywitał się i 

pyta: - Co wy robicie? Ojciec: - Są 
zwierzęta, trzeba im dać coś do je-
dzenia. Sąsiad: - Tak, tak, ale ucie-
kajcie, uciekajcie i to szybko ucie-
kajcie! Ojciec przestraszył się, 
szybko wsiadł na wóz i szybko odje-
chał w kierunku Krzywuchy. Led-
wie minął granicę wioski, usłyszał 
jak rozpętała się strzelanina. To 
Ukraińcy napadli na takich jak mój 
ojciec, którzy chcieli nakarmić 
zwierzęta. Zewsząd słychać odgłosy 
strzałów, jęki i lament konających 
ludzi.. Tam też została ranna moja 
sąsiadka i przyjaciółka Zosia. Jedy-
nym sposobem aby zdobyć trochę 
żywności dla ludzi jak i paszy dla 
zwierząt było zebranie się w kilka 
osób i powiadomienie polskiej 
„ochrony” o wyjeździe na swoje 
pola. Ukraińcy bali się bardzo pol-
skich partyzantów. Będąc już w 
Dubnie, widziałam jak przywieźli 
dwunastu, a może piętnastu męż-
czyzn (dokładnie nie pamiętam), za-
mordowanych przez Ukraińców. Na 
placu ustawili trumny, była też prze-
mowa, nie pamiętam jednak gdzie 
ich zamordowano. Innym razem pa-
miętam, było to w lecie, przywieźli 
trzy osoby zamordowane z Mieczy-
sławówki, babka dziadek i wnuczka 
(panna) zwłoki były pocięte nożami. 
Ciała ułożyli w małym pokoiku 
przy głównej ulicy i tak leżały przez 
kilka dni. Jedni patrzyli z żalem, ale 
znalazł się również i taki, który po-
wiedział: To na mydło. Widziałam 
również jak po procesie pokazo-
wym powieszono na szubienicy 
dwóch banderowców, przyłapanych 
na gorącym uczynku, gdy mordo-
wali Polaków. A pamiętasz naszego 
sąsiada Sokołowskiego? Jak więk-
szość Polaków również i on musiał 
uciekać ze wsi do Dubna, a potem 
dojeżdżał na wieś po żywność i pa-
szę dla zwierząt. Tak dojeżdżał z 
synem, a nawet kilka razy zdarzyło 
się że nocował u swoich sąsiadów, 
bowiem miał kilka maszyn jak: 
młocarnię, żniwiarkę i pomagał im 
w żniwach. Po jakimś czasie do 
Dubna wróciły tylko konie. Rodzina 
próbowała ich odszukać, lecz zna-
leźli tylko zwłoki syna, miał w gło-
wę wbitych dwadzieścia gwoździ. 
Pomocy!!! Krzyczymy my wszyscy, 
działający pod przymusem, maltre-
towani na śmierć, obdarci z ludzkiej 
godności człowieka, tak obrzydli-
wie i do bólu poniewierani aby znik-
nąć z powierzchni ziemi bezzwłocz-
nie, zdmuchnięci przez wiatr 
niosący popiół naszych serc, utraco-
ne nadzieje na lepsze jutro... Wiesz, 
moja siostra mieszkała we wsi 
Budy, kiedy bandy Ukraińskie gra-
sowały, na noc chodzili do sąsiada - 
Ukraińca, którego uważali za uczci-
wego, pewnego człowieka. Jednego 
wieczoru powiedział: „Idźcie trochę 
do kogo innego na noc”. Wyszli oni 
od tego sąsiada i poszli do domu - 
trudno, co będzie to będzie, pokładli 
się spać. Naraz słyszą straszne uja-
danie psa, wyjrzeli przez okno i zo-
baczyli, że cała wieś już się pali, 
szwagier szybko drzwi otwiera, a 
płomień buchnął do środka. Popada-
li na ziemię, zaczęli modlić się „pod 
twoją obronę”. Siostra ocknęła się 

Młodzi piszą 
- nagrodzone prace przez redakcję KSI d.t . wiedzy o zbrodni na Wołyniu w okresie II wojny 
światowej w konkursie zorganizowanym przez  OSP Tymbark
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„uciekajmy, niech nas lepiej zastrze-
lą jak mamy się żywcem spalić”. 
Otworzyli okno i zaczęli uciekać. 
Siostra, starszą, siedmioletnią córkę 
chwyciła za rękę, a szwagier tę małą 
pod pachę. Uciekali pod osłoną 
dymu, Póki dym był gęsty, to ban-
dyci ich nie widzieli. Udało im się 
tak trochę oddalić. W momencie 
gdy dym stał się coraz rzadszy, do-
strzegli ich Ukraińcy i zaczęli strze-
lać, raniąc najmłodsze dziecko. Oj-
ciec zobaczył zakrwawioną i nie 
dającą znaku życia córkę, potrząsną 
nią. Zrozumiał że nie żyje. Porzucił 
dziecko, ratując pozostałych człon-
ków rodziny, ukryli się za krzakami 
aby przeczekać do rana. W pewnym 
momencie usłyszeli płacz dziew-
czynki i wołanie – mamo, mamusiu. 
Szwagier podczołgał się do płaczą-
cego dziecka, zabrał je do pozosta-
wionej pod krzakiem rodziny, oka-
zało się że dziewczynka tylko 
zemdlała. Nad ranem, tylko w bie-
liźnie uciekli do miasta, a cały ich 
dobytek został doszczętnie spalony. 
Dziecko ich do dziś choruje z prze-
lęknienia. Moja ciotka z Klewania 
zawarła związek małżeński z Ukra-
ińcem. W czasie mordów uciekli do 
męża matki i brata. Wtedy też usły-
szał od innych Ukraińców, że jeżeli 
zabije swoją żonę, to przyjmą go do 
siebie (do bandy), on tego nie zrobił, 
i wtedy powiedział mu jego brat – 
„bracie, nie chciałbym zobaczyć 
twojej śmierci”. Dlatego, też musie-
li uciekać do Równego.  Znam rów-
nież rodzinę, której udało się uciec 
do miasta, natomiast teściowie zo-
stali na wsi, myśląc że nic im nie 
grozi. Mylili się bardzo- rodziców 
wymordowali, zostawiając przy ży-
ciu ich dziecko, małego chłopczyka. 
Pozostawili go jako żywą przynętę, 
byli pewni, że ktoś przyjedzie za-
brać dziecko, wtedy też mogliby do-
kończyć rzezi. Ktoś przekazał Za-
rembie, że malec głodny biegał od 
sąsiadów do sąsiadów z płaczem 
szukał matki, a spał w zbożu pod 
gołym niebem. Zdarzało się, że ktoś 
ze znajomych zlitował się nad 
dzieckiem i dał kawałek chleba, lecz 
w obawie przed bandytami nikt nie 
odważył się przyjąć pod dach. Do-
piero kiedy sowieckie wojska objęły 
te tereny, Zarembowa odważyła się 
pojechać do rodzinnej wsi w asyście 
sowieckich żołnierzy. Dowiedziała 
się, że jakiś Ukrainiec złapał dziec-
ko za nogi i z całej siły uderzył jego 
głową w drzewo. A pamiętasz są-
siadkę Sałecką? Ta uciekając do 
Dubna zostawiła w domu dwie ja-
łówki, roczniaki. Żal jej było, no bo 
jak żyć bez pracy i postanowiła je 
zabrać. Wstała w niedzielę rano i za-
brała się z sąsiadami, którzy jechali 
na swoje pole (wszystkie zabudo-
wania były spalone). Razem z nią 
wstała jej mała sześcioletnia córecz-
ka, więc pojechały obie. Powiązały 
te cielaki i wypędziły na szosę. Tam 
cielaki wyrwały się jej i uciekły do 
sąsiada Hnatiuka, więc poszły za 
nimi by gospodarz pomógł im je 
złapać. I wtedy ktoś matkę i córkę 
złapał i zaprowadził do piwnicy Ja-
nickich, tam też je zamordowano. 
Janicki w tym czasie też tam przyje-
chał i był w swoim ogrodzie, słyszał 
głuche strzały. Kiedy przyszedł do 
piwnicy to dziecko w agonii ruszało 
jeszcze rączką… Gdzie ten Bóg?! 
wołałam w myślach kilka razy 
dziennie...  gdzie ten Bóg?, o któ-
rym tak wiele rozmawiałyśmy? … 
tak dobry w swojej dobroci... tak 
nieobojętny na zło.. Dlaczego nie 
działa, patrząc na cierpienie? Jak 

można mieć tak zatwardziałe serce, 
przecież jak sama powiedziałaś, 
Bóg kocha nas i jest gotowy aby po-
móc gdy o to poprosisz... Jednak te-
raz już wiem, że On jest. On jest i 
uratował nas: mnie i moją rodzinę. 
Podeszłą już jestem w latach i Tobie 
też lat przybyło, ale piszę Ci o tym 
Marianko, byś mogła całemu światu 
opowiedzieć o zapomnianej części 
historii, historii zatajonej, historii 
wołającej o pomstę. Mam nadzieję, 
że u Was wszystko dobrze. Trzymaj-
cie się zdrowo i napisz jak żyjecie.
Uściski dla całej Twojej rodziny,
Pamiętająca Nela.
List został napisany na podstawie 
relacji Petroneli Giszczak z d. Ra-
czyńska.
Autor: Agata Sopata Jednostka 
Strzelecka nr 2007 im. kpt Tadeusza 
Paolone ZS „ Strzelec „ OSW w 
Tymbarku
----------

Rzeź wołyńska 
- masowe 

ludobójstwo
Rzeź wołyńska- masowe ludobój-
stwo dokonane przez nacjonalistów 
ukraińskich na mniejszości polskiej, 
która zamieszkiwała województwo 
wołyńskie II Rzeczpospolitej, pod-
czas okupacji przez III Rzeszę. Były 
to zbrodnie popełniane w okresie od 
lutego 1943r. do lutego 1944r. Akcja 
ta zainicjowana została przez dzia-
łaczy OUN-B (tzw. banderowcy) 
i wykonywana przede wszystkim 
przez formację UPA, wspomaganą 
przez chłopów. Dużą rolę odegrał 
także kler grekokatolicki, który 
podżegał do zbrodni. Księża gre-
kokatoliccy, którzy odmawiali na-
woływania do czynów ludobójstwa, 
byli mordowani. W I połowie 1943r. 
bardzo intensywnie odbywały się 
po wsiach zebrania mobilizujące 
do walki o Ukrainę bez Lachów. 
Głoszono otwarcie hasła takie jak: 
„Ukraina dla Ukraińców” czy 
„Ukraina ma być czyta jak szklanka 
wody” (lub jak łza). W cerkwiach 
odprawiano nabożeństwa, podczas 
których duchowni prawosławni 
święcili narzędzia zbrodni, a nawet 
wygłaszali kazania, w których mor-
dowanie Polaków było podbudowy-
wane ewangelicznymi przypowie-
ściami. Ukraińcy często powoływali 
się na Biblię, tłumacząc swoje czy-
ny. Codziennym zjawiskiem stały 
się przejazdy bojówek po wsiach 
ukraińskich i stosowanie terroru 
wobec polskich gospodarzy, groże-
nie zabiciem, rabowanie żywności, 
odzieży i zwierząt gospodarskich. 
Dokonywano także rewizji domów 
w poszukiwaniu broni.
 
(patrz mapka)
Dla wydarzeń na Wołyniu w latach 
1939-1945 można wyróżnić nastę-
pujące okresy:

I okres - głównie wrzesień i paź-
dziernik 1939 roku:

Napady na wybrane grupy osób 
cywilnych oraz małe grupy i po-
jedynczych żołnierzy Wojska Pol-
skiego. Istnienie na Wołyniu silnie 
antypolskich grup ujawniło się w 
zamieszaniu wojennym we wrze-
śniu 1939 roku, gdy wszystkie siły 
bezpieczeństwa i administracja 
zaangażowane były w obronę pań-
stwa przed Niemcami, a następnie 
przed Sowietami. Do antypolskich 

wystąpień dochodziło już w pierw-
szej połowie września 1939 roku, 
jednak akty te szczególnie wzmogły 
się od 17 września 1939 roku pod 
wpływem propagandy prowadzonej 
przez sowieckiego wroga. Wówczas 
to miały miejsce zabójstwa i rabun-
ki, rozbrajanie pojedynczych i ma-
łych grupek żołnierzy, oddawanie 
w ręce NKWD osób liczących się 
w życiu społecznym, zastraszanie i 
poniżanie Polaków oraz podpalanie 
gospodarstw.  Ofiarami zabójstw 
połączonych z rabunkiem byli poli-
cjanci na służbie i ci ewakuowani z 
Polski centralnej i zachodniej, żoł-
nierze, osadnicy wojskowi, leśnicy, 
uciekinierzy cywilni oraz Polacy 
miejscowi. Do częstych zjawisk 
należały napady dużych grup uzbro-
jonych Ukraińców na pojedynczych 
żołnierzy polskich, którzy powracali 
do domów, oraz małe grupki wojska 
maszerującego na zachód lub wy-
cofującego się w kierunku granicy 
z Węgrami i Rumunią. Żołnierze ci 
byli rozbrajani przez napastników, 
obdzierani z mundurów, a następ-
nie mordowani. Zdobytych łupów 
używano później podczas napadów 
na polskie osady.  Zaczynając od 17 
września 1939 roku samorzutnie or-
ganizowały się tzw. „komitety”, któ-
re dokonywały rewizji u Polaków, a 
także grabieży mienia i aresztowań. 
Osoby takie przekazywano następ-
nie NKWD. Rozmiary antypolskich 
wystąpień w 1939 roku nie są w 
pełni znane, jednak aktów terroru i 
zabójstw było w tym czasie mniej 
niż w pozostałych okresach. Więk-
szości morderstw dokonywano poza 
osiedlami ludzkimi, na osobach nie-
znanych w miejscowych środowi-
skach, przybyszach. Anonimowość 
ofiar zwyczajnie sprzyjała zatarciu 
śladów.

II okres   -1941 rok
                                                                                                                                                      

Czas rozwoju ukraińskiego terro-
ru nacjonalistycznego. 194 2 rok.

Zapowiedź ludobójstwa-napady na 
pojedyncze polskie gospodarstwa, 
nauczycieli, leśników i osoby, które 
mogłyby odegrać rolę przywódczą w 
społeczności polskiej. Od 22 czerw-
ca 1941 roku okupacja sowiecka 
została zamieniona na okupację nie-
miecką. Działacze ukraińscy, którzy 
deklarowali się dotychczas  komu-
nistami, stawali się nacjonalistami. 
Wraz z wojskami niemieckimi na 
Wołyń przybyli działacze OUN-tzw. 

grupy marszowe. Członkowie tych 
grup dokonywali mordów na Po-
lakach i Żydach, a także organizo-
wali ukraińską „władzę”. Z chwilą 
wybuchu wojny niemiecko-sowiec-
kiej natychmiast zorganizowała się 
policja ukraińska, zwana najpierw 
milicją, którą władze niemieckie 
zaakceptowały, włączając ją w tzw. 
Schutzmannschaften i wyposażyły 
w szerokie uprawnienia, takie jak: 
dokonywanie rewizji, aresztowań, 
przesłuchań, przetrzymywanie w 
aresztach, ściąganie kontyngentów, 
odstawianie do transportu osób wy-
znaczonych na przymusowe robo-
ty w Niemczech. Chociaż policja 
ukraińska podlegała Niemcom, nie 
wtrącali się oni w zasadzie w jej 
działania w stosunku do Polaków. 
Była ona obsadzona przez działaczy 
OUN (jak i władza administracyjna 
niższego szczebla)-faktycznie więc 
realizowała cele OUN. Już w 1941 
roku Ukraińcy jawnie demonstro-
wali zamiar wyniszczenia Polaków. 
OUN systematycznie uświadamiał 
ludność ukraińską, również i kapła-
nów prawosławnych, o konieczno-
ści mordu. Zaczęto demonstrować 
niechęć i wrogość wobec Polaków i 
Żydów. W pierwszym roku okupacji 
niemieckiej Ukraińcy dokonali co 
najmniej 40 ataków terroru oraz 24 
napady ze skutkami śmiertelnymi. 
Były to kolejne zwiastuny zbliżają-
cej się eksterminacji Polaków. Rok 
1942 był rokiem terroru i począt-
kiem zagłady Polaków oraz rokiem 
ostatecznej zagłady dla Żydów.

III okres-1943 rok:

Ludobójstwo na Wołyniu w stosun-
ku do ludności polskiej w wyniku 
dobrze zorganizowanych napadów 
na polskie osiedla i Polaków miesz-
kających w rozproszeniu na wsiach 
Ukraińskich.  
 

Zbrodnia w Parośli I
To pierwszy masowy mord UPA, 
uważany jest za początek rzezi wo-
łyńskiej. Liczba ofiar została osza-
cowana w granicach do 173 zamor-
dowanych osób.
Zbrodnia została dokonana przez 
sotnie Ukraińskiej Powstańczej Ar-
mii pod dowództwem Hryhorija Pe-
rehijniaka („Dowbeszki-Korobki”). 
Było to 9 lutego 1943 roku. Mord zo-
stał dokonany we wsi Parośla w gmi-
nie Antonówka, w powiecie sarneń-
skim województwa wołyńskiego.                                                                                                                                    
Parośla I była polską osadą złożoną 

z 26 zagród, które zamieszkiwa-
ło ok. 130 osób. Od grudnia 1942 
roku kilkakrotnie przechodziły 
przez okolice patrole UPA, czasem 
udające radzieckich partyzantów.                                                                                                           
Mieszkańcy Parośli nie spodziewa-
li się ataku. Sotnia bez problemu 
weszła do wsi podając się za par-
tyzantkę radziecką, po czym roz-
stawiła straże w pobliżu polskich 
gospodarstw. Otoczyli całą miejsco-
wość i zatrzymywali każdego, kto 
chciał przejechać. Upowcy weszli 
do domów i zażądali podania sobie 
obiadu. Po zjedzeniu oznajmili, że 
Parośla zostanie niedługo napadnię-
ta przez hitlerowców i w związku 
z tym muszą zabezpieczyć ludność 
przed ich zemstą za udzielanie po-
mocy partyzantom. Zażądali, aby 
wszyscy Polacy położyli się na zie-
mi i pozwolili się związać. Miało to 
dowieść, że zostali zmuszenia do 
wsparcia partyzantki, a jednocze-
śnie uratować ich od niemieckich 
represji. Bezbronnych, związa-
nych mieszkańców wsi Ukraińcy 
zamordowali przy użyciu siekier i 
noży. Zabili od 149 do 173 osób. Ze 
szczególnym okrucieństwem zabito 
komendanta miejscowego Związku 
Strzeleckiego- Walentego Sawic-
kiego. Udało się uratować jedynie 
12 Polakom, głównie dzieciom. 
Majątek zabitych został zrabowany.                                                                   
Zamordowani zostali pochowani 
we wspólnym grobie. Wieś Parośla 
przestała istnieć. Napad przeżyła 
także sześcioosobowa rodzina ży-
dowska, którą ukrywał w piwnicy 
Klemens Horoszkiewicz i która nie 
została odkryta.  Po odejściu z Pa-
rośli oddział Perehijniaka dokonał 
kolejnej zbrodni na 15 Polakach w 
Toptach.[ Prawdopodobnie chodzi o 
Taraż – red] Planował również atak 
na Wydymer, jednak ostatecznie nie 
doszło do niego. Jeszcze w 1943 
roku został wzniesiony pierwszy 
krzyż upamiętniający pomordowa-
nych. Wzniósł go Ukrainiec- Antin 
Kowalczuk w lesie, miejscu dawnej 
kolonii. Obecnie jest on bardzo za-
niedbany, a dotarcie do niego utrud-
nione. 

Zbrodnia w Lipinkach
Popełniona w nocy z 26 na 27 marca 
1943 roku we wsi Lipinki (powiat 
kostopolskim, dawne województwo 
wołyńskie) przez oddział UPA pod 
dowództwem Iwana Łytwynczuka 
(ps. Dubowyj)-dowódcy Pierwszej 
Grupy UPA wraz z okolicznymi 
ukraińskimi mieszkańcami. Ofiarą 
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padło 179-182 osób, oprócz Pola-
ków także 4 Żydów i 1 Rosjanka.                                           
Była to kolejna akcja oddziału Du-
bowego, który w okresie od 9 do 25 
lipca 1943 roku napadł na miejsco-
wości: Kolonia Antonówka, Biał-
ka, Kamionka, Kolonia Zarzeczka, 
Czudwy, Mokowin, Kolonia Bo-
rówka, Hłuboczek, Derażne, Kolo-
nia Polanówka, Kolonia Tomaszów, 
Kolonia Hipolitówka, Kolonia Ra-
domianka, Kolonia Wereczówka.                                                       
W 1941 roku policja ukraińska prze-
prowadziła rewizję w kilku domach 
w Lipinkach pod pretekstem poszu-
kiwania ukrytej broni. Mimo jej bra-
ku aresztowano kilkunastu Polaków 
i przetransportowano do Kostopala, 
gdzie znęcano się nad nimi i bito. 
Po kilku dniach zostali oni wypusz-
czeni z aresztu, z wyjątkiem 5 osób.                                                                                    
W styczniu 1943 roku zorganizo-
wano Komitet Samoobrony, któ-
rego założycielem był Marek Sło-
wiński, a komendantami Szczepan 
Hajdamowicz i Edmund Bielaw-
ski. Działalność ograniczyła się do 
wart i nocnych patroli. Samoobrona 
liczyła 21 osób. Początkowo war-
townicy byli uzbrojeni w drągi i 
widły. Jednak z czasem udało się 
zdobyć kilkanaście karabinów i je-
den ręczny karabin maszynowy. W 
nocy z 18 na 19 marca 1943 roku 
do wsi wtargnęło trzech uzbrojo-
nych Ukraińców. Gdy wartownicy 
usiłowali ich zatrzymać, otworzyli 
oni ogień z broni palnej. Udało się 
jednak ująć jednego z nich-byłego 
policjanta ukraińskiego, Ołeksan-
dra Małyszkę, członka UPA. Atak 
na wieś nastąpił w nocy z 26 na 27 
marca. W momencie napaści we wsi 
przebywało ok. 700 osób-mieszkań-
ców oraz uciekinierów z sąsiednich 
miejscowości, a także 10 Żydów 
ukrywanych we wsi. Lipinki zostały 
otoczone i ostrzelane kulami zapa-
lającymi z karabinu maszynowe-
go usytuowanego w wiatraku.  W 
pierwszych szeregach szli upowcy z 
bronią palną, a za nimi grupy chło-
pów, którzy wzniecali ogień. Do 
uciekających strzelano, wiele osób 
zginęło w pożarach, inni udusili się 
dymem lub zostali zabici widłami 
i siekierami. Grupie samoobrony 
udało się przebić i wyprowadzić z 
kolonii około 500 osób. Grupa oko-
ło 100 osób, które nie zdążyły uciec, 
ukryła się w rowie melioracyjnym, 
gdzie została otoczona i w większo-
ści zamordowana przy użyciu broni 
białej. Duża część uciekinierów zo-

stała wywieziona na przymusowe 
roboty do Niemiec. Po odejściu UPA 
pozostali żyjący Polacy zebrali ciała 
zabitych i pochowali we wspólnej 
mogile obok budynku Domu Ludo-
wego. Po wojnie szczątki przenie-
siono na cmentarz prawosławny we 
wsi Białka, niektóre zostały pocho-
wane w Bereźnem. 

Zbrodnia w Janowej 
Dolinie

Masakry ludności dokonano w 
Wielki Piątek, 23 kwietnia 1943 
roku. Siłą UPA pomagali dezerte-
rzy z kolaboracyjnej Ukraińskiej 
Policji Pomocniczej oraz okoliczne 
chłopstwo. Polacy nie byli w naj-
mniejszym stopniu przygotowani 
do obrony. Ludność zabijano noża-
mi, siekierami, kulami z broni pal-
nej, ofiary palono żywcem, a dzie-
ci nabijano na pale. Zamordowano 
w ten sposób ok. 600 osób. Rzeź 
rozpoczęła się po zmierzchu. Pod-
czas napadu na szpital banderowcy 
wynieśli chorych Ukraińców, po 
czym podpalili budynek. Lekarz-
-Aleksander Bakinowski, jego żona, 
student medycyny-Jan Borysowicz 
oraz przypadkowa pacjentka zostali 
zarąbani siekierami na placu przed 
szpitalem. Polacy wykryci w do-
mach ukraińskich byli mordowani 
na miejscu. Były też przypadki, że 
wraz z Polakami mordowano Ukra-
ińców, którzy nie przyznali się, że 
wiedzieli o obecności Polaków w 
ich domu. Większość zabudowań 
została spalona, a następnie rozebra-
na w okresie powojennym.  Ataki 
na Polaków powtarzały się jeszcze 
przez kilka nocy po odejściu od-
działów „Dubowego”.

Zbrodnia w Porycku 
-(Pawliwce)                                                                                                            

11 lipca 1943 roku oddział UPA i 
OUN-B wymordował całą polską 
ludność miasteczka Poryck (Paw-
liwka). Największa jej część została 
zabita podczas mszy w miejscowym 
kościele. Napastnicy wdarli się do 
kościoła, obrzucili zgromadzonych 
tam ludzi grantami i ostrzelali. Po 
zakończeniu mordu splądrowano 
zakrystię, rabując monstrancje i 
kielichy. Następnie wniesiono do 
kościoła pocisk artyleryjski i zdeto-
nowano go. Kościół został obłożo-

ny słomą i podpalony. W kościele 
zginęło około 100 Polaków, w tym 
ksiądz Bolesław Szawłowski, któ-
ry został zastrzelony podczas spra-
wowania Eucharystii. Podobny los 
spotkał księdza Józefa Aleksandro-
wicza z Zabłocia, któremu podczas 
nabożeństwa banderowcy skręcili 
kark. Łącznie w Porycku zginęło co 
najmniej 222 Polaków.

Zbrodnia w Kisielinie
11 lipca 1943 roku Ukraińska Armia 
Powstańcza zamordowała ok. 15 
tys. Polaków, atakując 160 wiosek. 
[ Różne źródła podają różne liczby 
tych miejscowości poczynając od 
99, ale faktem jest, że co jakiś czas 
pojawiają się nowe relacje z miej-
scowości do dziś nie opisanych- red]                                                                                                                                             
     Jest to również data kulminacyjna 
narastającej fali zbrodni dokonywa-
nych przez nacjonalistów ukraiń-
skich. Uzbrojona grupa banderow-
ców otoczyła kościół, w którym 
odprawiana była msza. Wokół Ki-
sielina rozstawiono czaty ubowców, 
w ten sposób odcinając wszelkie 
drogi ucieczki. Gdy wierni zaczę-
li wychodzić z kościoła Ukraińcy 
podbiegli do nich, lecz ci cofnęli 
się do wnętrza. Drzwi jednak nie 
można było zamknąć. Nacjonaliści 
zaczęli ostrzeliwać główne wejście 
kościoła, a także atakować przez 
okna parteru plebanii. Większość z 
ludzi schowała się w bocznej kapli-
cy lub uciekła na korytarz plebani 
połączonej z kościołem. Niektórzy 
pobiegli na piętro, zamykając drzwi 
nad schodami i na strych. Cztery 
osoby ukryły się między dachem a 
sklepieniem zachodniej nawy bocz-
nej. Grupa, która znajdowała się na 
parterze w kaplicy oraz korytarzu 
plebani, otworzyła drzwi i poddała 
się. Wszyscy zostali spędzeni do 
nawy głównej kościoła, rozebrani, 
a następnie rozstrzelani. Rannych 
dobijano najczęściej bagnetami. 
Ciała zostały zasypane w rowie pod 
płotem parku hrabiowskiego. Kil-
kunastu mężczyzn z drugiej grupy 
zorganizowało obronę. Napastni-
kom nie udało się otworzyć drzwi, 
zatarasowanych kuframi i skrzynia-
mi. Chcąc dostać się na piętro, wy-
rąbali w nich dziurę. Jednak Polacy 
zaczęli w nich rzucać cegłami. Na-
pastnicy, zdając sobie sprawę, że nie 
są w stanie zdobyć piętra, podpalili 
schody. Zabarykadowani na piętrze 

ludzie zaczęli gasić płomienie wła-
snym moczem. Upowcy przystąpili 
więc do ataku strzelając z oko-
licznych drzew, dachu obory oraz 
drabin przez okna. Polacy okładali 
nadal Ukraińców cegłami i różny-
mi ciężkimi rzeczami. W odpowie-
dzi banderowcy wrzucali na piętro 
granaty, podpalili wnętrze kościo-
ła, parter plebani, a także stodołę i 
oborę. Mieszkańcy łapali odbezpie-
czone granaty i odrzucali je wprost 
pod nogi swoich przeciwników. Na 
szczęście Polaków, zaczął padać 
deszcz, który gasił podłożony wcze-
śniej ogień. Po 11 godzinach cięż-
kiej walki, oddział UPA wycofał się. 
W obronie poległo 4 Polaków, zaś 6 
zostało rannych-w tym ksiądz pro-
boszcz Witold Kowalski oraz ojciec 
kompozytora Krzesimira Dębskie-
go- Włodzimierz. Zamordowanych 
zostało 90 osób. Był to jeden z „wy-
jątków od reguły”, kiedy napastnicy 
ponieśli porażkę.  
     
 IV okres -rok 1944 i 1945: 
Pojedyncze akty mordowania żyją-
cych jeszcze na Wołyniu Polaków.
 

Epilog rzezi wołyń-
skiej- zbrodnia w Hu-
cie Pieniackiej [W woje-
wództwie tarnopolskim, w powiecie 
brodzkim, w gminie Pieniaki –red]

28 lutego 1944 roku- była to ak-
cja pacyfikacyjna polskiej ludności 
cywilnej. Zginęło od 600 do 1500 
osób. Pacyfikacji dokonali (według 
śledztwa IPN) żołnierze 4 Pułku 
Policyjnego SS pod dowództwem 
SS-Sturmbannführera-Siegfrieda 
Binza, wraz z okolicznym oddzia-
łem UPA i oddziałem paramilitar-
nym, który składał się z nacjonali-
stów ukraińskich, pod dowództwem 
Włodzimierza Czerniawskiego.
Huta Pieniacka liczyła wówczas 
172 gospodarstwa i około 1000 
mieszkańców. We wsi znajdowali 
się również uciekinierzy m. in. z 
Wołynia. Ocalało około 160 osób. 
We wsi działał oddział samoobrony, 
liczący około 40 osób. Dowodził 
nim Kazimierz Wojciechowski (ps. 
Satyr), którzy przybył ze Lwowa. 
Na początku 1944 roku w Hucie 
przebywał duży oddział partyzantki 
radzieckiej ze zgrupowania płk Di-
mitrija Miedwiediwa. Wiadomość 
o tym dotarła do niemieckich władz 

okupacyjnych. Po opuszczeniu wio-
ski przez sowietów we wsi pojawił 
się niemiecki patrol złożony z Ukra-
ińców. Było to 23 lutego. Doszło 
do potyczki z oddziałem samoobro-
ny wspartym przez 2 pluton Armii 
Krajowej z Huty Wierchobuskiej. 
Polacy byli przekonani, że mają 
do czynienia z przebranymi ubow-
cami. Przed całkowitym rozbiciem 
uchroniła oddział SS sotnia UPA 
„Siromanci”, która zaatakowała Po-
laków z boku. W nocy z 27 na 28 
lutego do wsi przybył łącznik Ar-
mii Krajowej i przekazał zalecenia 
Inspektoratu Armii. Oddział samo-
obrony miał postarać się uniknąć 
walk, najlepiej przez ewakuację i 
stworzenie wrażenia, że wieś jest 
bezbronna, a wśród mieszkańców są 
tylko kobiety, dzieci i osoby starsze. 
Istniała nadzieja, że oddanie wsi bez 
walki jest jedyną szansą na uniknię-
cie pacyfikacji i ocalenie. 28 lutego 
1944 roku oddział 4 pułku policji 
SS wspomagany przez chłopów z 
okolicznych miejscowości, otoczył 
wieś ze wszystkich stron. Została 
ona ostrzelana i zaatakowana z ra-
kietnicy. Do wsi wkroczyli cywile 
ukraińscy oraz żołnierze SS. Ucie-
kających mieszkańców rozstrzeli-
wano, pozostałych zaprowadzono 
do kościoła, który był zaminowany. 
Po południu rozpoczęto wyprowa-
dzać kilkudziesięcioosobowe grupy, 
które rozstrzeliwano i podpalano w 
stodołach i zabudowaniach gospo-
darczych. Około godziny 17 spraw-
cy masakry opuścili wieś. Ocalały 
zaledwie cztery zabudowania na 
uboczu, kościół i szkoła. Pomordo-
wanych pochowano w dwóch mo-
giłach. Według Instytutu Pamięci 
Narodowej sprawcą zbrodni był I 
batalion 4 pułku policyjnego SS sta-
cjonujący w Złoczowie.

Autor: Katarzyna Badyla     JS im. 
kpt. Tadeusza Paulone Nr 2007 ZS 
„Strzelec” OSW
---
Od redakcji: zapewne czytelnicy 
zauważyli, że młoda autorka za-
pomniała podać źródła z których 
korzystała. Można jednak jej to 
wybaczyć bo widać, że musiała po-
święcić sporo czasu z wyszukaniem 
wiadomości o których niestety w 
szkolnych programach nadal jest 
za mało. Oby cała nasza młodzież 
miała tyle wiedzy co prezentowana 
autorka.

Uśmiech na buzi i gromada od-
świętnie ubranych dzieciaków w 
moim porannym autobusie. Na 
ulicach mijamy rodziców prowa-
dzących za rękę swoje pociechy a 
w dłoni kwiaty. Symboliczne po-
dziękowania dla nauczycieli. Dziś 
uczniowie w całym kraju kończą 
swoje zajęcia w szkole. Już za 
parę godzin prawdziwe wakacje!
W tym roku kilkakrotnie odwie-
dziliśmy nasze Liceum Polonijne 
w Warszawie. Przesyłam specjal-
ne pismo - List do Darczyńców i 
Przyjaciół Liceum Ogólnokształ-
cącego. 
Kolegium św. Stanisława Kost-
ki jest szkołą wyjątkową. Ponad 
70 uczniów po kilku miesią-
cach nauki wyjedzie na wakacje. 

Młodzież wracając do rodzinne-
go domu, który znajduje się za 
wschodnią granicą zawiezie pol-
skie świadectwo. Polskie dzieci z 
polskiej szkoły to nasi przyjaciele. 
Mieliśmy możliwość poznać się 
w tym roku. Przez kilka miesięcy 
opowiadałam naszym czytelnikom 
o tym niezwykłym miejscu.  Jest 
to jedyna tego typu szkoła dają-
ca szansę najzdolniejszej polskiej 
młodzieży ze wschodu możliwość 
kształcenia w kraju ich przodków. 
Szkoła – tak jak powiedziała nam 
Ewa Petrykiewicz – dyrektor Li-
ceum Polonijnego znalazła się w 
dramatycznej sytuacji, dzieci nie 
będą mogły kontynuować nauki 
w dotychczasowej siedzibie.  Po-
czątek roku 2013 dla liceum ozna-

czał wiele dramatycznych decyzji. 
Udało się znaleźć nową siedzibę 
ale ta niestety wymaga gruntowne-
go remontu. Poznałam licealistów 
z Kolegium św. Stanisława Kostki. 
Razem ze swoją dyrektor gościli w 
Programie Pomost w studio Radia 
Wnet  … tuż przed wakacjami. 
 
Pragnę przekazać Państwu - jako 
Przyjaciołom i Dobroczyńcom 
Liceum Polonijnego - najnowsze 
wieści dotyczące sytuacji i losu 
szkoły. Fundacja „Dla Polonii” 
uzyskała w tym roku z Minister-
stwa Spraw Zagranicznych grant 
na pokrycie wyżywienia uczniów 
Liceum. Co prawda szkoła nie 
otrzymała całej wnioskowanej 
kwoty na ten rok, ale  pozyskana 

Wakacje !  Wakacje! 
Zofia Wojciechowska
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dotacja w wysokości 250 tys. zło-
tych powinna starczyć na wyży-
wienie do końca tego semestru dla 
ponad 70 uczniów. Pani dyrektor 
Ewa Petrykiewicz w wywiadzie 
dla Programu Pomost wyrazi-
ła nadzieję na kolejne spotkania. 
Jednocześnie chcemy razem z 
młodzieżą gorąco podziękować za 
dotychczasowe wsparcie z Pań-
stwa strony. Liceum uruchomi-
ło specjalna akację wsparcia dla 
uczniów i szkoły.

 Od maja do grudnia 2012 roku ze-
braliśmy od indywidualnych Dar-
czyńców w ramach akcji „Witajcie 
w domu” łącznie ponad 75 tys. 
złotych na wyżywienie uczniów, w 
tym 10 tys. zł wpłaciła w sierpniu 
firma OLPP. Tutaj każde wspar-
cie, każda złotówka miała swoje 
ogromne znaczenie. Gdyby nie 
hojne serca Ofiarodawców, liceum 
by nie przetrwało- stwierdziła dy-

rektor Liceum Polonijnego Ewa 
Petrykiewicz.

Dziękując wszystkim stwierdziła- 
Staraliśmy się na bieżąco na stro-
nie internetowej www.witajciew-
domu.pl publikować informacje 
o aktualnej sytuacji i dziękować 
wszystkim Darczyńcom. Ponadto 
dwóch anonimowych Ofiarodaw-
ców w okresie od września do 
grudnia wpłaciło łącznie 85 tys. 
złotych na wyżywienie uczniów, 
natomiast pod koniec roku otrzy-
maliśmy 20 tys. zł od Fundacji 
Atlas. Pozyskane w ten sposób 
wsparcie w łącznej kwocie 180 
tys. złotych pozwoliło zapewnić 
uczniom przez pierwszy semestr 
tego roku trzy posiłki każdego 
dnia, co wynosi ok. 17 zł dziennie 
na ucznia. Ważnego i znaczącego 
wsparcia produktowego w tym 
roku szkolnym udziela uczniom 
także firma Cedrob, producent 

wędlin z drobiu, która dwa razy 
w tygodniu dostarcza wędliny do 
internatu, a także piekarnia „Krzo-
sek”, która przywozi codziennie 
świeży chleb, a w weekend tak-
że drożdżówki z dużym rabatem. 
Bardzo miłym gestem jest tak-
że pomoc gospodarstwa SGGW, 
mieszczącego się w Wilanowie, 
które sprzedaje szkole skrzyn-
ki  jabłek po symbolicznej cenie. 
Dzięki temu wsparciu przetrwali-
śmy pierwszy semestr. 

Subwencja oświatowa, którą otrzy-
muje szkoła na ucznia z Minister-
stwa Edukacji nie wystarcza nawet 
w pełni na pokrycie skromnych - w 
porównaniu ze szkołami publicz-
nymi - wynagrodzeń dla nauczy-
cieli. Utrzymanie uczniów nie by-
łoby w ogóle możliwe, gdyby nie 
tak duże społeczne zainteresowa-
nie działalnością szkoły i wsparcie 
od osób indywidualnych. Łącznie 

wsparło utrzymanie uczniów po-
nad 200 osób, wpłacając darowi-
zny co miesiąc lub kilkukrotnie w 
ciągu roku. Dotacja MSZ zażegna 
na najbliższe sześć miesięcy, czyli 
do końca roku szkolnego dotych-
czasowy problem – zapewnienie 
posiłków dla uczniów. Mimo to 
nadal podtrzymujemy akcję „Me-
cenatu Szkolnego”, która polega 
na dowolnym wsparciu kształce-
nia wybranego ucznia, o którego 
postępach będziemy Darczyńców 
informować. To wielka pomoc na 
bieżące funkcjonowanie szkoły i 
dofinansowanie kosztów kształce-
nia, którego subwencja oświatowa 
nie zaspokaja.

Największą jednak nowością w 
życiu szkoły i wielką nadzieją na 
rozwój Liceum Polonijnego jest 
fakt wydzierżawienia od 1 lutego 
br. przez Fundację „Dla Polonii” 
od Sióstr Franciszkanek Rodziny 
Maryi budynku na działalność na-
szej szkoły. W zamian za 25-letnią 
dzierżawę, Fundacja zobowiąza-
ła się wyremontować budynek na 
potrzeby Liceum. Budynek mieści 
się w Warszawie w dzielnicy Bia-
łołęka, w diecezji warszawsko-
-praskiej. Ks. arcybiskup Henryk 
Hoser jako pasterz diecezji chętnie 
widzi szkołę na terenie swojej die-
cezji i pobłogosławił działalność 
Fundacji „Dla Polonii” w tym za-
kresie i działalność Liceum.

Własna siedziba dla szkoły  i in-
ternatu pozwoli przyjąć więk-
szą liczbę uczniów ze Wschodu. 
Zwiększona dzięki temu subwen-
cja z Ministerstwa Edukacji, z 
której szkoła przede wszystkim 
się utrzymuje, powinna poprawić 
sytuację finansową Liceum na 
tyle, by szkoła miała zapewniony 
w miarę spokojny rozwój. Liceum 
musi najpóźniej w lipcu opuścić 
dzielnicę Wilanów i wynajmowa-
ne budynki, gdyż szkoła otrzymała 
już wypowiedzenie umowy najmu. 
W obecnej sytuacji gospodarczej 
dzieło charytatywne, jakim jest Li-
ceum Polonijne, nie jest w stanie 
ponosić zbyt wysokich kosztów 
wynajmu jakichkolwiek pomiesz-
czeń. We wrześniu 2013 roku mu-
simy rozpocząć nowy rok szkolny 
w nowej, własnej siedzibie na Bia-
łołęce. To jest kolejne „być albo 
nie być” dla szkoły.

W tej sytuacji naszą największą 
bolączką jest fakt, że budynek 
wymaga kapitalnego remontu. Do 
2000 roku był tam dom dziecka 
na 100 osób. Od 12 lat budynek 
stoi nieczynny i niszczeje. Mury 
w ocenie architekta są w bardzo 
dobrym stanie, ale budynek we-
wnątrz  wymaga gruntownego re-
montu – koniecznego, by 1 wrze-
śnia można tam było rozpocząć 
zajęcia. Fundacja „Dla Polonii” 
ma sześć miesięcy, by osiągnąć 
ten cel. Na pierwszy etap remon-
tu potrzebne jest 300 tysięcy zł. 
Wiem, że z pomocą Bożą może 
się to udać Fundacji i szkole i z 
pomocą wszystkich Ludzi Do-
brej Woli, którzy nas dotychczas 
wsparli. Będziemy też ubiegać 
się o wsparcie w różnych kościel-
nych i państwowych instytucjach, 
ale nic nie zastąpi otwartych serc 
Przyjaciół i Dobroczyńców szko-
ły, jeśli przejmą się teraz losem 
naszych uczniów i rozpropagują 
akcję wykupu „cegiełki” na re-
mont budynku.

„Cegiełki” są drukowane w war-
tości 100 zł, 500 zł i 1000 zł. To 
oczywiście nie ogranicza woli 
Darczyńców, każda wpłata się 
liczy, jak również kilkukrotne, 
systematyczne „wykupywanie ce-
giełek”. Wszystkich Darczyńców 
uwiecznimy Tablicą pamiątkową 
w budynku szkolnym i w Izbie 
Pamięci zawierającej historię 
szkoły. Spotkaliśmy się z ogrom-
ną serdecznością ze strony sióstr. 
Dlatego jesteśmy przekonani, że 
Liceum będzie mogło działać w 
tej siedzibie przez 25 lat i dłużej. 
Gdyby zakończyło działalność po 
25 latach, wyremontowany budy-
nek może służyć innym dziełom 
charytatywnym Sióstr Rodziny 
Maryi, a prowadzą one wiele ta-
kich dzieł: domów dziecka, do-
mów opieki itp.

Jan Paweł II prosił nas Polaków, 
byśmy pamiętali o naszych Ro-
dakach na Kresach. Jesteśmy im 
dłużni za czasy, w których cier-
pieli na Wschodzie pod sowiecką 
władzą różne szykany i prześlado-
wania. Przyszło im znosić łagry, 
zsyłkę za męstwo i odwagę przy-
znawania się do polskości i wiary, 
a w ostateczności – ponieść śmierć. 
Ci, którzy pozostali na przedwo-
jennych polskich ziemiach,  na 
Ukrainie i Białorusi, płacili swoją 
cenę, by zachować polskie trady-
cje, język i wiarę. Dziś nowe karty 
historii pozwalają ich wnukom i 
prawnukom przyjeżdżać do Polski 
w poszukiwaniu więzi i nadziei na 
nowe życie.

Wiemy, że grono Przyjaciół szko-
ły może bardzo wiele i może tym 
razem także wspomóc to wielkie 
wyzwanie nie tylko bezpośrednio, 
ale także nagłaśniając tę akcję w 
rożnych środowiskach. Już raz 
wszyscy Państwo uratowali szkołę 
przed zamknięciem w 2012 roku. 
Dlatego gorąco wierzymy, że tym 
razem – w tej jedynej niepowta-
rzalnej okazji  - tym bardziej mo-
żemy liczyć na pomoc Państwa i 
pozostałych Przyjaciół. Mamy 
nadzieję, że Liceum Polonijne bę-
dzie zarzewiem prawdziwej i dłu-
gofalowej pomocy nas wszystkich 
dla dzieci Rodaków na Wschodzie 
i przyniesie Państwu i wszystkim 
Przyjaciołom wiele radości i satys-
fakcji – przez rzetelne wykształce-
nie młodych ludzi gotowych żyć 
i pracować dla ojczyzny swoich 
przodków - Polski.

Wpłat na remont budynku bądź na 
akcję „Mecenatu Szkolnego” moż-
na dokonywać na konto Fundacji 
„Dla Polonii” z dopiskiem „ce-
giełka na remont” bądź „mecenat 
szkolny”. Dziękujemy za każdą 
darowiznę.

Fundacja „Dla Polonii”, ul. 
Wspólna Droga 29 lok. 2, 04-345 
Warszawa Nr konta: 86 1240 

fot: Zofia Wojciechowska. 

Na zdjęciu uczniowie Liceum Po-
lonijnego w Programie Pomost w 
studio Radia Wnet , dyrektor Ewa 
Petrykiewicz uczniowie, Zofia 
Wojciechowska- autorka audy-
cji oraz przyjaciel szkoły Adam 
Kwiatkowski- Poseł PiS
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Przemyskie Stowarzyszenie Rekon-
strukcji Historycznej „X D.O.K.”, 
Burmistrz Miasta Radymno, Mia-
sto Stalowa Wola, Miejski Ośrodek 
Kultury w Radymnie organizują 
20 i 21 lipca w Radymnie (powiat 
jarosławski, woj. podkarpackie) 
dwudniowe obchody 70. rocznicy 
ludobójstwa na Kresach Wschod-
nich dokonanego przez OUN-UPA 
na ludności polskiej, czeskiej, or-
miańskiej, rosyjskiej, żydowskiej i 
ukraińskiej.

W pierwszym dniu (20 lipca - sobo-
ta) zapraszamy o godzinie 20:30 na 
plac obok zalewu przy ul. Budow-
lanych, gdzie odbędzie się rekon-
strukcja historyczna o tytule „Wołyń 
1943 – nie o zemstę, lecz o pamięć 
wołają ofiary”.
W drugim dniu (21 lipca - niedziela) 
o godz. 11:00 w kościele pw. Naj-

świętszego Serca Pana Jezusa (ul. 
kardynała S. Wyszyńskiego) zosta-
nie odprawiona Msza św. w intencji 
ofiar.

Ta szczególna forma obchodów ma 
na celu przywrócenie pamięci o nie-
winnych ofiarach tegoż ludobójstwa 
i dążenie do pojednania poprzez 
ukazanie prawdy historycznej.

Miło nam poinformować, że ko-
mitet honorowy naszego przedsię-
wzięcia tworzą: prof. Władysław 
Filar, Ewa Siemaszko, ks. Tadeusz 
Isakowicz-Zaleski, Anna Ostromęc-
ka-Lewak - Okręg Wołyński Świa-
towego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej, Lucyna Kulińska - prezes 
Społecznej Fundacji Pamięci Naro-
du Polskiego, płk. Jan Niewiński, 
gen. Mirosław Hermaszewski, prof. 
Jacek Wilczur, kompozytor Krzesi-

mir Dębski i kapelan 27. Wołyńskiej 
DP AK ks. płk. Andrzej Jakubiak.
Jesteśmy przekonani, iż rekonstruk-
cja, którą zrealizujemy uzmysłowi 
całej Polsce tragedię, która wyda-
rzyła się 70 lat temu, odda należytą 
cześć i pamięć o pomordowanych 
oraz nie pozwoli na zakłamywanie 
historii przez niektórych ukraiń-
skich publicystów oraz tzw. poli-
tyczną poprawność.

Prosimy także o publikacje wykazu 
miejsc parkingowych dla zmotory-
zowanych widzów: https://maps.
google.pl/maps/ms?msid=2034377
76694243281912.0004c49f67d70e-
f961778&msa=0&ll=49.951462,22
.821404&spn=0.003749,0.010568
oraz filmu promującego widowisko:
http: / /www.youtube.com/wat-
ch?v=9b2XqvwA_b8&feature-
=player_embedded

Przemyskie Stowarzyszenie Rekon-
strukcji Historycznej "X D.O.K." 
działa formalnie od 11 maja 2007 
r. Jesteśmy znani z wielu cieka-
wych i zrobionych z rozmachem 
rekonstrukcji, m.in. "Operacji Bar-
barossa - bitwa o Przemyśl" (2007 
r.), czy rekonstrukcji historycznej o 
nazwie "Przemyśl - wrzesień 1939" 
z 2008 r., którą obejrzało aż 15 ty-
sięcy widzów. W 2009 r. w Przemy-
ślu przeprowadziliśmy niesamowitą 
inscenizację historyczną "A mury 
runą...", przedstawiającą wyda-
rzenia w Polsce od 1946 do 1989 
r., czyli od instalacji aż do upadku 
komunizmu w naszej Ojczyźnie. W 
trakcie niej wystąpiło kilkuset sta-
tystów i co ciekawe, akcja rozgry-
wała się w kilku miejscach Starego 
Miasta w Przemyślu. W lutym 2010 
r. ponownie w Przemyślu zorgani-
zowaliśmy wielkie widowisko hi-

storyczno-teatralne "Na nieludzką 
ziemię...", które było częścią obcho-
dów 70. rocznicy deportacji obywa-
teli Polski w głąb ZSRR. W insce-
nizacji wystąpiło około pół tysiąca 
statystów i aktorów, ponadto w wi-
dowisku wziął udział autentyczny 
pociąg z wagonami z lat 30-tych, 
sprowadzony specjalnie ze Skan-
senu Taboru Kolejowego w Cha-
bówce. Ponadto prowadzimy akcje 
edukacyjne, realizujemy spektakle 
teatralne o tematyce historyczno - 
patriotycznej oraz szereg przedsię-
wzięć, widowisk historycznych na 
terenie całego Podkarpacia.

Z poważaniem

Mirosław Majkowski
Prezes PSRH X D.O.K.

Mirosław Majkowski

Mapka z zaznaczonymi miejscami do parkowania
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Zobaczyć prawdziwego ułana, z 
szablą i ostrogami, to rzadka oka-
zja w dzisiejszych czasach. Naszym 
uczniom udało się zobaczyć nie jed-
nego, lecz kilkunastu ułanów z puł-
ków z całej Polski, którzy podobnie 
jak reprezentacja Kolegium św. Sta-
nisława Kostki, zostali zaproszeni 
na promocję reprintu „Księgi Jazdy 
Polskiej”. Spotkanie odbyło się we 
wtorek 4 czerwca w namiocie wy-
stawowym na terenie Muzeum Woj-
ska Polskiego, a jego organizatorem 
było Stowarzyszenie XIV Pułku 
Ułanów Jazłowieckich.

„Księga Jazdy Polskiej” została 
wydana w 1938 r. pod patronatem 
honorowym Marszałka Edwarda 
Śmigłego-Rydza. Wydawnictwo 
było pomyślane jako upamiętnienie 
blisko tysiącletniej tradycji polskiej 
kawalerii i hołd złożony pokole-
niom kawalerzystów oddających 
życie za Ojczyznę. Wśród autorów 
tekstów przewijają się nazwiska 

oficerów którzy swą praca i służbą 
pozostawili trwały ślad w dziejach 
polskiego oręża i polskiej literatu-
ry jak choćby Bolesław Wieniawa 
Długoszowski.
Do zilustrowania Księgi użyczyli 
swych dzieł m.in. Michał Bylina, 
Juliusz Kossak, Stanisław Haykow-
ski. W tym roku ukazał się reprint 
tego dzieła, które uchodziło za jed-
ną z najpiękniej wydanych książek 
dwudziestolecia międzywojennego 
w Polsce.

W czasie spotkania wysłuchaliśmy 
prelekcji  prof. Janusza Odziem-
kowskiego z  UKSW o przedwo-
jennym wydaniu „Księgi Jazdy Pol-
skiej”  oraz prelekcji dr Zbigniewa 
Dunina Wilczyńskiego z Muzeum 
WP o gen. Bolesławie Wieniawa-
-Długoszowskim. W czasie oficjal-
nej części spotkania organizatorzy 
wręczyli przedstawicielom każdej 
z 19 bibliotek publicznych w War-
szawie dar: po jednym egzemplarzu 
Księgi Jazdy Polskiej. Uroczystość 

zakończył krótki koncert pieśni pa-
triotycznych w wykonaniu barda - 
p. Andrzeja Kołakowskiego.
Jako, że delegację Liceum Polonij-
nego stanowili się niemal wyłącznie 
panowie, atrakcją okazało się towa-
rzyszące promocji reprintu zwie-
dzanie ekspozycji Muzeum Wojska 
Polskiego: czołgów, samolotów, 
wozów pancernych. Nasza repre-
zentacja w męskim składzie została 
też zaproszona przez wspomnia-
nych już ułanów do udziału w gru-
pach rekonstrukcyjnych. Jest zatem 
nadzieja, że już niedługo i naszych 
uczniów zobaczymy w pięknych 
mundurach.

Wesprzyj szkołę:
FUNDACJA DLA POLONII
ul. Wspólna Droga 29 lok. 2;  
04-345 Warszawa 
KRS: 0000423252
Nr konta: 86 1240 6175 1111 0010 
4598 7860

Z Liceum Polonijnego
Młodzi redaktorzy Liceum Polonijnego

Urząd ds. Kombatantów 
i Osób Represjonowa-
nych oraz OKRĘG WO-
ŁYŃSKI Światowe-
go Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej mają 
zaszczyt zaprosić na 
XXXIV Zjazd Żołnierzy 
27. Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty Armii Krajo-
wej, który odbędzie się 
pod patronatem Rek-
tora Komendanta AON 
w siedzibie Akademii 
Obrony Narodowej w 
Warszawie-Remberto-
wie, Al. gen. A. Chru-
ściela 103 w dniach 12-
14 lipca 2013 roku.

PROGRAM:

12 lipca 2013r. (piątek) 
godz. 17:00 - część ofi-
cjalna Zjazdu

13 lipca 2013r. (sobo-
ta) godz. 17:00 - część 
artystyczna i spotkania 
koleżeńskie kombatan-
tów z rodzinami kreso-
wymi.

W uroczystościach we-
zmą udział:

Fundacja AVE PATRIA,
Chór POLONIA Teatr 
NIE TERAZ z Tarnowa

Informujemy,  że w 
związku z przypadającą 
w tym roku 70. rocznicą 
ludobójstwa ludności 
polskiej na Wołyniu i 
Kresach Południowo-
-Wschodnich II RP 
dokonaną przez nacjo-
nalistów ukraińskich z 
OUN-UPA, w Warsza-
wie będą odbywały się 
następujące uroczysto-
ści organizowane przez 
Okręg Wołyński Świa-
towego Związku Żoł-
nierzy Armii Krajowej:

13 lipca 2013r. (sobo-
ta) godz.ll:00

Apel Pamięci przy po-
mniku 27 Wołyńskiej 
Dywizji Piechoty AK 
Skwer Wołyński, ul. 
Gdańska

13  lipca 2013r. (sobo-
ta) godz. 17:00.
Widowisko słowno-
-muzyczne z udziałem 
Fundacji AVE PATRIA, 
Chóru Polonia im. I.J. 
Paderewskiego oraz 
Teatru Nie Teraz z Tar-
nowa sala kinowo - wi-
dowiskowa, Akademia 
Obrony Narodowej w 
Rembertowie, al. gen. 
A. Chruściela 183.

14 lipca 2013r. (nie-
dziela) godz. 12:30
Msza św. koncelebrowa-
na Bazylika Archikate-
dralna p.w. Męczeństwa 
św. Jana Chrzciciela, ul. 
Świętojańska 8

Zapraszamy do udzia-
łu w uroczystościach

Zarząd Okręgu Wo-
łyńskiego Światowego 
Związku Żołnierzy Ar-
mii Krajowej 03-446 
Warszawa, ul. 11 Listo-
pada 17/19, 
tel. +48 501 033 384

Okręg Wołyński ŚZŻ AK zaprasza na: 
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Kochani, 

Na wielu dawnych rzym-
sko-katolickich cmen-
tarzach Ukrainy okolic 
Kołomyi, Stanisławowa, 
Sambora czy Lwowa, dzi-
siaj rozciąga się obszar nie-
przebranej, bujnej zieleni 
i starych czarodziejskich 
drzew. Ale dawne miejsca 
zadumy nad przemijającym 
życiem straszą również ot-
chłanią pustych grobów, po-
trzaskanych starodawnych 
płyt nagrobnych służących 
teraz za siedziska dla piją-
cych i ćpających młodych 
ludzi. Nastolatków co roku 
przybywa, grobów prze-
ciwnie.. Giną, pękają, mur-
szeją od przykrywającej je 
ziemi, brudu, korzeni drzew 
i różnego zielska. Mało z 
tych którzy pozostawili tam 
swoich rodziców czy dziad-
ków tam dociera. Z roku 
na rok ubywa tych którzy 
pamiętają, że właśnie tam 
pochowani są jego przod-
kowie. Nie powinniśmy o 
tym zapomnieć. Nie wolno 
nam!
W wielu opuszczonych 
ukraińskich wsiach, szcze-
gólnie w rejonach o małym 
nasileniu turystycznym jest 
mnóstwo ginących bez-
powrotnie śladów pol-
skości. Małe opuszczone 
cmentarze, ślady resztek 
starych kościołów, cerkwi 
greko-katolickich, polskich 
dworków, dawnych kuror-
tów czy młynów. Niemal 
nikt tego nie bada, nie za-
chowuje w pamięci potom-
nych. 
Większość różnorakich 
akcji związanych mię-
dzy innymi z ratowaniem 
opuszczonych, polskich 
cmentarzy na Ukrainie sku-
pia się przede wszystkim 
na bardziej znanych miej-
scach, które dość mocno są 
nagłaśniane w różnych me-
diach. My jednak nie chce-
my by zapomniano o tych 
miejscowościach, które 
przeciętnemu Polakowi są 
mniej lub wcale nie znane. 
W miesiącu sierpniu br. or-
ganizujemy dwa wyjazdy 
na Ukrainę w ramach któ-
rych będziemy odnawiać 
cmentarze i prowadzić ba-
dania nad zapomnianymi, 

nieznanymi pol-
skimi mogiła-
mi w rejonie od 
granicy Polski 
aż do Tarnopo-
la. Zamierzamy 
zindeksować jak 
najwięcej gro-
bów, na wielu 
cmentarzach, a 
potem udostęp-
nić je publicznie 
i bezpłatnie w 
internecie. Do 
tej pory udało 
się nam utwo-
rzyć bazę foto-
graficzną istnie-
jących mogił na 
wielu cmenta-
rzach Ukrainy. 
Chcemy jednak 
zrobić więcej. 
Ponownie po-
jechać, wyjąć z 
ziemi, oczyścić 
i na nowo posta-
wić te nagrobki, 
które upadły. Po-
zbierać potrza-
skane kamienne 
ozdoby nagrob-
ne, naprawić na-
pisy. Tam gdzie 
się da i na tyle na 
ile nam pomoże-
cie.
Chcąc przynaj-
mniej po części 
móc zrealizować 
nasze ambitne 
plany potrzebu-
jemy Waszego 
wsparcia, zarów-
no technicznego 
jak i finansowe-
go. Może ktoś 
mógłby wypoży-
czyć jakąś myjkę 
wysokociśnie-
niową, byśmy 
mogli dobrze 
oczyścić nagrob-
ki. Może ktoś ma 
kosę spalinową 
lub piłę do wycięcia chasz-
czy? A może ktoś dysponuje 
samochodem i chciałby wy-
brać się razem z nami? Jeśli 
nie to chociaż dorzucie się 
do benzyny. Wszelkie kon-
takty z osobami mieszka-
jącymi tam na miejscu (na 
Ukrainie) też byłyby bardzo 
cenne. Ułatwi nam to zna-
lezienie taniego i pewne-
go noclegu. Potrzebujemy 
właściwie wszystkiego – 

farby antykorozyjnej do za-
bezpieczenia metalowych 
części nagrobków, łopaty, 
siekiery, miotły, grabie, 
szczotki druciane, grabie, 
pędzle, wiadra, rękawiczki 
ochronne, a nade wszystko 
środki chwastobójcze jak 
np. Randap. 
Pierwszy wyjazd do Koło-
myi , Św. Józefa i okolic 
w dniach 3-12sierpnia 2013 
roku.

Drugi wyjazd do Uścia Zie-
lonego, Mariampola, Jezu-
pola i okolic
w dniach 13-20 sierpnia 
2013 roku.

Numer konta do wpłat:
Fundacja Odtworzeniowa 
Dóbr Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego
96 1320 1856 2935 3154 
2000 0001

Wyjazd organizowanyjest 

pod patronatem
Genealogia Polaków -  
    
www.genealogia.okiem.pl 
Małopolskie Towarzystwo 
Genealogiczne -  w w w.
mtg-malopolska.org.pl

Zainteresowanych wyjaz-
dem, lub wsparciem sprzę-
towym i materiałowym pro-
simy o kontakt: bjasinski@
interia.pl oraz pistrzet@
gmail.com

Ratujemy cmentarze w Kołomyi 
i Uściu Zielonym
Piotr Strzetelski 
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Od dwóch lat środowisko gdań-
skich Kresowian zabiegało u 
władz samorządowych o godne 
uczczenie 70 rocznicy i doczekało 
się. 6 czerwca br. przy pomniku 
Pamięci Polaków mieszkających 
na Wołyniu, który znajduje się u 
zbiegu ulic Stolarskiej, Mniszki i 
Katarzynki w Gdańsku, spotka-
li się Kresowianie, kombatanci, 
mieszkańcy Trójmiasta i licznie 
zgromadzona młodzież szkolna 
ze sztandarami.
Kresowianie, kombatanci, miesz-
kańcy Trójmiasta i licznie zgro-
madzeni uczniowie oddali hołd 
Ofiarom rzezi na Wołyniu. - Nie 
chodzi o to by rozdrapywać rany, 
ale by bronić prawdy, pamięci i 
by była przestrogą dla kolejnych 
pokoleń – apelował w swoim prze-
mówieniu prezydent Adamowicz. 
(…)  - Ofiara złożona na Wołyniu 
jest święta i nietykalna. Z tego 
miejsca wołam do Ukraińców – 
stańcie w prawdzie, bo bez niej 
oficjalnie deklarowana przyjaźń 
na poziomie prezydentów, premie-
rów, rządów, jest nic nie znaczą-
cym świadectwem, które waży tyle 
co garść puchu puszczonego na 
wiatr. Parafrazując Psalm Dawi-
da wołam do naszych braci i sióstr 
zamordowanych na Wołyniu: „Pan 
jest pasterzem waszym. Nicze-
go wam nie braknie. Na niwach 
zielonych pasie was. Nad wody 
spokojne prowadzi was”. Śpijcie 
snem prawych i sprawiedliwych 
– mówiła Posłanka na Sejm RP, 
członkini Parlamentarnego Zespo-
łu do spraw Kresów, Kresowian 
i Dziedzictwa Ziem Wschodnich 
Dawnej Rzeczypospolitej Dorota 
Arciszewska–Mielewczyk. Odno-

tował na http://www.gdansk.pl/na-
sze-miasto,512,25670.html    Piotr 
Kowalczuk / Referat Komunikacji 
Społecznej. W podobnym tonie pi-
sała też, jak zwykle niezawodna, 
prasa lokalna. To nie była żadna 
wojna polsko-ukraińska, żadne 
bratobójcze walki. To było ludo-
bójstwo, brutalna eksterminacja 
dzieci, kobiet, starców. Wszyst-

kich – tak o „rzezi wołyńskiej”, 
gdzie w 1943 roku zamordowano 
około 60 tysięcy Polaków, wypo-
wiada się spore grono świadków 
i kronikarzy tamtych wydarzeń. 
W  Gdańsku miała miejsce uroczy-
stość upamiętniająca ofiary tych 
makabrycznych zbrodni. Nie przy-
szedł żaden z zaproszonych dyplo-
matów ukraińskich. Napisał Piotr 

Olejarczyk ,Trójmiejski dzienni-
karz, we wstępie do artykułu za-
tytułowanego "Rzeź na Wołyniu: 
Śmierć od kuli była najlżejsza” 
(http://histmag.org/Rzez-na-Wo-
lyniu-Smierc-od-kuli-byla-naj-
lzejsza-8028)
Prezydent Paweł Adamowicz 
(pierwszy z prawej) otrzymuje 
„Krzyż Pamięci Ofiar Banderow-
skiego Ludobójstwa”
W artykule „Gdańskie obchody 
70 rocznicy rzezi wołyńskiej” 
jaki zamieścił Dziennik Bałtycki 
znajdziemy między innymi słowa:
- Tylko prawda i miłość mogą stać 
się zaczynem lepszej, wspólnej 
przyszłości. Przekreślenie w sercu 
Bożej miłości zawsze skutkuje tra-
gedią jaką ludzie powodują mię-
dzy sobą. Zagłusza ją nienawiść i 
wrogość. Zło, które wypala w su-
mieniach ludzkie odruchy czyniąc 
człowieka straszliwym narzędziem 
zbrodni. Jedynie zaufanie do Boga 
i postępowanie według słów Chry-
stusa, który jest drogą, prawdą i 
życiem może coś zmienić w nas, 
w naszym życiu i w naszych rela-
cjach z bliźnimi - mówił ks. Kowal-
ski. W kościele pw. św. Brygidy w 
Gdańsku 6 czerwca, gdzie odbyła 
się uroczysta Msza św. w intencji 
ofiar i rodzin ofiar masowych lu-
dobójczych rzezi ludności polskiej 
dokonanych przez OUN-UPA na 
Kresach II Rzeczypospolitej. (…) 
Odczytany został Apel Pamięci, 
a Żołnierze z 49. Bazy Lotniczej 

w Pruszczu Gdańskim oddali sal-
wę honorową. Po sygnale "Hasło 
Wojska Polskiego" złożono wieńce 
i kwiaty. Na zakończenie uroczy-
stości Orkiestra Morskiego Od-
działu Straży Granicznej odegrała 
sygnał "Cisza" i "Modlitwę Obo-
zową". Kolejna część obchodów 
odbyła się w Wielkiej Sali Wety w 
Ratuszu Głównego Miasta, gdzie 
gdzie wykład pt. "Ludobójstwo 
dokonane przez bandy UPA na 
Kresach II RP" wygłosiła dr Lu-
cyna Kulińska. Doniosła KAI jah 
/ Gdańsk. Rozmawialiśmy z panią 
Kulińską "sala owszem była pełna, 
ale brakowało tam młodzieży i pe-
dagogów” powiedziała w krótkim 
komentarzu. Rozmawialiśmy rów-
nież z Feliksem Budziszem, jed-
nym z inspiratorów tej uroczysto-
ści: „jestem bardzo zadowolony, 
uroczystość  została przygotowana 
przez władze samorządowe w spo-
sób godny naśladowania”.
Potwierdzają to również relacje 
innych osób. W tym miejscu rodzi 
się pytanie co zrobiono w innych 
dużych miastach naszego kraju? 
Pytanie w pierwszej kolejności do 
samorządu Gdyni i Sopotu? Jak 
realizowana jest uchwała Sejmu 
RP zobowiązująca do godnego 
uczczenia ofiar naszych rodaków 
na Kresach II Rzeczypospolitej 
stosowne władze i instytucje?

Miasto Gdańsk pamiętało o 
70 rocznicy rzezi wołyńskiej
Redakcja
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Biuletyn nr: 1924/VII
Komisja:  Komisja Kultury i Środków Przekazu /nr 76/
Data:  12-06-2013
Mówcy: Poseł Piotr Babinetz /PiS/
Legislator Michał Baranowski
Poseł Barbara Bubula /PiS/
Poseł Jerzy Fedorowicz /PO/
Poseł Rafał Grupiński /PO/
Poseł Tadeusz Iwiński /SLD/
Ekspert Komisji Ireneusz Kamiński
Poseł Kazimierz Ziobro (SP) – spoza składu Komisji
Poseł Michał Jaros (PO) – spoza składu Komisji
Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk (PSL) – spoza składu Komisji
Poseł Elżbieta Kruk /PiS/
Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej 
Krzysztof Kunert
Wydawca Kresowego Serwisu Informacyjnego – Organu Me-
dialnego Porozumienia Pokoleń Kresowych Andrzej Łukawski
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Kata-
rzyna Pełczyńska-Nałęcz
Dyrektor Biura Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Krzysztof 
Persak
Dyrektor Biura Prezesa IPN Krzysztof Persak
Rzecznik prasowy Federacji Organizacji Kresowych Ewa Sza-
kalicka
Prezes Stowarzyszenia „Memoriae Fidelis” Aleksander Szycht
Przewodnicząca poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska /PO/
Poseł Robert Tyszkiewicz /PO/

Komisja Kultury i Środków Przekazu, obradująca pod przewod-
nictwem poseł Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej (PO), prze-
wodniczącej Komisji, rozpatrzyła:

– sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o poselskich projek-
tach uchwał w sprawie:
– ustanowienia Dnia Pamięci i Męczeństwa Kresowian (druk 
nr 327);
– ustanowienia 11 lipca dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian 
(druk nr 470);
– ustanowienia dnia 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kre-
sowian (druk nr 536);
– ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na ludności pol-
skiej Kresów Wschodnich w latach 1939-1947 (druk nr 1295);
– uczczenia 70. rocznicy tragedii ludności polskiej na Kresach 
Wschodnich II Rzeczypospolitej (druk nr 1333).

W posiedzeniu udział wzięli: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych wraz 
ze współpracownikami, Andrzej Krzysztof Kunert sekretarz 
Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Krzysztof Persak 
dyrektor Biura Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej wraz ze 
współpracownikami, Aleksander Szycht prezes Stowarzyszenia 
„Memoriae Fidelis”, Ewa Szakalicka rzecznik prasowy Federa-
cji Organizacji Kresowych, Andrzej Łukawski wydawca Kre-
sowego Serwisu Informacyjnego – Organu Medialnego Poro-
zumienia Pokoleń Kresowych oraz Ireneusz Kamiński ekspert 
Komisji.

W posiedzeniu udział wzięli pracownicy Kancelarii Sejmu: Jo-
anna Góral i Ewa Sarnecka – z sekretariatu Komisji w Biurze 
Komisji Sejmowych oraz Michał Baranowski, Łukasz Grabar-
czyk i Adam Niewęgłowski – legislatorzy z Biura Legislacyj-
nego.

Przewodnicząca poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska (PO):
Otwieram posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu. 
W porządku mamy rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nad-
zwyczajnej o poselskich projektach uchwał w sprawie: ustano-
wienia Dnia Pamięci i Męczeństwa Kresowian; ustanowienia 
11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian; ustanowienia 
dnia 11 lipca Dniem Pamięci Kresowian; ludobójstwa dokona-
nego przez OUN-UPA na ludności polskiej Kresów Wschod-
nich w latach 1939-1947; uczczenia 70. rocznicy tragedii ludno-
ści polskiej na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej.

To było 5 projektów. Podkomisja po wyborze, którego państwo 
dokonaliście, wczoraj przez 6 godzin pracowała nad tymi pro-
jektami.

Dzisiaj bardzo serdecznie witam panią minister Katarzynę Peł-
czyńską-Nałęcz z MSZ, a także zastępcę dyrektora Departa-
mentu Wschodniego – pana Konrada Pawlika, który nam towa-
rzyszył w pracach podkomisji. Witam naszych ekspertów: pana 
profesora Andrzeja Kunerta – sekretarza Rady Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa i pana profesora Ireneusza Kamińskiego z 
UJ i PAN – specjalistę od prawa może nie do końca międzyna-

rodowego, bo już chyba inaczej nazywa się ta katedra, ale jest 
specjalistą od prawa międzynarodowego. W imieniu pana Łuka-
sza Kamińskiego – prezesa IPN, który także był w roli naszych 
ekspertów, jest pan dyrektor Biura Prezesa IPN – Krzysztof Per-
sak, który także z nami wczoraj pracował.

Jak powiedziałam, podkomisja w sumie poświęciła tym projek-
tom 6 godzin. Może powiem, bo chyba to się rzadko zdarza, to 
była bardzo dobra praca. Przebiegała naprawdę w dobrej atmos-
ferze. Oczywiście, jakieś różnice były, ale efektem tej zresztą 
bardzo trudnej pracy jest tekst uchwały, który państwo macie 
przed sobą. Nie będę analizowała poszczególnych akapitów, na-
tomiast chcę powiedzieć, jaki pogląd przeważał i jaki był cel na-
szej pracy. Po pierwsze – rzeczywiście staraliśmy się odpowie-
dzieć sobie na pytanie, które zresztą niejako podrzucił nam pan 
profesor Kunert: co chcemy osiągnąć, jaki jest cel tej uchwały, 
jeżeli Sejm ma ją podjąć. Przynajmniej na tym etapie prac uzna-
liśmy, że celem nadrzędnym jest oddanie hołdu ofiarom tych 
wydarzeń na Wołyniu. To jest coś, czego te środowiska i jeszcze 
żyjące rodziny, jeśli nawet nie bezpośredni uczestnicy, choć tacy 
też żyją, przez wiele lat nie mogły się doczekać.

Wydaje mi się, że w samej treści takim dość przełomowym 
momentem jest to, że nadaliśmy nazwę, nazwę własną, tym 
wydarzeniom. Różnie było: „wydarzenia”, „tragedia”, „rzeź 
Wołyńska”. My tą uchwałą wprowadzamy pojęcie, które – jak 
sądzę – będzie funkcjonowało w historii: Zbrodni Wołyńskiej 
jako nazwy własnej. Wydaje się, że jest to element, na który 
należy zwrócić uwagę.

Oczywiście, poza hołdem dla ofiar i podziękowaniem dla forma-
cji, żołnierzy AK, Samoobrony Kresowej i Batalionów Chłop-
skich, którzy podjęli walkę w obronie polskiej ludności cywil-
nej, też dostrzegamy ówczesne zasługi tych Ukraińców, którzy 
narażając swoje życie, a tacy przecież byli, bronili Polaków 
przed okrutną śmiercią z rąk nacjonalistycznych organizacji i 
ich formacji zbrojnej, którą była UPA. Też wiemy i jakby wyra-
żamy szacunek właśnie dla tych rodzin, środowisk i organizacji, 
które przez całe dziesięciolecia walczyły o prawdę o Wołyniu. 
Myślę, że gdyby nie ich wytrwałość, to być może jeszcze dłużej 
dochodzilibyśmy do tej prawdy o zbrodni wołyńskiej. Wiemy 
także, że są Ukraińcy, którzy także dziś pomagają w dokumen-
towaniu zbrodni i uczczenia ofiar. To są najważniejsze elementy 
uchwały, którą wspólnie wczoraj udało nam się zredagować, bo 
tak to trochę wyglądało, z tymi elementami, które w przekona-
niu członków podkomisji, są tutaj bardzo ważne.

Jeszcze raz chciałam podziękować ekspertom, bo nie ulega 
wątpliwości, że ich wiedza, naświetlanie znacznie szersze niż 
sam przedmiot tej uchwały bardzo nam pomagało, bo nie po raz 
pierwszy twierdzę, że choć Komisja stara się poznawać tematy, 
którymi się zajmuje i z reguły to się nam udaje, to jednak sama 
Komisja nie ma przecież takich stricte historycznych kompe-
tencji. To byłoby bardzo dziwne. Na razie mogę powiedzieć, że 
ta metoda pracy chyba nam się tutaj sprawdziła, bo rzeczywi-
ście eksperci bardzo nam pomogli, a przynajmniej tak ja mogę 
uznać. To tyle o samej uchwale. Tak jak mówię, to nie jest usta-
wa, gdzie bym relacjonowała artykuł po artykule. To jest idea i 
jakby główna wymowa tego tekstu, który tutaj powstał.

Jeśli można, to chciałabym zaproponować przejście do rozpa-
trzenia. Ja składam sprawozdanie, ponieważ byłam przewodni-
czącą podkomisji, a prowadzę posiedzenia również jako prze-
wodnicząca Komisji, gdyby ktoś z państwa się dziwił, dlaczego 
jestem w takiej podwójnej roli.

Przechodzimy do rozpatrzenia poczynając od tytułu. Tutaj od 
razu chcę zrobić pierwsze zastrzeżenie. Mieliśmy problem z 
tytułem, ponieważ było parę elementów, które chcieliśmy za-
wrzeć w uchwale i problem może nie tyle merytoryczny, ile 
stylistyczny. Na samym wstępie po różnych próbach, różnych 
przymiarkach od razu, jeśli państwo pozwolicie, zaproponuję 
pierwszą zmianę – z mojej strony, jedyną. Wydaje mi się, że taką 
najlepszą wizytówką uchwały w tej postaci, jaką przygotowała 
podkomisja, będzie tytuł bardzo prosty, który chyba jest ade-
kwatny właśnie do treści. Byłaby to uchwała Sejmu RP „w spra-
wie uczczenia 70. rocznicy Zbrodni Wołyńskiej i oddania hołdu 
jej ofiarom”. Nawet zaimek dzierżawczy, panie pośle Iwiński, 
jest, bo wczoraj mieliśmy spór gramatyczny, ale wydaje się, że 
w tym kształcie, w jakim jest ta uchwała, ten tytuł jest absolutnie 
adekwatny do jej treści. Tytuł: „w sprawie uczczenia 70. roczni-
cy” i „Zbrodnia Wołyńska” jako wielką literą i „oddania hołdu 
jej ofiarom”, bo takie było nasze główne przesłanie. Czy jest 
jakaś propozycja? Bardzo proszę – pani poseł Bubula.

Poseł Barbara Bubula (PiS):

Pani przewodnicząca, szanowni państwo. Chciałam zapytać o 
to, dlaczego z całego projektu uchwały i w trakcie prac pod-
komisji zniknęła sprawa ustanowienia 11 lipca Dniem Pamięci 
Męczeństwa Kresowian. To jest podstawowy postulat środo-
wisk upamiętniających te zbrodnie, które nastąpiły nie tylko na 
Wołyniu, ale również w Galicji wschodniej, na innych ziemiach 
dawnej II Rzeczypospolitej. W związku z tym nieumieszcze-
nie tego elementu w całej uchwale musi budzić przynajmniej 
jakieś znaki zapytania i prosiłabym bardzo o wyjaśnienie, dla-
czego pomimo że 3 czy chyba 4 projekty, które były podstawą 
prac, mówiły wprost o ustanowieniu 11 lipca Dniem Pamięci 
Męczeństwa Kresowian i nie zostało to uwzględnione w osta-
tecznym projekcie.

Po drugie – chciałabym zadać pytanie dotyczące właśnie tego 
sformułowania „Zbrodnia Wołyńska”. Chciałabym poprosić o 
wyjaśnienie, dlaczego akurat w ten sposób to określenie zosta-
ło wpisane do tytułu. Chcielibyśmy, żeby fakt tego strasznego 
ludobójstwa, które zostało dokonane przez Ukraińców na Pola-
kach, został upamiętniony w kontekście Wołynia, ale boję się, 
że bardzo wiele środowisk, które zajmują się upamiętnianiem 
zbrodni również w innych częściach II Rzeczypospolitej, nie 
tylko na Wołyniu, potraktuje to określenie tytułowe jako zawę-
żające w stosunku do całości. Bardzo bym prosiła o wyjaśnienia, 
dlaczego zrezygnowano z tej ogólniejszej nazwy o męczeństwie 
Kresowian i dlaczego nie ma daty ustanowienia Dnia Pamięci 
11 lipca, kiedy nastąpiło apogeum tej zbrodni. Bardzo dziękuję 
za odpowiedź.

Przewodnicząca poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska (PO):
Dziękuję bardzo. Jeśli można, to odpowiem po kolei na pytania, 
dobrze? Jeszcze jeden element, który tutaj jak gdyby umknął, to 
dla nas wszystkich w sumie stało się oczywiste. Z tych oczeki-
wań z tych projektów, nad którymi pracowaliśmy, bardzo wy-
raźnie nazwano te działania ukraińskich oddziałów zbrojnych 
i nie tylko, także organizacji nacjonalistycznych, „czystkami 
etnicznymi o znamionach ludobójstwa”. To też był taki element, 
który budził wątpliwości, dyskusje, być może, przedwczesne, 
bo, tak jak mówię, kiedy wspólnie, także z ekspertami, to roz-
ważaliśmy uznaliśmy, że jest to sformułowanie, na które już 
pora. Może powiem wprost, że musimy też pamiętać o upływie 
czasu 70 lat.

Teraz, odpowiadając bardzo konkretnie, to rozmawialiśmy o 
tym i oczywiście te sformułowania były w projekcie. Nie chcę 
wyręczać także naszych ekspertów, ale ten wątek Dnia Pamięci 
dyskutowaliśmy choćby w takim kontekście, iż trochę jest tak, 
jak mówi pani poseł, że Kresy to jest jakieś ogromne teryto-
rium, tyle tylko, że, tak jak powiedział pan profesor Kunert, to 
była połowa terytorium II Rzeczypospolitej. Kresów nie moż-
na ograniczyć wyłącznie do Wołynia czy wschodniej Galicji, 
natomiast jednak w konkrecie i dacie odwołujemy się do tej 
sekwencji i tego miejsca, więc prawdopodobnie musiałaby po-
wstać jakaś inna uchwała i tu np. pojawił się pomysł, na razie 
w żaden sposób niezmaterializowany, że ta pożoga, która ogar-
nęła Kresy II Rzeczypospolitej, tak naprawdę w jakimś sensie 
swój prapoczątek, ale i apogeum, miała 17 września. Tutaj bar-
dzo poważnie myśleliśmy o przygotowaniu zupełnie odrębnej 
uchwały, która wtedy zdecydowanie mogłaby objąć wszystkich 
Kresowian i całe Kresy II Rzeczypospolitej, ale w samym wy-
darzeniu, jakby nie było tragiczne, a było, jakby nie było bestial-
skie, a było, jest tylko jakimś elementem – jak mówię – pożogi, 
przynajmniej ja sobie tak to nazywam, która objęła nasze Kresy 
i stąd podkomisja zrezygnowała z tego elementu. Jest w tym 
też jakby wytłumaczenie, dlaczego mówimy o zbrodni wołyń-
skiej. Wszyscy odnoszą się do daty 11 lipca, tę uchwałę mamy 
przygotować z okazji 70. rocznicy i takie kwantyfikowanie, że 
poprzez tę zbrodnię obejmujemy wszystko nie wspominając, a 
wspomnień nie było w tych projektach, więc być może nie czu-
liśmy się do końca upoważnieni w przypominaniu różnych dzia-
łań. Tak mogę odpowiedzieć, ale oczywiście rozpatrujemy to, 
co przygotowała podkomisja, a Sejm będzie decydował, o czym 
tak naprawdę chce mieć tę uchwałę. My w tytule i w treści wy-
pełniamy uchwałę. Jeśli można, bardzo proszę – pani minister.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Kata-
rzyna Pełczyńska-Nałęcz:
Wysoka Komisjo, pani przewodnicząca, dziękuję bardzo. 
Chciałabym skorzystać z tej okazji i odnieść się do tego bardzo 
ważnego pytania z punktu widzenia MSZ, zaznaczając, że oczy-
wiście jako ministerstwo dziękujemy bardzo za zaproszenie na 
to posiedzenie. Rozumiemy, że nasza rola tutaj jest rolą naświe-
tlania z punktu widzenia stosunków polsko-ukraińskich takich, 
a nie innych decyzji, które oczywiście są decyzjami państwa i 
które w najwyższym stopniu szanujemy.

Zapis posiedzenia Komisji Kultury i Środków 
Przekazu, obradującej pod przewodnictwem 
poseł Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej (PO)
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Z punktu widzenia stosunków polsko-ukraińskich optymalną 
konsekwencją byłoby, z jednej strony, postawienie w prawdzie 
tej zbrodni, a z drugiej strony, zmierzanie poprzez tę prawdę 
ku pojednaniu. Dla strony ukraińskiej połączenie daty apogeum 
zbrodni wołyńskiej z Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian 
byłoby rzeczywiście niezwykle trudne do przyjęcia nie tylko 
ze względu na zakres geograficzny, ale także ze względu na to, 
że oczywiście męczeństwo Kresowian wynikało zarówno ze 
zbrodni wołyńskiej, jak i z szeregu innych zbrodni dokonywa-
nych w tym obszarze przez różnych aktorów, w tym dwa totali-
taryzmy, które się tam starły z tragicznymi konsekwencjami dla 
ludności tego regionu. W związku z tym dla strony ukraińskiej 
takie połączenie mogłoby być niezrozumiałe i takie połączenie 
niekoniecznie musiałoby zmierzać w kierunku pojednania.

Przedstawiam państwu tę perspektywę nie jako oficjalne stano-
wisko MSZ, tylko udostępniając państwu wgląd, jaki mamy ze 
względu na fakt kontaktów ministerstwa z partnerem ukraiń-
skim podkreślając jeszcze raz, że to są państwa decyzje, które 
jako obserwatorzy oglądamy, szanujemy. Wczorajsza dysku-
sja, której przedstawiciele ministerstwa mogli słuchać, budzi 
najwyższy respekt w MSZ, jeśli chodzi o odpowiedzialność, o 
wyobraźnię i w ogóle o konstruktywne podejście do tego bardzo 
skomplikowanego problemu. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska (PO):
Dziękuję pani minister. Pan poseł Ziobro, potem pan poseł Ste-
faniuk, pani posłanka Kruk, pan poseł Iwiński, potem pani poseł 
Bubula, pan poseł Babinetz. Tylko nie powtarzajmy, żebyśmy 
znów przez 6 godzin nie powtarzali wczorajszych argumentów. 
Bardzo proszę – pan poseł Ziobro.

Poseł Kazimierz Ziobro (SP) – spoza składu Komisji:
Dziękuję. Pani przewodnicząca, Wysoka Komisjo, zacznę od 
tego, że przede wszystkim chodzi nam o sprawę polską, a do-
piero później w tym kontekście o sprawę ukraińską.

Wracając do tytułu to ja reprezentuję wnioskodawcę i oczywi-
ście w naszym projekcie i w innych była sprawa ustanowienia 
dnia 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian, a nie 
tylko zbrodni wołyńskiej, która może była apogeum tych wy-
darzeń, ale trudno to skoncentrować tylko na tej zbrodni wołyń-
skiej, o której tu jest mowa. Jeżeli to byłby Dzień Pamięci, to on 
by się wpisał w historię, tak jak np. Dzień Żołnierzy Wyklętych. 
To nie znaczy, że oni walczyli w tym dniu, tak samo i tutaj mor-
dy trwały kilka lat, ale chodziło o to, żeby wyeksponować jakąś 
datę kluczową, żeby mogła wejść w kalendarz czczenia pamięci 
ofiar zbrodni właśnie tam na dawnych Kresach polskich i żeby 
co roku nie wracać do tego tematu, tylko żeby po prostu wszy-
scy, którzy są zrzeszeni, którzy chcą uczcić, w tym dniu mogli 
oddać pamięć ofiarom zbrodni na Kresach.

Ten zapis jest epizodyczny, jednorazowy. Nie załatwia sprawy 
ani co do obszaru geograficznego, ani co do ilości, jak również 
nie jest całkowitym uhonorowaniem ofiar zbrodni OUN-UPA. 
To, po pierwsze.

Po drugie – uważam, że jest tu także pewna niespójność w za-
pisie, jeśli chodzi o tytuł. Zgadzam się ze sformułowaniem o 
zbrodni, bo ona była zbrodnią, ale później w tekście jest coś, co 
nie współgra ze sformułowaniem ujętym w tytule, mianowicie 
później zmiękcza się to i mówi się o „znamionach ludobójstwa”. 
Jeśli jest słowo „o znamionach”, to uważam, że są tu jakieś wąt-
pliwości co do sformułowania „ludobójstwo”, więc trzeba się 
trzymać jednej terminologii. Dziękuję.

Przewodnicząca poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska (PO):
Dziękuję bardzo. Pan poseł Stefaniuk.

Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk (PSL) – spoza składu Komisji:
Wysoka Komisjo, państwo ministrowie, państwo posłowie. 
Zaistniał problem dotyczący Dnia Pamięci Męczeństwa Kre-
sowian z uzasadnieniem, że Kresy to pojęcie bardzo szerokie i 
można się z tym zgodzić, natomiast uważam, że 11 lipca powi-
nien być zaakcentowany, ponieważ to był dzień największego 
natężenia ludobójstwa na Wołyniu. Jeżeli mówimy, że Kresy to 
szerokie pojęcie, to upamiętniając 11 lipca można to określić in-
nym terminem, np. Dzień Pamięci Zbrodni Ludobójstwa OUN-
-UPA czy zbrodni wołyńskiej.

Dlaczego ważne jest to określenie 11 lipca? Jak powiedział mój 
przedmówca, żeby nie wracać z uchwałami itd. i żeby pamiętać. 
Przepraszam, jeszcze tylko zrobię wtręt do tej konstrukcji, która 
została przygotowana. Tam jeden wyraz jest bardzo dobry, bo 
„ludobójstwo” jeszcze nie mówi wszystkiego. Tam jest zawarty 
wyraz „bestialstwo”, bo to było ludobójstwo połączone z be-
stialskim pozbawieniem życia.

W materiale ministerstwa mamy, że na samym Wołyniu bez ob-
szaru Małopolski wschodniej z ogólnej liczby 1150 wiejskich 
osad polskich, w których znajdowało się 31 000 zagród, od-
działy ukraińskie zniszczyły 1048 osiedli i 26 167 zagród. Nie 
mówi się o ludziach, o wymiarze ludzkim. To znaczy, że oni 
zostali zrównani z ziemią, oni gdzieś zniknęli, zginęli, nieokre-
ślone są ich mogiły. Niech ten Dzień Pamięci będzie wspólnym 
pomnikiem, wspólną mogiłą, dniem wspomnienia, dniem mo-
dlitwy. Każdy z nas ma kogoś bliskiego gdzieś na cmentarzu i 
w określonym terminie, w określonej rocznicy idzie pomodlić 
się, wspomnieć, jeżeli jest niewierzący, to przynajmniej skłonić 
głowę, przynajmniej zamyślić się. Chodzi o to, by ta zbrodnia 
nie została wymazana z pamięci narodu, bo jak dziś rozmawiam 

z młodym pokoleniem, to oni nie wiedzą, o co chodzi – ani w 
szkole nie uczą, ani nigdzie się nie wspomina. Najlepiej powie-
dzieć tak, jak usłyszałem dzisiaj w radiu: przecież ta uchwała 
już była podjęta, po co wracać. Najlepiej zapomnieć, najlepiej 
wymazać z pamięci.

Pani przewodnicząca, Wysoka Komisjo, już raz powiedziałem, 
że we wszystkich cywilizacjach i kulturach świata jest tak przy-
jęte, że ofiarom zbrodni należy się szacunek, a zbrodniarzom, 
którzy popełnili tę zbrodnię, potępienie, a tutaj tworzy się z nich 
bohaterów, ale to już nie nasza kwestia, że się tworzy z nich 
bohaterów. To nie jest kwestia polska.

Chcę powiedzieć, że w projekcie uchwały, który proponowa-
łem, jest zapis: „Sejm RP oświadcza z całą mocą”, bo pani mini-
ster powoływała się na stosunki polsko-ukraińskie, to tutaj jest: 
„Sejm RP oświadcza z całą mocą, iż zbrodnią tego ludobójstwa 
nie obciąża narodu ukraińskiego, lecz wyłącznie wskazane for-
macje polityczne i zbrojne”. Jeżeli dziś ktoś z ucywilizowanych 
obywateli państwa ukraińskiego utożsamia się z tymi formacja-
mi, to musi ponieść ten koszt moralny, bo kosztu w wymiarze 
materialnym nikt nie poniesie, bo nie ma komu, bo ci ludzie w 
ziemi zostali, nie wiadomo gdzie.

Jeszcze raz z całą mocą podkreślam – myślę, że do tej uchwały 
ktoś z członków Komisji wniesie tę poprawkę. Jeżeli Komisja 
nie zgłosi, to ja ją zgłoszę z trybuny sejmowej w drugim czy-
taniu, że 11 lipca ustanawia się Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni 
Wołyńskiej – można powiedzieć „Wołyńskiej”, bo Wołyń jest 
takim wyznacznikiem, tam było największe natężenie albo po 
prostu można znaleźć inne określenie, ale 11 lipca trzeba za-
adresować dla tych, którzy zginęli w wyniku czystek etnicznych 
i w wyniku zbrodni ludobójstwa. Dziękuję.

Przewodnicząca poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska (PO):
Dziękuję bardzo. Panie pośle, ja tylko mogę powiedzieć, że na-
prawdę robiliśmy wszystko, by przedstawiciel PSL mógł brać 
udział w pracach podkomisji.

Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk (PSL) – spoza składu Komisji:
Dowiedziałem się, że akurat członek Komisji z PSL jest po ope-
racji, a w Komisji mamy tylko jednego członka.

Przewodnicząca poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska (PO):
Przepraszam, ale też nie wiedzieliśmy. Pani poseł Kruk.

Poseł Elżbieta Kruk (PiS):
Pani przewodnicząca, Wysoka Komisjo, jest to nie tylko kwestia 
PSL. Wszystkie projekty poza projektem PO podnosiły kwestie 
ustanowienia dnia 11 lipca Dniem Pamięci Ofiar już nie wnika-
jąc w to, jak to określimy. Dlatego uznaję, że pani uzasadnienie 
wycofania się z tego pomysłu jest niewystarczające.

Po pierwsze – nie widzę tu kwestii potrzeby podejmowania in-
nej uchwały, dlatego że ustanowienie Dnia Pamięci Ofiar Ludo-
bójstwa jest niewątpliwie najlepszym sposobem uczczenia ich 
pamięci, więc tutaj nie ma żadnych wątpliwości.

Pani minister, pani przewodnicząca, tu jednak pozwolę sobie 
odnieść się do komentarza MSZ – zupełnie nie na miejscu na 
posiedzeniu komisji sejmowej. My, parlamentarzyści, posło-
wie, mamy podjąć uchwałę w zgodzie z naszymi sumieniami, 
w zgodzie z interesem Polski. W interesie Polski są oczywiście 
dobre stosunki z państwem ukraińskim i z narodem ukraińskim, 
ale te można budować tylko na prawdzie. Podejmując uchwałę 
musimy się powodować tylko pamięcią i prawdą historyczną, 
w moim rozumieniu. Panie pośle, panie marszałku, oczywiście, 
my zgłosimy taką poprawkę co do 11 lipca. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska (PO):
Dziękuję bardzo. Pani poseł, to nie jest uchwała w żaden sposób 
tożsama z projektem PO. W podkomisji pracowało 6 osób. Pan 
poseł Iwiński.

Poseł Tadeusz Iwiński (SLD):
Dziękuję bardzo. Emocje są zrozumiałe i nie po raz pierwszy 
Sejm zajmuje się tą kwestią, być może w sposób niedostateczny. 
Chcę przypomnieć uchwałę Sejmu sprzed 4 lat w tej kwestii, 
która w sposób wyważony podchodzi też do oceny tych zja-
wisk. Wczoraj spędziliśmy nad tym ponad 6 godzin i uważam, 
że generalnie ten projekt jest projektem kompromisowym i do 
przyjęcia, co nie znaczy, że nie mogą być pewne poprawki, np. 
wspomnienie konkretnie o dniu 11 lipca, kiedy dokonano mordu 
na Polakach w 99 miejscowościach.

Chcę też przypomnieć, że pojęcie „ludobójstwa” wprowadził 
Polak Rafał Lemkin w pracy wydanej w 1944 roku. Tam były 
określone kryteria. Później były dokumenty ONZ. Chcę przy-
pomnieć, że my w uchwale o zbrodni katyńskiej nie określali-
śmy tego par excellence jako „ludobójstwo” tylko mówiliśmy o 
„znamionach ludobójstwa”, więc uważam, że sformułowanie: 
„charakter czystki etnicznej o znamionach ludobójstwa” jest 
precyzyjne i jest prawidłowe.

Jeżeli przypomni się to, co mówili 11 lipca 10 lat temu w 60. 
rocznicę mordu w Porycku prezydenci Ukrainy i Polski – Le-
onid Kuczma i Aleksander Kwaśniewski, to tam też zawarła się 
tego typu ocena. Według mnie, rzeczywiście, w sytuacji, gdy nie 
mamy formalnego dnia, który czci pamięć ofiar inwazji hitle-
rowskiej, czy tego, co się stało efektem paktu Ribbentrop-Moło-
tow, ten tekst spełnia większość kryteriów i oczekiwań.

Wczoraj na posiedzeniu KP SLD przedstawiłem ten projekt. 
Odbyliśmy też długą dyskusję. Myślę, że ten dokument będzie 
przyjęty. Jest akurat posiedzenie Sejmu, które zbiegiem oko-
liczności obejmuje tę datę 11 lipca. Naszą wątpliwość – zresztą 
zgłaszałem to wczoraj na posiedzeniu podkomisji – wzbudziły 
dwie kwestie. Pierwsza jest minorum gentium. Ona dotyczy na-
zewnictwa, ale w innym sensie, w sensie sporu o język polski. 
„Związek Radziecki”, „Związek Sowiecki” ma jakby określone 
znaczenie polityczne, ale powtarzam, to jest minorum gentium. 
Nie ma w dokumentach państwowych pojęcia „Związek So-
wiecki”.

Druga rzecz dotyczy zdania końcowego pierwszego akapitu. 
Pierwszy akapit został zaproponowany w projekcie uchwały 
PiS i jest on wartościowy w sensie zarysowania pewnej atmos-
fery i sytuacji, która wtedy panowała, ale dodanie ostatniego 
zdania w pierwszym akapicie: „Działania niemieckich i sowiec-
kich okupantów stwarzały sprzyjające warunki do nienawiści na 
tle narodowościowym i religijnym” ma charakter wartościujący. 
W pewnym sensie stoi w sprzeczności z całym wydźwiękiem i 
obiektywnie, czy to się komuś podoba czy nie, stanowi w jakiejś 
mierze element usprawiedliwienia tych mordów, tych zbrodni. 
Dlatego klub SLD uważa, zresztą ja od początku tak uważam, 
że to zdanie powinno zostać wykreślone, tylko to zdanie. Nam 
byłoby trudno poprzeć taką uchwałę, która zawierałaby to zda-
nie. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska (PO):
Dziękuję bardzo. Pani poseł Bubula.

Poseł Barbara Bubula (PiS):
Szanowni państwo, na początku sądziłam, że pani przewodni-
cząca pyta tylko o tytuł uchwały i w związku z tym nie wypo-
wiedziałam w całości swoich opinii na ten temat. Pozwolę sobie 
dodać tutaj dwa zdania.

Po pierwsze – uważam, że skoro podkomisja doszła do wniosku, 
że w uchwale należy zaznaczyć fakt oceny tego strasznego wy-
darzenia jako ludobójstwa, to nie rozumiem, dlaczego posługuje 
się takim niejasnym określeniem o „znamionach ludobójstwa”. 
Uważam, że skoro jest przekonanie o tym, że ta zbrodnia miała 
charakter ludobójstwa, to trzeba to po prostu wprost napisać. 
Myślę, że nikt spośród tych wszystkich, którzy pamięć o umę-
czonych w bestialski sposób ludziach nieśli przez te wszystkie 
trudne lata, nie zrozumie, dlaczego w tym przypadku dokonuje-
my takiej ekwilibrystyki słownej.

Mam taką prośbę, by tę sprawę jeszcze raz przemyśleć, a odpo-
wiednia poprawka oczywiście zostanie zgłoszona.

Jeszcze co do całości treści tej uchwały, to wydaje mi się, że 
umknęła podkomisji taka sprawa, że w całym tym tekście nie 
pojawia się słowo „Polacy”. Jest „ludność polska”, są „obywa-
tele II Rzeczypospolitej”, a nie ma słowa „Polacy”, podczas gdy 
najważniejszym powodem okrutnego zabijania kobiet, dzieci, 
starców, wszystkich był fakt, że byli Polakami. Słyszę tutaj wy-
powiedzi posłów PO, że jest napisane, że był „charakter czystki 
etnicznej”. Chodzi o słowo „Polacy”, dlatego że za to, że byli 
Polakami, zostali zamordowani, więc myślę, że należałoby za-
stanowić się nad tym, że słowo „Polacy” powinno się jednak 
pojawić w którymś miejscu w tej uchwale. Myślę, że taka po-
prawka również jest do zaakceptowania.

W związku z tym apeluję o to, byśmy jednak wznieśli się ponad 
podziały i zastanowili się nad tym, czy pod nazwą, która nie jest 
tutaj pierwszoplanowa, nie powinno się zapisać „ustanowienia 
dnia 11 lipca Dniem Pamięci”. Po drugie – czy, skoro już wy-
myślamy jakieś okrężne określenia dla ludobójstwa, nie napisać 
wprost „ludobójstwo”, po trzecie – dopisać słowo „Polacy” w 
treści uchwały. Dziękuję.

Przewodnicząca poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska (PO):
Dziękuję bardzo. Pani poseł, jeśli chodzi o „Polaków”, to abso-
lutna zgoda. W tej chwili z panem posłem Łopińskim ze zdzi-
wieniem widzimy, że rzeczywiście nie ma, choć nawet tu mię-
dzy sobą przy stole wczoraj tak dopisaliśmy. Tu na pewno nie 
ma żadnego sporu, bo widzieliśmy, że jak się redaguje w grupie, 
to rzeczywiście mogą się zdarzyć pewne potknięcia i w którymś 
momencie ci „Polacy” byli na pewno, więc to nie jest problem. 
Pan poseł Babinetz.

Poseł Piotr Babinetz (PiS):
Pani przewodnicząca, Wysoka Komisjo, szanowni państwo. 
Może nawiążę do tego, o czym powiedziała pani przewodniczą-
ca. Tak, rzeczywiście wczoraj dopisaliśmy w jednym z warian-
tów jednego ze zdań słowo „Polacy”, tylko potem, niestety, ten 
wariant przegrał na rzecz innego wariantu tamtego zdania, ale 
dzisiaj w naszych poprawkach jest przewidziane to, żeby przy-
wrócić słowo „Polacy”.

Zbliżając się do kwestii tytułu projektu uchwały to takie pyta-
nie retoryczne do MSZ. Czy MSZ skutecznie interweniuje na 
Ukrainie w sprawie wzniesienia tam kilkudziesięciu pomników 
pamięci UPA, czyli właśnie tych oddziałów, które dokonywały 
zbrodni ludobójstwa na Polakach? I to na tych ziemiach, dzisiaj 
zachodniej Ukrainy, kiedyś II Rzeczypospolitej, gdzie właśnie 
tamtejszym Ukraińcom bardziej zależy na wejściu do UE niż 
tym, którzy mieszkają na wschodzie, a jakoś na Ukrainie nie 
przejmują się tym kontekstem międzynarodowym, europejskim 
i tym, co czują Polacy, tylko jednak realizują swoje koncepcje. 
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Myślę, że tutaj MSZ powinno być uczulone bardziej w tym kie-
runku niż w kierunku interweniowania co do treści pewnych 
zapisów uchwały Sejmu RP.

Jeśli chodzi o projekt tytułu naszej uchwały, to przypomnij-
my jeszcze raz, że cztery projekty: PiS, SP, PSL, jak też SLD 
zawierały w tytule dwa bardzo istotne elementy. Po pierwsze 
– była tam mowa o męczeństwie Kresowian, a po drugie – co 
najistotniejsze, o ustanowieniu Dnia Pamięci. Idąc tym tropem 
proponujemy poprawkę, która powodowałaby, iż tytuł uchwały 
brzmiałby: „w sprawie ustanowienia dnia 11 lipca Dniem Pa-
mięci Ofiar Zbrodni Wołyńskiej – Męczeństwa Kresowian”. Z 
jednej strony, odnosimy się do 11 lipca i w związku jest to skon-
kretyzowanie „Zbrodnia Wołyńska”, a z drugiej strony, odpo-
wiadamy na pewną wrażliwość, pewne oczekiwania, nie tylko 
emocjonalne, ale też faktyczne, bo przecież do zbrodni ludo-
bójstwa dokonanej przez OUN-UPA doszło nie tylko na terenie 
Wołynia i nie tylko 11 lipca. Stąd to określenie „Męczeństwa 
Kresowian”, zwłaszcza że przecież w dotychczasowej treści 
uchwały w pewnym momencie jest mowa o Kresach Wschod-
nich II Rzeczypospolitej, na których zbrodni dopuściła się OUN 
i UPA, więc to wbrew pozorom byłoby jak najbardziej spójne 
i wychodziłoby naprzeciw różnym sygnałom. Uwzględniałoby 
merytoryczne uwagi, które zgłaszali eksperci – pan minister 
Kunert czy przedstawiciele IPN – a jednocześnie odpowiadało-
by na te oczekiwania od lat, żeby wspomnieć też ten kontekst i 
to sformułowanie „Męczeństwa Kresowian”. W razie przyjęcia 
naszej poprawki tytuł brzmiałby: „Uchwała Sejmu Rzeczypo-
spolitej Polskiej z dnia (…)” – tu jest kwestia dnia podjęcia, 
oby jak najszybciej, żeby zdążyć przed 11 lipca – „w sprawie 
ustanowienia dnia 11 lipca Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Wo-
łyńskiej – Męczeństwa Kresowian”. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska (PO):
Dziękuję bardzo. Pan poseł Grupiński, a potem prosił o głos pan 
profesor Kunert.

Poseł Rafał Grupiński (PO):
Dziękuję bardzo. Od razu może od tego zacznę, przede wszyst-
kim chciałem zgłosić w tej sprawie odrębne zdanie i wniosek 
przeciwny do wniosku mojego przedmówcy. Chcę w pełni po-
przeć zdanie MSZ, jeśli chodzi o kwestię Dnia Pamięci. Jak-
byśmy nie mówili i nie wygłaszali bardzo ważnych, istotnych 
deklaracji upamiętnienia męczeństwa Polaków mordowanych 
w tamtych dniach na Wołyniu czy zachodniej Galicji, to jed-
nak musimy pamiętać o tym, że zawsze za pewnymi naszymi 
intencjami kryje się, po pierwsze – kwestia wrażliwości nas sa-
mych na to, co jest ważne w hierarchii wydarzeń, jeśli chodzi 
o męczeństwo Kresów i Kresowian. Trzeba pamiętać o tym, że 
śmierć głównie Kresowian w łagrach na Syberii, na Kołymie 
jest zbrodnią wielokrotnie większą niż zbrodnia wołyńska i nie 
widzę powodu, dla którego akurat temu mielibyśmy przypi-
sywać w ten sposób ten dzień jako czas, który także poświę-
ci się pamięci ofiar chociażby na Litwie w Ponarach. Trzeba 
pamiętać, że mieszkańcy – obywatele polscy pochodzenia ży-
dowskiego – byli większością, w tej większości skupieni na 
terenie Kresów i stamtąd wywożeni do obozów śmierci. Nie 
mamy Dnia Pamięci Ofiar Faszyzmu, nie mamy Dnia Pamięci 
Ofiar Zbrodni Sowieckich, nie mamy tego rodzaju dni pamięci 
i trudno byłoby to zrozumieć stronie ukraińskiej, jeśli chodzi o 
bezmiar. Nie mamy Dnia Pamięci Ofiar Holocaustu, a to blisko 
3 miliony ofiar. Trudno będzie stronie ukraińskiej przyjąć to i 
trzeba to zrozumieć, że akurat w przypadku tej zbrodni, za którą 
ponosi odpowiedzialność Ukraina i jej polityka w czasach oku-
pacji, staje się takim dniem symbolicznym męczeństwa wszyst-
kich Kresowian. Jeśli mamy na myśli męczeństwo Kresowian, 
to mnie staje w pamięci raczej całe męczeństwo XIX-wiecz-
ne i cały ogromny szlak marszów w kajdanach na Syberię itd. 
Moim zdaniem, nie wolno zawężać męczeństwa Kresowian do 
tej daty, bo zapominamy wtedy o tym, jak ogromne cierpienia 
ponoszono tam przez 150 lat, a nie akurat w czasie rzezi wo-
łyńskiej, oczywiście, jednego z najstraszliwszych dramatów w 
ogóle w tragicznej historii polskich Kresów. To jest rzecz, którą 
na pewno warto wziąć pod uwagę, kiedy podejmuje się tego 
rodzaju uchwałę. Trzeba pamiętać o tym.

Myślę, że pani minister, która dużo czasu w swoim życiu po-
święciła przecież studiom wschodnim, doskonale wie, jakie ele-
menty polityczne musimy brać pod uwagę w naszych uchwa-
łach. Jakkolwiek byśmy tutaj działali jako Sejm suwerennie i z 
myślą o pamięci o tych strasznych czasach, jesteśmy w tej kwe-
stii winni jedno – sobie i także tym ofiarom, o których chcemy 
podejmować uchwałę – mianowicie to, że nie możemy naszego 
sąsiada wpychać w objęcia państwa, które było głównym na-
szym zaborcą i rozbierało Polskę także 17 września. Tego nam 
nie wolno robić i tu mnożenie przymiotników w rodzaju „be-
stialski” itd. na pewno nie służy tej sprawie. Jeśli nie chcemy, 
żeby tego typu dramaty zdarzały się w przyszłości, to nie popeł-
niajmy tego rodzaju politycznego błędu i to my jako politycy w 
tym przypadku musimy brać pod uwagę.

Chcę też powiedzieć, że niezwykle ważnym elementem uchwa-
ły – chcę to bardzo mocno podkreślić – jest także kwestia wspo-
mnienia o tych Ukraińcach, którzy ratowali swoich sąsiadów 
w wioskach przed zbrodniczymi działaniami choćby OUN czy 
UPA. Sam wydałem – wydaje mi się – najlepszy dokument 
literacki, świadectwo zbrodni wołyńskiej. To jest książka Sta-
nisława Srokowskiego „Nienawiść”, który jako dziecko był 
świadkiem tych zbrodni. Większość jego rodzimy została wy-
mordowana przez Ukraińców i Stanisław Srokowski w swoim 
zbiorze opowiadań opisujących konkretne przypadki zbrodni w 

konkretnych wioskach poświecił także kilka opowiadań sam z 
siebie mimo traumy, jaką przeżył w dzieciństwie, właśnie tym 
Ukraińcom, którzy uratowali ileś polskich rodzin i bardzo się 
cieszę, że ten ślad w naszej uchwale ma także wyraźne miejsce. 
Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska (PO):
Dziękuję bardzo. Panie profesorze, chwileczkę, jeszcze pan po-
seł Tyszkiewicz się zgłaszał i po panu pośle pan profesor, a po-
tem ciąg dalszy posłów, ale może już jakieś nowe elementy, bo 
jeżeli tylko dla samej polemiki, to nie wiem. Możemy zgłaszać 
poprawki, proszę państwa.

Poseł Robert Tyszkiewicz (PO):
Pani przewodniczącą, Wysoka Komisjo, ja bardzo krótko. Po 
pierwsze, chcę podziękować koleżankom i kolegom, z którymi 
wspólnie wczoraj pracowaliśmy kilka godzin nad tekstem, któ-
ry dzisiaj Wysoka Komisja ma przed sobą. Zapewne będziemy 
mieli wnioski z poprawkami, być może wnioski mniejszości, 
ale ten tekst jako fundament uważam za świadectwo tego, że 
potrafimy poszukiwać kompromisu, potrafimy poszukiwać 
wspólnego stanowiska po to by 70. rocznicę zbrodni wołyń-
skiej Sejm uczcił wspólną uchwałą. Uważam to za niesłycha-
nie istotne także dla środowisk, które o prawdę o Wołyniu wal-
czyły przez kilkadziesiąt lat, dla środowisk kresowych, aby to 
było wspólne stanowisko Wysokiej Izby. Jest absolutnie jasne, 
że aby było wspólne, musimy zachować w sobie zdolność do 
uwzględniania odrębnej wrażliwości poszczególnych klubów 
i stronnictw i uporczywie, cierpliwie poszukiwać tego, co jest 
wspólnym stanowiskiem. Będę bronił tekstu, który mamy przed 
sobą, i będę za nim głosował. Uważam, że jest świadectwem 
tego, co może być w polskim Sejmie powiedziane w tej sprawie 
jednym głosem, co ma kolosalne znaczenie.

Po drugie – ustosunkowując się do niektórych głosów chcę 
powiedzieć wyraźnie, my przyjmujemy stanowisko, które jest 
stanowiskiem instytucji politycznej i będzie traktowane jako 
stanowisko polityczne, a nie stanowisko historyczne czy ja-
kiekolwiek inne. To jest dokument polityczny i tak on będzie 
odczytywany. Mamy na swoich barkach podwójną odpowie-
dzialność i było to wyraźnie widać wczoraj podczas pracy pod-
komisji. Z jednej strony, aby powiedzieć prawdę o zbrodni wo-
łyńskiej to jest odpowiedzialność za prawdę, a z drugiej strony, 
odpowiedzialność za stosunki polsko-ukraińskie, która również 
na nas jako parlamentarzystach spoczywa. Musimy te dwa cele 
ze sobą zważyć i chciałbym do niektórych koleżanek i kolegów 
zwrócić się z pytaniem: czy nie sądzicie, że zasadna jest oba-
wa, że akcja budzi reakcję, że użycie przez nas słów, zwrotów, 
sformułowań bardzo stanowczych czy bardzo daleko idących 
zmniejszy nastroje nacjonalistyczne na Ukrainie czy zwięk-
szy? Czy zbliży nas? Odpowiedzialność za ten proces dialogu 
historycznego, pojednania również musimy uwzględniać. Rze-
czywiście, to jest dramatyczne zadanie przed nami, bo, z jednej 
strony, jest okrutna, bezwzględna prawda historyczna i jasna dla 
nas wszystkich, a z drugiej strony, jest nasza odpowiedzialność 
za to, aby dokument, uchwała, którą w sprawie tej straszliwej 
prawdy chcemy podjąć, nie popsuła czy nie była zagrożeniem 
dla tego trudnego dialogu, który toczymy z Ukrainą i dla na-
szych wzajemnych relacji.

Prosiłbym tylko o to, aby państwo nie odrzucali tego, że mamy 
dwa zadania, nie tylko jedno. Naprawdę mamy przed sobą dwa 
zadania. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska (PO):
Dziękuję bardzo. Zgodnie z obietnicą – pan profesor Kunert, a 
potem mamy następne zgłoszenia, tym razem już gości. Proszę 
bardzo, panie profesorze.

Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej 
Krzysztof Kunert:
Wysoka Komisjo, pani przewodnicząca, szanowni państwo. 
Mam zaszczyt i honor od 3 lat stać na czele instytucji państwo-
wej, która zajmuje się niesłychanej wagi i znaczenia sprawą, 
jaką jest żywa pamięć, żywa pamięć rozumiana w dwojaki spo-
sób. Absolutnie naszym obowiązkiem numer 1 jest zapewnia-
nie godnego miejsca spoczynku ofiarom. Mieszczą się w tym 
różnorakie działania poczynając od poszukiwań, poprzez prace 
archeologiczne, ekshumacyjne, wydobywanie szczątków, pró-
by identyfikacji szczątków ludzkich, czy zapewnianie wszędzie 
tam, gdzie tylko staje się to możliwe, godnego miejsca spoczyn-
ku, tzn. grobu z imieniem i nazwiskiem, mogiły wszędzie tam, 
gdzie się da, indywidualnej. Jeśli nie, to chociażby umieszcze-
nia wszystkich nazwisk. Chodzi o to, żeby nie dopuszczać do 
takiej sytuacji, że po 70 latach jeszcze szczątki polskich ofiar w 
setkach i tysiącach miejsc na świecie leżą w dołach śmierci, a 
nie w mogiłach.

Mówię o tym tylko i wyłącznie dlatego, żeby powiedzieć, że 
rzecz jasna wszystkie tego typu działania podejmowane na te-
renie innych państw, Rosji czy Ukrainy, czy na Litwie, czy być 
może za chwilkę na Białorusi, to są działania na terenie obcych, 
suwerennych państw i oczywiście w tych działaniach musimy 
brać pod uwagę także zarówno system prawny tam obowiązu-
jący, jak i lojalnie współdziałać z władzami miejscowymi nie 
tylko dlatego, że szanujemy fakt, że są to osobne państwa, ale 
także ze względu na to, że nam ogromnie zależy na utrzymaniu 
pewnej – mówiąc zupełnie szczerze – bardzo chwiejnej równo-
wagi. Ma sto procent racji pan poseł zwracając uwagę na zagad-
nienie akcji i reakcji. Nie jestem upoważniony do podawania 
szczegółów, ale proszę mi wierzyć, że jest to rzecz naprawdę 

wagi państwowej. Proszę się nie gniewać, ale kiedy słyszę w 
polskim Sejmie, że nas interesuje wyłącznie sprawa, interes w 
najlepszym rozumieniu tego słowa i racja stanu Rzeczypospo-
litej, to ja się z tym zgadzam w stu dwudziestu, nie w stu, w 
stu dwudziestu procentach, bo dla mnie w tym mieści się także 
patrzenie w pewnej perspektywie i także przewidywanie reak-
cji. To też jest dla mnie troska o interes i o rację stanu Rze-
czypospolitej. Jest dość dużo przykładów z przeszłości, kiedy 
niesłychanie szlachetne w intencjach, absolutnie zrozumiałe ze 
względów moralnych, etycznych itd. działania powodowały 
skutki nieproporcjonalnie negatywne właśnie dla tych spraw, o 
które różne osoby, organizacje i instytucje biły się, walczyły, 
tylko troszkę w krótszej perspektywie popatrzyły na to, co bę-
dzie w efekcie, co będzie reakcją.

Dwa maleńkie przykłady, które mogę ujawnić. Kiedy kilka 
miesięcy temu rozeszła się wiadomość, że będziemy budowali 
w Warszawie ogromne upamiętnienie ofiar zbrodni wołyńskiej 
w szerokim, właściwym rozumieniu tego słowa, to oczywiście 
zaczęły się głosy ze strony ukraińskiej mniej czy bardziej dys-
kretnie nam przekazywane, które zwracały nam uwagę: proszę 
bardzo, jeżeli wy, Polacy, chcecie w stolicy Polski wykuć w gra-
nicie nazwy 2,5 tysiąca mniejszość z 7 województw wschod-
nich II Rzeczypospolitej, w których dokonano masowych mor-
dów, to my odpowiemy po swojej stronie granicy tym samym. 
Rzecz jasna Ukraina jako państwo wolne i suwerenne ma do 
tego prawo i nasza odpowiedź w tym wypadku była prosta: 
przykro nam, jeżeli uważacie, że to powinno być wyłącznie na 
zasadzie akcji i reakcji, nic nam do tego. Ale nam bardzo zależy 
na tym – i mówię to otwartym tekstem – żeby jednak nie za-
mykać drogi do utrzymywania tego kruchego porozumienia – a 
zostało to przyjęte w czasach, kiedy prezydentem nie był Bro-
nisław Komorowski i kiedy inne siły polityczne rządziły Rze-
czypospolitą – takiego kruchego porozumienia, z którym ja się 
w stu procentach zgadzam, tzn. że w miejscach, gdzie chowamy 
szczątki ofiar i dotyczy to obu stron, polskiej i ukraińskiej, my 
nie będziemy eksponowali sprawców, nie będziemy eskalowali 
określeń. W tych miejscach, gdzie chowamy ofiary i budujemy 
upamiętnienia ofiar w warstwie tekstowej będziemy posługiwa-
li się wyłącznie słowami mówiącymi o hołdzie, czci i pamięci 
o ofiarach. To jest bardzo chwiejna równowaga. Oczywista jest 
rzecz, że Ukraińcy w dwudziestu kilku wypadkach, o których 
wiemy, złamali tę zasadę i wbrew ustaleniom, wbrew dżentel-
meńskiej umowie, że wzajemnie zatwierdzamy sobie, opiniu-
jemy te teksty, poszli o jeden most za daleko, a czasem o dwa. 
Jednak powiedzmy sobie szczerze – nie wiem, jakiego tu użyć 
określenia – że w pewnej liczbie wypadków nie tylko po stronie 
ukraińskiej, ale zdarza się to także w wypadku innych krajów, 
myśmy, świadomie używam tego słowa nie w sensie instytucji, 
którą kieruję, ale my Polacy także w kilkunastu, dwudziestu, 
trzydziestu wypadkach też złamaliśmy tę kruchą równowagę. 
Jednocześnie w czasie każdej rozmowy na szczeblu międzyna-
rodowym z instytucją, która tam (mówię o Ukrainie) jest na-
szym odpowiednikiem, czy też z władzami samorządowymi w 
tych miejscach, gdzie ubiegamy się o zgody i pozwolenia zgod-
nie z prawem miejscowym na możliwość zbudowania cmenta-
rza, postawienia pomnika czy odsłonięcia tablicy pamiątkowej, 
otwarcie sobie mówimy, że obu stronom zależy na tym, żeby 
jednak ta krucha równowaga się utrzymywała. Przepraszam, że 
trochę dłużej mówię, ale opinia publiczna w Polsce nie do koń-
ca zdaje sobie z tego sprawę. Stowarzyszenia i organizacje kre-
sowe, ich pomoc, współdziałanie i konsultacje co do tego, które 
przedsięwzięcia są najważniejsze. Potrzeby nasze wszędzie na 
Wschodzie są tak gigantyczne, że żadna instytucja państwowa 
nie będzie w stanie tego udźwignąć. Wszystkie głosy, które do 
nas dochodzą, mówią o tym, że – i my się z tym co najmniej w 
stu procentach zgadzamy – jednak ta pamięć ofiar jest najważ-
niejsza, że najważniejsze jest czynić wszystko, by nie zamknąć 
sobie drogi do wybudowania jeszcze cmentarzy, pomników, czy 
też innych upamiętnień uczczenia ofiar w tych setkach i tysią-
cach miejsc, o których wiemy, a w ogromnej części jeszcze nie 
wiemy. Stąd moja, nasza, ogromna wdzięczność dla państwa, 
dzięki którym jest wzmianka o tych Ukraińcach, którzy nam 
dzisiaj pomagają, pokazują te miejsca, pokazują, gdzie są do-
kumenty. Pomagają nam, w realizowaniu tego podstawowego 
zadania. Tu ogromna wdzięczność.

Proszę się nie gniewać, że mówię tak długo, ale chciałem, żeby-
ście państwo zobaczyli takie tło i to wszystko, co jest tuż obok, 
a czasem – przepraszam za ten kolokwializm – czai się tuż obok 
i tylko czyha na pretekst, żeby podnieść głowę. To nie jest żadna 
sugestia, ja po prostu stwierdzam, jak wygląda nasza praca. My 
musimy zwracać uwagę na to, żeby nikt nie mógł potraktować 
czegoś, co my zrobimy, jako pretekstu do eskalacji.

Otwartym tekstem powiem np. rzecz następującą. Wiadomo, 
jak odbierana jest w Polsce Swoboda, ale my też wiemy, bo 
po prostu w tej chwili jesteśmy w trakcie tego działania, my 
wiemy, że to Swoboda w tej chwili wyraziła zgodę na wybu-
dowanie przez nas drugiego we Lwowie polskiego cmentarza 
wojennego – władze Lwowa opanowane przez Swobodę. Oczy-
wiście, my mamy prawo bardzo ostro wypowiadać się, bardzo 
ostro krytykować, bardzo ostro piętnować pomniki wystawiane 
Banderze na Ukrainie. Mamy do tego niezbywalne prawo, ale 
też warto pamiętać o tym, że to ten prezydent Ukrainy cofnął 
dekret poprzedniego, o którym w Polsce mówiliśmy tak, jak 
mówiliśmy i z punktu widzenia prawodawstwa Bandera spadł 
z powrotem do takiej pozycji, jaką miał wcześniej. Też warto o 
tym pamiętać. Polskie media jakoś specjalnie do tego uwagi nie 
przywiązały bardzo mocno krytykując poprzedni dekret.
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Proszę mi wybaczyć, ale kiedy słyszę, że projekt uchwały, o któ-
rym w tej chwili mówimy, jest zbyt łagodny, to jako przez 35 
lat zawodowy historyk, który zajmował się historią najnowszą, 
chciałbym powiedzieć i – mam nadzieję, że co najmniej kilka 
osób na tej sali, specjalistów w tej kwestii, tego nie oprotestu-
je – że jeśli chodzi o oficjalne dokumenty wagi państwowej, 
to uchwała Sejmu niezależnie od tego, na ile pociąga za sobą 
skutki w sferze prawa, jest uchwałą Sejmu RP. Jeśli chodzi o 
zbrodnię wołyńską, o męczeństwo Kresowian, o pamięć o ofia-
rach tej zbrodni, to jest to dokument – przepraszam za paskudne 
słowo – rangi państwowej najdalej idący ze wszystkich znanych 
mi dokumentów łączących wymiar polityczny z wymiarem hi-
storycznym. Jest to dokument najdalej idący. Proszę uprzejmie 
uważnie się wczytać w tekst. Mamy słowo „zbrodnia” powtó-
rzone wielokrotnie. Mówimy o „zbrodni”, o „nienawiści na tle 
narodowościowym i religijnym”, mówimy o „apogeum fali 
zbrodni”, mówimy o „czystce etnicznej o znamionach ludobój-
stwa”, znowu mówimy o „zbrodni”, mówimy o „bestialskim 
pomordowaniu przez ukraińskich nacjonalistów”, mówimy o 
„okrutnej śmierci z rąk ukraińskich” itd. Do tej pory nie było 
jeszcze w polskiej polityce dokumentu dalej idącego, jeśli cho-
dzi o sformułowania, o zdefiniowanie tej zbrodni.

Ostatnia uwaga i jeszcze raz ogromnie przepraszam, że tak dłu-
go, ale tak jak zbrodnia katyńska, zbrodnia wołyńska są dla nas, 
dla ROPWiM, tymi zjawiskami – przepraszam za to słowo – 
których najbardziej tragiczne skutki są na pierwszym miejscu, 
jeśli chodzi o nasze działania.

Z całą mocą chciałbym powiedzieć i podkreślić, że przyjęcie 
jakiegoś dnia za dzień pamięci ofiar jakiejś zbrodni jest działa-
niem bardzo daleko idącym. Dzisiaj już te słowa padły, ja mówi-
łem o tym że my rzeczywiście jesteśmy w dość skomplikowanej 
sytuacji, albowiem patrząc na martyrologię, cierpienia, polskie 
męczeństwo w XX wieku z różnych rąk, w różnych okoliczno-
ściach, w różnym czasie, to tak na dobrą sprawę mamy w tej 
chwili tylko jeden jedyny taki dzień i to jest Dzień Pamięci Ofiar 
Zbrodni Katyńskiej. Do tej pory nie mamy Dnia Pamięci Ofiar 
Zbrodni Agresorów i Okupantów Niemieckich. Nie mamy, nie 
mamy do tej pory Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Agresorów i 
Okupantów Sowieckich. Nie mamy. Warto pamiętać o tym, że 
nasza największa liczba ofiar to jest 6 milionów ofiar z rąk nie-
mieckich, sowieckich, także ukraińskich, także w jakiejś mie-
rze litewskich itd. Warto pamiętać, że to jest około 6 milionów 
obywateli. Ja wiem, że to okrutnie brzmi, co mówię, ale ja rela-
cjonują osoby, które do nas się zwracają i pytają: proszę pana, 
jak to jest, że w tej chwili świadomość obywatelska, poziom 
wiedzy historycznej w szkole jest taki, że ogromna większość 
dzieci wie, co to był Katyń, ale już właściwie żadne dziecko 
nie wie, co to były Palmiry. To nie może być tak, tzn. my nie 
możemy sprawiać, że pamięcią o jednych ofiarach jakby wy-
pieramy ofiary inne. Naszym zadaniem jest troska o wszystkie 
ofiary. Ja wiem, że to może okrutnie brzmieć, ale powtarzam, 
że spotykam się z osobami, które ze łzami w oczach upomina-
ją się: a może byście troszkę mniej prowadzili ekshumacji na 
Wschodzie, a zajęli się jeszcze ekshumacjami ofiar niemieckich. 
Takich spraw nie odnalezionych, niewydobytych mamy jeszcze 
mnóstwo. Proszę pamiętać, że z tych 6 milinów polskich ofiar 
w czasie II wojny światowej mamy tylko 3 miliony nazwisk. 
Żaden kraj na świecie nie jest w sytuacji tak gigantycznej skali 
anonimowości własnych ofiar. Co ja mam odpowiadać tym oso-
bom? Mam odpowiadać, że w tej chwili cały nacisk kładziemy 
na inną zbrodnię, a to musimy odłożyć w czasie? To są napraw-
dę niesłychanie trudne rozmowy, którymi i tymi dodatkowymi 
okolicznościami, zarysowaniem pewnych teł, o których nie do 
końca się mówi, chciałem się z państwem podzielić. Proszę o 
wybaczenie, że tak długo.

Przewodnicząca poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska (PO):
Dziękuję bardzo, panie profesorze. Pan Aleksander Szycht – 
Stowarzyszenie „Memoriae Fidelis”.

Prezes Stowarzyszenia „Memoriae Fidelis” Aleksander Szycht:
Dziękuję bardzo. Chciałem się odnieść do wszystkich uwag. Po 
pierwsze – do uwag pana posła Grupińskiego, jeśli dobrze zapa-
miętałem. Dobrze mówię, tak? Padło tutaj bardzo wyraźnie, bo 
pan marszałek Stefaniuk powiedział, że nazwę „Dzień Pamięci 
Męczeństwa Kresowian” można zmienić, natomiast pan poseł 
nadal podnosił ten problem, nadal podnosił problem innych 
zbrodni, więc zastanawiam się, jaki jest tego cel, skoro już chy-
ba wyjaśniliśmy, że nazwa może być zmieniona. Nieuchwalanie 
tego dnia można usprawiedliwiać setkami rozmaitych zbrodni z 
Polski i całego świata, tylko co to w ogóle ma wspólnego z tym 
tematem, bo chyba nic, mam wrażenie.

Przede wszystkim chciałem tu zadać pytanie i nawiązać też 
do tego, co mówił pan poseł. My się tak bardzo przejmujemy 
stosunkami z Ukrainą i pytanie jest takie: czy Ukraińcy, a w 
zasadzie nie Ukraińcy tylko nacjonaliści ukraińscy, przejmują 
się stosunkami z Polską stawiając kilkadziesiąt upamiętnień w 
miastach i miasteczkach ukraińskich, zwłaszcza na zachodniej 
Ukrainie? Czy oni przejmują się tymi stosunkami z nami? Nie 
przejmują się nimi w ogóle. Są to upamiętnienia, panie mini-
strze, nie takie, jakie państwo planują, gdzieś tam, w podrzędnej 
dzielnicy, tylko to są upamiętnienia w centrum. Mam w pamięci 
naszą wspólną dyskusję, kiedy rodziny ofiar i Kresowianie po-
stulowali, żeby ten pomnik był ulokowany bardziej w centrum. 
Oczywiście, nie wchodzę tutaj w różne powody, dlaczego tak 
nie było, jakie były nasze argumenty, tylko tam są pomniki w 
centrum, tutaj tych pomników nie ma.

Odnoszę wrażenie, że boimy się jednego słowa „ludobójstwo”. 
Boimy się jednego słowa. Tam jest stawianych kilkadziesiąt po-
mników, są marsze. Są to marsze nazistowskie i Swoboda, któ-
ra się zgodziła na te różne działania, jest ugrupowaniem czysto 
nazistowskim.

Poza tym chciałem tutaj jeszcze zadać takie pytanie retorycz-
ne, bo cały czas mówimy, że prawda, a jednocześnie nie urażać 
Ukrainy. Czy my chcemy tę prawdę po prostu za coś oddać, 
sprzedawać, czy my tego chcemy za coś tam sprzedać, za dobre 
stosunki? Te dobre stosunki to jest po prostu mrzonka, bo swoim 
milczeniem i nie nazywaniem zbrodni po imieniu doprowadzi-
my do tego, że nacjonaliści Ukraińscy czują się kompletnie nie-
skrępowani. Oczywiście, ja szanuję różne negocjacje ROPWiM 
w różnych republikach. Rozumiem, że trzeba się liczyć z tam-
tejszymi władzami, poglądami, prawem, ale weźmy pod uwagę, 
że my z tą uchwałą jesteśmy w końcu u siebie. Jeżeli nie chcemy 
się wtrącać, jeżeli MSZ nie chce się wtrącać w te kilkadziesiąt 
stawianych pomników i nie było żadnych interwencji, bo sta-
wiam tezę, że nie było, to dlaczego w jednej uchwale mamy się 
przejmować jednym słowem „ludobójstwo”? Czy my się tego 
boimy? Uważam, że nieużycie tego słowa to jest duży błąd o 
znamionach braku odwagi. Tak bym to ujął w tym momencie.

Nie będę już wspominał o tym, że nacjonaliści ukraińscy wydają 
tutaj książki o chwale OUN-UPA, czyli zbrodniarzy, że w Prze-
myślu były organizowane marsze z weteranami tej zbrodniczej 
organizacji, że jest chociażby projekt nazwania ulicy imieniem 
człowieka, który był kapelanem w SS-Galizien. Są pogrzeby, 
gdzie salwę honorową oddają esesmani galicyjscy z trupimi 
czaszkami. My to wszystko ignorujemy. Pytanie: czy dobrze, 
że my to ignorujemy, czy dobrze, że się nie wtrącamy? To jest 
osobne pytanie, ale może chociaż na swoim terytorium zrobili-
byśmy jedną rzecz, żeby po prostu usatysfakcjonować rodziny 
ofiar. To jest mój apel – nie róbmy niczego wbrew rodzinom 
ofiar, bo z boku to troszeczkę tak wygląda, że po prostu chcemy 
uszczęśliwiać rodziny ofiar na siłę. Rodziny ofiar postulują o 
słowo „ludobójstwo”. Ten Dzień Pamięci Męczeństwa jakkol-
wiek by to zwać, jakkolwiek państwo go nazwiecie, to jest zu-
pełnie inna sprawa, ale robimy to wbrew rodzinom Kresowian, 
a jednocześnie w tej uchwale dziękujemy im, że upamiętniają. 
Mówimy, że przez wiele lat nie mogły o tym mówić, a jedno-
cześnie nie robimy tego, co one by chciały. Sformułowanie: 
„czystka etniczna o znamionach ludobójstwa” już się pojawiało 
w Sejmie, to nie jest pierwszy raz. Bodajże była taka uchwa-
ła w 66. rocznicę, gdzie Sejm już użył takiego wyrażenie i też 
wyraźnie posłowie uchwalili, że ta zbrodnia wymaga właśnie 
dalszego przywrócenia do pamięci narodu polskiego. Tutaj też 
chyba pojawiło się takie sformułowanie. Jeżeli mamy to przy-
wracać do pamięci, to nie hamujmy, nie róbmy takiej polityki, 
która hamuje te sprawy.

Najważniejsza rzecz – dla kogo robimy tę uchwałę? Czy robimy 
tę uchwałę dla rodzin ofiar, czy ciągle będziemy się oglądać na 
to, czy chcemy obrazić, urazić Ukraińców czy nie chcemy? Czy 
jesteśmy u siebie w kraju, czy cały czas będziemy się oglądać, 
jednostronnie, bo oni się nie oglądają na nas. Wobec tych licz-
nych marszów nazistowskich, które są na Ukrainie i wobec tych 
naszych dywagacji, wobec tego, że się troszeczkę trzęsiemy, 
czy się Ukraińcy obrażą, czy ich nie obciążymy, trochę mi to 
przypomina czasy premiera Chamberlaina, politykę karmienia 
krokodyla. Po prostu weźmy to pod uwagę.

Jeszcze jedna, ostatnia, kwestia. Mam pytanie: dlaczego nie 
zostali zaproszeni specjaliści, którzy tym problemem po prostu 
zajmują się na co dzień? Są specjaliści, którzy owszem, jakoś 
może w części zajmowali się tym problemem, ale nie widzę tu-
taj chociażby profesora Bogusława Pazia, profesora Bogumiła 
Grotta, doktora Olgierda Grotta, profesora Czesława Partacza, 
pułkownika Zbigniewa Palskiego. Mógłbym ich wymieniać 
dużo więcej. Nie ma tutaj specjalistów, którzy na co dzień zaj-
mowali się tym problemem. Oczywiście, są eksperci, z całym 
szacunkiem dla nich, jeżeli chodzi o osiągnięcia, natomiast nie 
tacy, którzy by się wybitnie właśnie w tym problemie specja-
lizowali. To mnie dziwi. Dlaczego nie zostali zaproszeni? To 
jest moje pierwsze pytanie. Czy przejmują się nami nacjonali-
ści ukraińscy stawiając kilkadziesiąt pomników, czy wejdą do 
NATO czy do Unii, właśnie ci z zachodu? Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska (PO):
Dziękuję bardzo. Na większość pytań przez pana zadanych pan 
profesor Kunert właśnie odpowiadał kilkanaście minut temu. 
Jeśli chodzi o specjalistów, to powiem, że nie jest to seminarium 
historyczne, tylko Sejm podejmuje uchwałę i zaprasza eksper-
tów, którzy są w stanie wyważyć racje historyczne i polityczne. 
Pani Ewa Szakalicka – Federacja Organizacji Kresowych.

Rzecznik prasowy Federacji Organizacji Kresowych Ewa Sza-
kalicka:
Ewa Szakalicka – Federacja Organizacji Kresowych.

Bardzo dziękuję za udzielenie głosu. Szanowni państwo, czym 
się różni ludobójstwo sowieckie, komunistyczne od ludobój-
stwa dokonanego przez Niemców na narodzie polskim? Tym, 
że tego ludobójstwa dokonali obywatele polscy na obywatelach 
polskich, proszę państwa. Jeszcze raz podkreślam, obywatele 
polscy na obywatelach polskich.

Jako organizacje pozarządowe jesteśmy zbulwersowani tym, co 
teraz dzieje się wokół tej rocznicy. Proszę państwa, rodziny żyją 
w Polsce, te niedobitki żyją w Polsce. Tu mieszkają, mają rodzi-

ny, płacą podatki, chodzą na wybory. Tym ludziom należy się po 
prostu to, żeby mogli wspólnie zgromadzić się tak jak rodziny 
katyńskie, Sybiracy, środowiska Żydów, żeby mogli się spotkać, 
wspólnie przeżyć żałobę pogodzić się przed odejściem z tym, co 
przeżyli, co widzieli, czego doświadczyli, co po prostu jest nie-
wyobrażalne, proszę państwa. Oni nie mogą być zakładnikami 
żadnych stosunków polsko-ukraińskich. To są niedobitki, to są 
ludzie, którzy przeżyli taką tragedię, którym nigdy nie udzielo-
no pomocy. Czy państwo sobie wyobrażają, Wysoka Komisjo, 
posłowie, goście, że są kościoły, gdzie odmawia się odprawienia 
mszy świętej w intencji tych ofiar, że są kościoły, gdzie odma-
wia się powieszenia tablicy pamięci tych ofiar, katolików, wier-
nych, którzy 11 lipca ginęli w 7 kościołach, zamordowani razem 
ze swoimi kapłanami?

Proszę państwa, jeśli my to sprowadzimy do stosunków polsko-
-ukraińskich, a nie będziemy rozpatrywać tego jako rocznicę 
pewnej żałoby, rocznicę dotyczącą Polaków mieszkających 
obecnie w Polsce, to po prostu będzie bardzo źle, bo zamiast 
upamiętnienia po prostu będzie to upolitycznienie, a proszę 
pamiętać, że dzisiaj Polska, my i Ukraina mówimy różnymi 
językami. Kiedy my mówimy o ofiarach, o zamordowanych, 
o dzieciach przybitych gwoździami do stołu, to Ukraińcy od-
powiadają językiem polityki. Odpowiadają: my tworzyliśmy 
niepodległe państwo ukraińskie, o nie walczyliśmy. To są dwa 
różne języki. Trzeba zacząć mówić wspólnym językiem, żeby w 
ogóle mówić o pojednaniu.

Proszę państwa, dlaczego jako środowiska kresowe zabiegamy 
o to, żeby była nazwa „ludobójstwo”? Nazwa „ludobójstwo” 
jest kategorią prawną. Zacytuję niedawną wypowiedź szefa 
IPN: „zbrodnia wołyńska wyczerpuje znamiona zgodnie z Kon-
wencją ONZ z 1948 roku. Definiuje ona ludobójstwo jako czyn 
dokonany w zamiarze zniszczenia w całości lub w części grup 
narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych” itd. Proszę 
państwa, wtedy jest to zbrodnia nieprzedawniana, zbrodnia, któ-
rą należy ścigać, tych, którzy jej dokonywali, karać, a ofiarom 
udzielić choćby moralnego zadośćuczynienia, jeżeli już nie od-
szkodowania. Dlaczego jest to takie ważne? Jeden z tych głów-
nych ludobójców – Łebiedź – spokojnie w 1998 roku zmarł w 
Stanach Zjednoczonych. Do dzisiaj nie ściga się zbrodniarzy, 
oni po prostu sobie spokojnie mieszkają gdzieś za granicą, naj-
częściej w Ameryce.

Dlaczego podkreślam, że to obywatele polscy mordowali oby-
wateli polskich? Właśnie dlatego, że umyka jedna bardzo ważna 
sprawa – wpływ ideologii faszystowskiej, wpływ nacjonalizmu, 
który sformułował Dmytro Doncow w 1926 roku w pracy „Na-
cjonalizm”. Zresztą Dmytro Doncow przetłumaczył na ukraiń-
ski „Mein Kampf” Hitlera.

Proszę państwa, Ukraińcy nie potępiają tej zbrodni. Ukraińcy 
nie chcą skruchy, nie chcą jej potępić. My nie mamy wpływu 
na rozwój nacjonalizmu na zachodniej Ukrainie. Tutaj posłowi 
Tyszkiewiczowi mogę powiedzieć, dlaczego. Chociażby z tego 
powodu, że dzisiaj lekturą obowiązkową dla młodzieży w szko-
łach ukraińskich jest właśnie książka: „Nacjonalizm” Dmytro 
Doncowa. Proszę sobie wyobrazić, jak byłoby wychowywane 
pokolenie w Niemczech, gdyby „Mein Kampf” dzisiaj stała się 
lekturą obowiązkową we wszystkich szkołach.

Jeszcze jedno. Oczywiście, proszę państwa, bardzo się cieszę, 
że jest dyskusja nad nazwą „Dzień Pamięci Męczeństwa Kreso-
wian”. Oczywiście, są środowiska kresowe i jestem zobowiąza-
na do pewnej rzetelności w wyrażaniu opinii 73 pozarządowych 
organizacji, które są skupione w Federacji. Są też środowiska, 
które uważają, że należy wyraźnie podkreślić, że jest to dzień 
pamięci np. ofiar akurat tego ludobójstwa, a nie wszystkich Kre-
sowian, bo oczywiście są np. chociażby Ponary pod Wilnem itd. 
Przepraszam za długą wypowiedź, dziękuję państwu za cierpli-
wość. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska (PO):
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę – pan poseł Fedorowicz.

Poseł Jerzy Fedorowicz (PO):
Ja w sprawie formalnej. Pani przewodnicząca, Wysoka Komi-
sjo, już obradujemy kilkanaście godzin na ten temat i ja bym 
proponował, żeby wysłuchać osób, które są jeszcze zapisane i 
przejść już do procedowania. To jest mój głos, bo musimy pod-
jąć tę decyzję, a zależałoby nam na tym, żeby Sejm w tej spra-
wie mówił jednym głosem.

Przewodnicząca poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska (PO):
Dziękuję bardzo. W tej chwili jeszcze do głosu są zapisani: pan 
poseł Michał Jaros i pan Andrzej Łukawski – Kresowy Serwis 
Informacyjny. W tej sytuacji rozumiem, że jest wniosek o za-
mknięcie listy, tzn. tej części dyskusji. Jeżeli państwo macie 
poprawki, to będą zgłaszane, byśmy zaczęli pracować, bo te 
dyskusje już częściowo są za nami.

Kto z pań i panów posłów jest za zamknięciem tej części dys-
kusji? (11)

Kto jest przeciw? (7)
Kto się wstrzymał? (0)

Rozumiem, że jeszcze te dwa głosy ogólnej natury i potem prze-
chodzimy do rozpatrywania. Pan poseł Michał Jaros.

Poseł Michał Jaros (PO) – spoza składu Komisji:
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Szanowna pani przewodnicząca, 
Wysoka Komisjo, pani minister. Je-
stem tutaj chyba jednym z najmłod-
szych przedstawicieli nie tylko par-
lamentu, ale chyba także osób na tej 
sali, o których można powiedzieć, że 
są bardzo proukraińskie, osób, któ-
re chcą rozmawiać o przyszłości, o 
teraźniejszości, o tym, co ma być w 
przyszłości w relacjach polsko-ukra-
ińskich. Nie możemy rozmawiać 
naprawdę o tym, jak ma wyglądać 
przyszłość i teraźniejszość, jeśli nie 
zamkniemy przeszłości. My tego nie 
zrobiliśmy.

Środowiska kresowe, ludzie, któ-
rzy przeżyli tę tragedię, ich dzieci i 
wnuki, do tej pory oczekują od nas 
przyjęcia jasnego stanowiska w tej 
sprawie. Ja to stanowisko popieram, 
popieram swojego koalicjanta, po-
pieram pana posła, pana marszałka 
Stefaniuka, aczkolwiek na samym 
początku chciałem powiedzieć, że 
cieszę się, że znalazł się w tej uchwa-
le przedostatni akapit mówiący o 
tym, że wielu Ukraińców ratowało 
Polaków. Brakuje mi tylko tego, że 
oni też ginęli, bo jest napisane, że 
„narażając swoje życie”. To też trze-
ba napisać w tej uchwale i apeluję do 
państwa, żebyście zapisali to, że na-
rażali swoje życie i ginęli.

Poseł Jerzy Fedorowicz (PO):
To jest.

Poseł Michał Jaros (PO) – spoza 
składu Komisji:
Mam wersję, w której nie ma, więc 
cieszę się, że jest, bo to jest bardzo 
ważne i od tego chciałbym zacząć.

Popieram pana posła Stefaniuka 
m.in. w tym, żeby ta uchwała była 
również w sprawie uczczenia pamię-
ci i uchwalenia Dnia Pamięci Ofiar 
OUN-UPA, niekoniecznie Męczeń-
stwa Kresowian, bo te argumenty 
były już podważane. Nie musi być 
Męczeństwa Kresowian, ale Zbrod-
ni OUN-UPA. Nazwijmy sprawy 
po imieniu, mówmy o faktach, a 
nie tylko i wyłącznie o tym, co dzi-
siaj wielokrotnie padało o prawdzie 
– nie o prawdzie, o faktach. To była 
zbrodnia OUN-UPA i to trzeba po-
wiedzieć.

Najważniejsze: „Sejm RP oświadcza 
z całą mocą, iż zbrodnią tego ludo-
bójstwa nie obciąża narodu ukraiń-
skiego lecz wyłącznie wskazane for-
macje polityczne i zbrojne”. To było 
w uchwale PSL. Apeluję, żeby to też 
przyjąć, dlatego że jest to też odpo-
wiedź na to, co mówiła pani minister. 
Szkoda, że jej już nie ma, bo chcia-
łem zadać pytanie: jakich Ukraińców 
obrażamy w tej chwili mówiąc słowo 
„ludobójstwo”? Przyjmując wyraże-
nie, że tą zbrodnią nie obciążamy na-
rodu ukraińskiego, mówimy o tych 
osobach, które w tym ludobójstwie 
uczestniczyły i o tych osobach, które 
dzisiaj na Ukrainie stawiają pomni-
ki tym ludobójcom. I to jest ważne. 
Mogę zapytać retorycznie panią mi-
nister i wszystkie osoby na tej sali: 
kogo obrażamy w ten sposób, że 
przyjmujemy taką uchwałę? I pyta-
nie do tych osób narodowości ukra-
ińskiej: kogo obrażają, czy oni przej-
mują się tym, że stawiają pomniki 
ludobójcom, że czczą ich pamięć i 
próbują to robić również na terenie 
Polski? Oczywiście, mówię o patro-
nie SS-Galizien, gdzie są naciski ze 
strony organizacji, żeby jednej z ulic 
chociażby w Przemyślu nadać imię 
m.in. patrona SS-Galizien – kapelana 
Kocyłowskiego.

Zabieram głos m.in. również dlate-
go, że reprezentuję w Sejmie zespół. 
Jestem przewodniczącym Zespołu 
Parlamentarnego ds. Kresów, Kre-
sowian i Dziedzictwa Ziem Wschod-
nich Dawnej Rzeczypospolitej. Je-
stem też posłem PO i mam odmienne 

zdanie od moich kolegów z PO. Po-
pieram uchwałę PSL, popieram pana 
marszałka Stefaniuka w tej kwestii. 
Dziękuję bardzo.

Poseł Jerzy Fedorowicz (PO):
Dziękuję, panie pośle. Poproszę o za-
branie głosu pana Andrzeja Łukaw-
skiego – Kresowy Serwis Informa-
cyjny. To jest ostatni głos w dyskusji.

Wydawca Kresowego Serwisu In-
formacyjnego – Organu Medialnego 
Porozumienia Pokoleń Kresowych 
Andrzej Łukawski:
Panie przewodniczący, panie i pano-
wie posłowie. Dziękuję za udziele-
nie głosu. W związku z tym, że moi 
przedmówcy – Aleksander Szycht i 
Ewa Szakalicka – powiedzieli dość 
sporo z tego, co ja chciałem powie-
dzieć. Pozostaje mi tylko zadanie py-
tania Komisji: dlaczego Komisja nie 
pracuje nad czterema wnioskami zło-
żonymi przed rokiem? O tych wnio-
skach było dzisiaj dużo mówione…

Poseł Jerzy Fedorowicz (PO):
To są te wnioski, panie Andrzeju.

Wydawca KSI – OMPPK Andrzej 
Łukawski:
Cztery wnioski. Te wnioski są w tre-
ści, która tutaj już się pojawiła, czyli 
11 lipca jako Dzień Pamięci Męczeń-
stwa Kresowian. Dlaczego zadaję to 
pytanie? Dlatego że środowiska kre-
sowe popierając posłów i projekty 
poselskie czterech uchwał wystąpiły 
do pani marszałek Kopacz z wła-
snym projektem, ale dalej idącym, 
uchwały o identycznie brzmiącej tre-
ści. To miał być gest, jakieś poparcie 
posłów i przyjęcie na siebie pewnego 
rodzaju ciężaru, żeby pomóc. To jest 
piąty wniosek identycznie brzmiący. 
Co prawda, są kłopoty z zebraniem 
takiej ilości podpisów, ale zbiórka 
trwa i mam nadzieję, że uda nam się 
zebrać wymaganą ustawowo ilość 
podpisów i złożyć do Sejmu.

Jeżeli w dniu dzisiejszym zeszło-
roczne cztery projekty jednobrzmią-
ce zostaną wywrócone, to nie wiem, 
jak to odbiorą Kresowianie, dlatego 
że Kresowianie od lat pod taką na-
zwą święta obchodzą właśnie 11 lip-
ca, czczą pamięć pomordowanych. 
To nie jest jakaś okazjonalna uroczy-
stość, okazjonalne obchody. Trwają 
co roku i w niektórych powiatach i 
gminach podejmowane są uchwały 
właśnie o tej treści pomagające tym 
lokalnym społecznościom kresowym 
obchodzić te święta. Nie rozumiem, 
dlaczego tak się stało, że cztery 
wnioski i piąty obywatelski „wisi” i 
nagle pojawia się nowa nazwa i wy-
wraca wszystko. Tracimy czas, za-
pewne również pieniądze podatnika. 
Nie rozumiem, dlaczego doszło do 
takiej sytuacji.

Na zakończenie w uzupełnieniu tego, 
co mówił Aleksander Szycht i Ewa 
Szakalicka, pozwolę sobie zacyto-
wać, jak obywatele ukraińscy, tzn. 
nacjonaliści ukraińscy, interesują się 
tym, co się dzieje w Polsce. Pozwo-
lę sobie zacytować ich taki sloganik: 
„Lachiw wyryżem, Żydiw wydusim, 
a Ukrajinu twority musim”. To po-
jawia się na transparentach na tych 
marszach nacjonalistów ukraińskich, 
które często odbywają się z zapa-
lonymi pochodniami i z tablicami: 
„riezat Lachiw”. Wiadomo, co to 
znaczy, więc musimy mieć na uwa-
dze także to, że my schylamy się, by, 
broń Boże, nie urazić Ukrainy, na-
tomiast oni dopuszczają się wszyst-
kiego, stosują wobec nas – jak to się 
mówi – „wolną amerykankę”.

Już ostatnie słowo. Też poprę to, co 
mówiła pani Ewa Szakalicka. Nie 
rozumiem, dlaczego sprawa Kresów 
jest umiędzynarodowiona. Jest to 
sprawa wyłącznie Polaków. Sąsiad 
Ukrainiec mordował sąsiada Pola-

ka, Żyda, a nawet Ukraińca za to, że 
ten chodził do polskiego kościoła. 
Taka jest prawda. To jest nasza we-
wnętrzna sprawa Polski. Nie wiem, 
skąd to się nagle wzięło, że posłowie 
poświęcili dość sporo uwagi Ukraiń-
com. To nie ma żadnego znaczenia. 
To jest nasza sprawa i załatwmy ją 
sami. Dziękuję.

Przewodnicząca poseł Iwona Śle-
dzińska-Katarasińska (PO):
Dziękuję. Wyczerpaliśmy tę część 
debaty. Wszystkie racje, jak sądzę, 
zostały przedstawione zarówno ze 
strony posłów, jak i ze strony instytu-
cji państwowych, ekspertów i przed-
stawicieli środowisk kresowych.

W takim razie przystępujemy do roz-
patrywania, poczynając od tytułu, 
akapit po akapicie. Jeśli będą jakieś 
poprawki, to będą głosowane.

Czy jest jakaś zmiana do tytułu?

Poseł Tadeusz Iwiński (SLD):
Przepraszam, pani przewodniczą-
ca, ale czy tytuł jest w wersji, którą 
wczoraj uzgodniliśmy?

Przewodnicząca poseł Iwona Śle-
dzińska-Katarasińska (PO):
Pytam, za chwilę jeszcze powtórzę. 
Na razie zapytałam, czy są zmiany. 
Pan poseł Babinetz.

Poseł Piotr Babinetz (PiS):
Pani przewodnicząca, Wysoka Ko-
misjo, rozumiem, że trzeba jeszcze 
raz zgłosić poprawkę.

Przewodnicząca poseł Iwona Śle-
dzińska-Katarasińska (PO):
Tak, bo do tej pory nie było to for-
malnie zgłaszane.

Poseł Piotr Babinetz (PiS):
Tak, dobrze. Jeżeli chodzi o tytuł 
projektu uchwały, to jako klub PiS 
zgłaszamy poprawkę tak, aby tytuł 
uchwały otrzymał brzmienie: „w 
sprawie ustanowienia dnia 11 lipca 
Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Wo-
łyńskiej – Męczeństwa Kresowian”. 
Tutaj muszę dodać, bo przedtem 
zapomniałem. Rzeczywiście, jest 
spór o tę nazwę i używanie sformu-
łowania „Kresowian”. Po pierwsze 
– w treści uchwały jest odwołanie 
do zbrodni na Kresach Wschodnich 
II Rzeczypospolitej dokonywanych 
przez OUN i UPA, a po drugie – my 
jak najbardziej popieramy i będzie-
my też pilnować tej sprawy, aby 
podjąć stosowne uchwały dotyczące 
Dnia Pamięci 1 września, czy w tym 
kontekście szczególnie 17 września, 
żeby rzeczywiście postawić kropkę 
nad i, jeżeli chodzi o pamięć ofiar 
najeźdźcy bolszewickiego, najeźdź-
cy sowieckiego z 17 września 1939 
roku. Wtedy to będzie jakby pełny 
zestaw dni pamięci.

Tutaj ta poprawka dotyczy tego, aby 
tytuł uchwały brzmiał: „w sprawie 
ustanowienia dnia 11 lipca Dniem 
Pamięci Ofiar Zbrodni Wołyńskiej – 
Męczeństwa Kresowian”.

Przewodnicząca poseł Iwona Śle-
dzińska-Katarasińska (PO):
Dziękuję. Druga propozycja tytułu, 
o której już wstępnie powiedziałam, 
brzmiałaby: „w sprawie uczczenia 
70. rocznicy Zbrodni Wołyńskiej i 
oddania hołdu jej ofiarom”.

Ponieważ poprawka PiS jest po-
prawką zdecydowanie dalej idącą, 
poddam ją pierwszą pod głosowa-
nie, drugą zresztą też, bo być może 
są tacy, którym żaden z tych tytułów 
nie odpowiada. Bardzo proszę – pan 
poseł Babinetz.

Poseł Piotr Babinetz (PiS):
Pani przewodnicząca, jeszcze takie 
uzupełnienie w kontekście wcze-
śniejszej wypowiedzi pana przewod-

niczącego Grupińskiego, że Rosjanie 
mordowali czy wywozili Polaków z 
Kresów Wschodnich. Myślę, że to 
nie był trafny argument, dlatego że 
przecież faktycznie zaborcy, okupan-
ci rosyjscy mordowali Polaków i wy-
wozili na Wschód na Syberię czy do 
Kazachstanu przez kilkaset lat i aku-
rat nie tylko z Kresów, czy Kresów 
Wschodnich, tylko z całego obszaru 
Rzeczypospolitej, więc nie mieszaj-
my tutaj tej sprawy. Wbrew pozorom 
to określenie: „Dzień Pamięci Ofiar 
Zbrodni Wołyńskiej – Męczeństwa 
Kresowian” nie sądzę, żeby mogło 
nie być rozumiane konkretnie i mia-
ło nie być odnoszone do tych kon-
kretnych zbrodni, przede wszystkim 
do pamięci tych konkretnych ofiar. 
Tamto to jest jednak zupełnie od-
rębna sprawa, kwestia martyrologii 
narodu polskiego przez kilkaset lat 
najazdów, okupacji i zaborów rosyj-
skich. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca poseł Iwona Śle-
dzińska-Katarasińska (PO):
Dziękuję, panie pośle; oczywiście, 
bardzo jasna jest intencja, którą tutaj 
najlepiej oddaje państwa sformuło-
wanie.

Kto z pań i panów posłów jest za 
nadaniem uchwale tytułu: „w spra-
wie ustanowienia dnia 11 lipca 
Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Wo-
łyńskiej – Męczeństwa Kresowian”? 
(8)

Kto jest przeciw? (10)
Kto się wstrzymał? (1)

Dobrze.

Kto z pań i panów posłów jest za 
nadaniem uchwale tytułu: „w spra-
wie uczczenia 70. rocznicy Zbrodni 
Wołyńskiej i oddania hołdu jej ofia-
rom”? (11)

Kto jest przeciw? (7)
Kto się wstrzymał? (1)

Dobrze, czyli pierwsza propozy-
cja nie uzyskała większości, druga 
propozycja uzyskała większość. To 
oznacza, że w sprawozdaniu Komisji 
zamieścimy taki tytuł. Bardzo proszę 
– pani poseł Bubula.

Poseł Barbara Bubula (PiS):
Chciałabym zgłosić formalnie wnio-
sek mniejszości.

Przewodnicząca poseł Iwona Śle-
dzińska-Katarasińska (PO):
Bardzo proszę. Biuro Legislacyjne – 
bardzo proszę.

Legislator Michał Baranowski:
Biuro Legislacyjne – Michał Bara-
nowski.

Chciałem tylko zwrócić uwagę, że 
w tym przypadku to pan poseł wnio-
skodawca ma prawo zgłosić wniosek 
mniejszości konkretnej poprawki.

Przewodnicząca poseł Iwona Śle-
dzińska-Katarasińska (PO):
Przepraszam, dziękuję, tak. Bardzo 
proszę – pan poseł.

Poseł Piotr Babinetz (PiS):
Pani przewodnicząca, Wysoka Ko-
misjo, oczywiście jak najbardziej 
zgłaszam wniosek mniejszości.

Przewodnicząca poseł Iwona Śle-
dzińska-Katarasińska (PO):
Czy są jakieś uwagi do pierwszego 
akapitu? Bardzo proszę – pan poseł 
Babinetz i potem pan poseł Iwiński.

Poseł Piotr Babinetz (PiS):
Pani przewodnicząca, Wysoka Ko-
misjo, jedna drobna poprawka do 
pierwszego akapitu. Proponujemy, 
by w drugim zdaniu, w trzeciej linii 
tekstu zamienić frazę: „hitlerowska 
III Rzesza” na sformułowanie: „III 

Rzesza Niemiecka”. To będzie bar-
dziej precyzyjne sformułowanie.

Przewodnicząca poseł Iwona Śle-
dzińska-Katarasińska (PO):
Czy jeszcze jakieś uwagi? Pan poseł 
Iwiński.

Poseł Tadeusz Iwiński (SLD):
Pani przewodnicząca, chciałem po-
nowić poprawki, które składałem 
wczoraj. Po pierwsze – zgłosić po-
prawkę, która eliminuje rusycyzm 
i która trzyma się ustalonych pojęć 
polityczno-językowych, tzn. by za-
stąpić „Związek Sowiecki” pojęciem 
„Związek Radziecki” oraz sformuło-
wanie: „sowieckich okupantów”. Za 
chwilę będę wnosił w ogóle o usu-
nięcie tego zdania. W każdym razie 
zamiast „sowieckich” „radzieckich”.

Druga poprawka to wykreślenie 
ostatniego zdania w pierwszym aka-
picie. Mówiłem dzisiaj wcześniej i to 
powtórzę. Pierwsze trzy zdania dają 
właściwe tło całej sytuacji o dwóch 
totalitaryzmach. One są znaczące, 
natomiast obiektywnie, nolens vo-
lens, zdanie ostatnie jest zdaniem 
wartościującym i – czy się komuś 
podoba, czy nie – zdejmuje znacz-
ną część odpowiedzialności za po-
pełnioną zbrodnię ze strony UPA i 
ukraińskich nacjonalistów na stronę 
niemiecką i stronę radziecką. Dlate-
go wnioskuję o skreślenie tego ostat-
niego zdania.

Przewodnicząca poseł Iwona Śle-
dzińska-Katarasińska (PO):
Dobrze. W takim razie będę podda-
wała pod głosowanie w kolejności. 
Pierwsza poprawka – sformułowa-
nie „hitlerowska III Rzesza” zastą-
pić „Niemiecką III Rzeszą”. Tak, 
dobrze?

Poseł Piotr Babinetz (PiS):
Ściśle: „III Rzeszą Niemiecką”. Tak 
było dokładnie.

Przewodnicząca poseł Iwona Śle-
dzińska-Katarasińska (PO):
Tak. Zapisałam dobrze, źle przeczy-
tałam.

Kto z pań i panów posłów jest za 
przyjęciem tej poprawki? (8)

Kto jest przeciw? (12)
Kto się wstrzymał? (0)

Jako poprawka to się nie obroniło.

Poseł Piotr Babinetz (PiS):
Będzie kolejny wniosek mniejszości.

Przewodnicząca poseł Iwona Śle-
dzińska-Katarasińska (PO):
Bardzo proszę. Druga poprawka w 
tym samym zdaniu, aby sformuło-
wanie: „komunistyczny Związek So-
wiecki” zastąpić „komunistycznym 
Związkiem Radzieckim”.

Kto z pań i panów posłów jest za 
przyjęciem tej poprawki? (1)

Kto jest przeciw? (19)
Kto się wstrzymał? (0)

Poseł Tadeusz Iwiński (SLD):
Także zgłaszam jako poprawkę 
mniejszości i prawdopodobnie na-
stępną też, ale zobaczymy.

Przewodnicząca poseł Iwona Śle-
dzińska-Katarasińska (PO):
Zobaczymy. Kolejna poprawka w 
tym akapicie to wykreślenie całego 
ostatniego zdania: „Działania nie-
mieckich i sowieckich okupantów 
stwarzały sprzyjające warunki do 
nienawiści na tle narodowościowym 
i religijnym”. Tylko mogę poddać 
pod głosowanie, ale przypomnę, że 
podczas posiedzeń podkomisji wła-
ściwie wszyscy uznaliśmy, że to jest 
sama prawda.
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Poseł Tadeusz Iwiński (SLD):
Pani przewodnicząca, w nauce i w polityce liczy się kontekst.

Przewodnicząca poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska (PO):
Dobrze, zobaczymy.

Poseł Tadeusz Iwiński (SLD):
W tym przypadku obiektywnie oznacza to zdjęcie odpowie-
dzialności za te mordy i rozwodnienie tej odpowiedzialności.

Przewodnicząca poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska (PO):
Dobrze, poddajemy pod głosowanie.

Kto z pań i panów posłów jest za wykreśleniem ostatniego zda-
nia? (1)

Kto jest przeciw? (11)
Kto się wstrzymał? (7)

Wniosek mniejszości?

Poseł Tadeusz Iwiński (SLD):
Wniosek mniejszości.

Przewodnicząca poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska (PO):
Dobrze. Dziękuję.

Drugi akapit. Czy są uwagi? Bardzo proszę – pan poseł Babi-
netz.

Poseł Piotr Babinetz (PiS):
Pani przewodnicząca, Wysoka Komisjo, do drugiego akapitu 
mamy jedną poprawkę. W drugim akapicie zdanie zaczynające 
się w trzeciej linii otrzymałoby według naszej poprawki nowe 
brzmienie: „Zbrodnia Wołyńska na Polakach ze względu na jej 
zorganizowany i masowy wymiar to zbrodnia ludobójstwa”. 
Po pierwsze – po konsultacjach z prawnikami i prawnikami w 
zakresie prawa międzynarodowego otrzymaliśmy takie infor-
macje, że jednak choćby kwestia czystki etnicznej to nie musi 
być to samo co ludobójstwo, więc to sformułowanie: „charakter 
czystki etnicznej o znamionach ludobójstwa” nie jest wyraziste i 
precyzyjne. Dlatego tutaj postulujemy, żeby było jednoznaczne 
określenie: „to zbrodnia ludobójstwa”.

Po drugie – to, co już zgłaszała pani przewodnicząca Komisji 
i pani poseł Bubula, nigdzie w projekcie tekstu nie pojawia się 
słowo „Polacy”. Ono miało być w jednej z wersji, która z innych 
powodów ustąpiła innemu zdaniu, więc tutaj pojawia się ta kwe-
stia „Polaków”. Po pierwsze – dlatego że brakuje tego słowa, 
a po drugie – użyte w tym momencie ma sens merytoryczny 
dotyczący ludobójstwa. Stąd ta poprawka. W razie przyjęcia po-
prawki drugie zdanie w drugim akapicie brzmiałoby: „Zbrodnia 
Wołyńska na Polakach ze względów na jej zorganizowany i ma-
sowy wymiar to zbrodnia ludobójstwa”. Dziękuję.

Przewodnicząca poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska (PO):
Dziękuję. Panie pośle, trudno mi w tej chwili przesądzić, ale czy 
to jest jedyne miejsce, gdzie państwo chcecie wprowadzić sło-
wo „Polaków”? Widzę, panie dyrektorze, ale muszę się dopytać.

Poseł Piotr Babinetz (PiS):
Według naszych poprawek, tak, to jest to miejsce, dlatego że jest 
ono tutaj bardzo istotne ze względu też na kwestię tego słowa 
„ludobójstwo”.

Przewodnicząca poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska (PO):
Dobrze. Bardzo proszę – pan dyrektor.

Dyrektor Biura Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Krzysztof 
Persak:
Szanowna pani przewodnicząca, nie wiem, czy procedura na to 
pozwala, bo w tej chwili przeszli państwo do głosowań. Przed-
tem była taka dyskusja ogólna o charakterze uchwały, w tej 
chwili państwo przeszli państwo do głosowania poszczególnych 
sformułowań uchwały, więc chciałem zapytać, bo nie wiem, czy 
to jest miejsce, żeby tutaj ewentualnie wysłuchać głosów eks-
pertów, zanim państwo przesądzą pewne sprawy. To dotyczy 
zarówno tej kwestii, jak i być może jakichś następnych, jeśli się 
pojawią, ale nie wiem, czy regulamin to dopuszcza.

Przewodnicząca poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska (PO):
Panie dyrektorze, tak, jeśli są jakieś nowe argumenty – tak jak 
pan profesor Kunert miał tutaj głos. Jeżeli państwo widzicie 
jakąś potrzebę, to proszę. Rozumiem, że ponieważ mówimy 
o ludobójstwie, to chodzi o pana profesora Ireneusza Kamiń-
skiego, tak? Nie wiem, jak to jest w regulaminie, ale prawdę 
powiedziawszy jest to jakby fundamentalne rozstrzygnięcie… 
Bardzo proszę.

Legislator Michał Baranowski:
Tutaj regulamin nie stoi naprzeciw zabierania głosu przez eks-
pertów na tym etapie.

Przewodnicząca poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska (PO):
Tak myślę. Rozumiem, że panowie chcieli prosić o głos w od-
niesieniu do tej poprawki, tak?
Dyrektor Biura Prezesa IPN Krzysztof Persak:
Tak, chodzi o naświetlenie kwestii ludobójstwa, a nie samego 
brzmienia poprawki. Powiem tylko o pewnych faktach histo-
rycznych, bo kwestię ludobójstwa można oceniać, rozstrzygać 
w świetle faktów. Oczywiście, te fakty trzeba odnieść do defi-

nicji ludobójstwa w Konwencji, która mówi, że jest to czyn po-
pełniony w zamiarze zniszczenia w całości lub w części grupy 
narodowej, bo w tym przypadku chodziło o grupę narodową, 
jako takiej. O słowach „jako takiej” też nie należy zapominać.

Jakie były fakty? To już jest kwestią prawników ocena, jak te 
fakty mają się do definicji ludobójstwa. Fakty są następujące. 
Zarówno pod koniec 1942 roku zebranie referentów wojsko-
wych OUN, jak i na początku 1943 roku III Konferencja OUN 
podejmowała decyzje dotyczące wypędzenia czy zmuszenia 
Polaków do opuszczenia Wołynia pod groźbą śmierci. Wtedy 
nie zapadła decyzja o wymordowaniu Polaków. Taką decyzję 
wiosną 1943 roku na Wołyniu podjął ówczesny szef OUN-UPA 
na Wołyniu Dmytro Klaczkiwski. Ta jego decyzja wychodząca 
dalej niż decyzje podjęte przez Konferencję OUN przybrała na-
wet formę rozkazu wymordowania Polaków na Wołyniu. Ten 
rozkaz co prawda jest znany z drugiej ręki, ale fakt jego wyda-
nia nie budzi wątpliwości, więc w świetle faktów wydaje się, że 
można mówić co najmniej na Wołyniu i co najmniej od wiosny 
1943 roku o zamiarze wytępienia Polaków na Wołyniu.

Jeżeli chodzi o Galicję wschodnią – bo poprzez zbrodnię wołyń-
ską symbolicznie traktujemy wszystkie zbrodnie popełnione na 
Polakach przez nacjonalistów ukraińskich między końcem roku 
1942 a początkiem 1945 roku – to tam nie było decyzji o wy-
mordowaniu wszystkich Polaków w Galicji wschodniej. Była to 
intencja i decyzja o ich wypędzeniu z Galicji pod groźbą śmierci 
i to się zaktualizowało, bo kilkaset tysięcy Polaków uciekło z 
Galicji wschodniej i z Wołynia, natomiast oczywiście ta groźba 
była wielokrotnie aktualizowana poprzez masowe mordy Pola-
ków także w Galicji wschodniej.

W świetle faktów wygląda na to, czy wydaje się, że kwestia 
zamiaru ludobójczego jest kwestią zniuansowaną. Wydaje się 
niewątpliwe, że taki zamiar ludobójczy istniał w przypadku Wo-
łynia. Wydaje się, że w Galicji wschodniej mamy do czynie-
nia niewątpliwie z masowymi mordami i zamiar można tutaj 
rekonstruować bardziej przez analizę faktów niż poprzez zamiar 
wyrażony w postaci jakiegoś rozkazu. Dlatego jest to kwestia 
zniuansowana i tu już powiem jako historyk, pan profesor jako 
prawnik z pewnością zweryfikuje tę opinię, ale wydaje się, że 
zbrodnia o znamionach ludobójstwa oddaję tę zniuansowaną 
sytuację.

Przewodnicząca poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska (PO):
Dziękuję bardzo. W takim razie bardzo proszę – pan profesor 
Ireneusz Kamiński. Proszę państwa, nie dyskutujemy.

Ekspert Komisji Ireneusz Kamiński:
Pani przewodnicząca, szanowana Komisjo. Ja powtórzyłbym 
to, co miałem okazję powiedzieć przed tygodniem w czasie 
pierwszego posiedzenia Komisji w sprawie obecnie omawianej 
uchwały.

Zupełnie podstawową rzeczą dla ukształtowania zbrodni ludo-
bójstwa jest Konwencja z 1948 roku. Od niej dopiero rozpoczy-
na się kształt zbrodni prawa międzynarodowego jasno określo-
ny pod nazwą „ludobójstwa”. Jeżeli mówimy o ludobójstwie w 
odniesieniu do aktów wcześniejszych, to jest to retrospektywa, 
jest to rzucanie w przeszłość konstrukcji dużo późniejszej. Nie 
ukształtowała się w prawie międzynarodowym zwyczajowym 
reguła odnosząca się do ludobójstwa, która byłaby równie moc-
na, równie skuteczna jak ta, którą dopiero zrodziła Konwencja 
z 1948 roku – precyzyjnie z chwilą wejścia jej w życie dopiero 
w 1951 roku.

Przed tygodniem miałem również okazję powiedzieć, że z 
punktu widzenia odpowiedzialności sprawców nie ma żadnego 
problemu, ponieważ ich odpowiedzialność jest możliwa rów-
nież w oparciu o te typy przestępstw zbrodni prawa międzyna-
rodowego, które były ukształtowane już jednoznacznie mocno, 
a więc przy zakwalifikowaniu zbrodni wołyńskiej jako zbrodni 
przeciwko ludzkości oraz zbrodni wojennej.

Również w odniesieniu do nazwy „ludobójstwo” nie ma jakiejś 
specyficznej cechy polegającej na braku przedawnialności. Nie-
przedawnialność występuje w odniesieniu do każdej zbrodni 
prawa międzynarodowego, a więc zbrodni wojennej, zbrodni 
przeciwko ludzkości i zbrodni ludobójstwa, zatem to sformuło-
wanie, które znajduje się w projekcie uchwały oddaje po prostu 
kształt prawa międzynarodowego i stan prawa międzynarodo-
wego dużo lepiej niż uznanie, iż w grę wchodziło ludobójstwo.

Oczywiście, to nie jest akt oskarżenia, gdzie trzeba bardzo pre-
cyzyjnie wykazać znamiona i to umożliwia dopiero Konwencja 
z roku 1948, natomiast formalną poprawność lepiej zachowu-
je to brzmienie, które znajduje się w tekście zaproponowanej 
uchwały. Dziękuję.

Przewodnicząca poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska (PO):
Proszę państwa, zauważyłam, że chcemy od nowa rozpocząć 
dyskusję. Najmocniej przepraszam, ale tych dyskusji mieliśmy 
bardzo dużo. Było pytanie i dopuściłam do głosu ekspertów. 
Proszę państwa, poprawka jest bardzo jasna i oczywista i sfor-
mułowanie jest równie jasne i oczywiste.
Poseł Elżbieta Kruk (PiS):
Pani przewodnicząca, ale nie ma takiego regulaminowego na-
rzędzie, żeby pani odmówiła mi zadania pytania w tym momen-
cie.
Przewodnicząca poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska (PO):
Pani poseł nawet mimo dwóch regulaminów trudno odmówić. 

Proszę zabrać głos.

Poseł Elżbieta Kruk (PiS):
Pani przewodnicząca, nie będę długo zajmowała czasu, ale wy-
powiedzieli się „eksperci” – tu z całym szacunkiem dla panów 
dam cudzysłów – bo przecież wiemy, że w tej kwestii różni eks-
perci mają różne zdanie. Przypominam, że IPN określa zbrodnię 
wołyńską ludobójstwem – bez żadnych wątpliwości posługując 
się Konwencją i polskim Kodeksem karnym. Przypominam też, 
że Sejm polski w 2005 roku podjął uchwałę o rzezi Ormian, 
w której użył określenia „ludobójstwo”, w 2006 roku podjął 
uchwałę w sprawie wielkiego głodu na Ukrainie i nie bał się 
również użyć tu określenia „ludobójstwa”, tylko w momencie, 
kiedy zabijani są Polacy, Sejm polski ma wątpliwości, czy użyć 
określenia „ludobójstwo” czy też nie. To, po pierwsze.

Po drugie – wracając do tego zniuansowania przez pana histo-
ryka chciałam przypomnieć, że nasza poprawka brzmi: „Zbrod-
nia Wołyńska na Polakach ze względu na jej zorganizowany i 
masowy wymiar to zbrodnia ludobójstwa”. Pytanie: czy dobrze 
zrozumiałam, że określił pan tę zbrodnię jako ludobójstwo? 
Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska (PO):
Dziękuję bardzo.

Poseł Tadeusz Iwiński (SLD):
Sprostowanie i tylko jedno zdanie ogólne.

Przewodnicząca poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska (PO):
Sekundę, panie pośle. Może nawet mnie uda się sprostować, 
może by pan to założył. Pierwszy z naszych ekspertów jest dy-
rektorem Biura Prezesa IPN. Argumenty, które tutaj obaj pano-
wie przytaczali, były podawane podczas pierwszego czytania 
– chyba pani poseł była obecna – i tyle. Jeśli zaś chodzi o to, że 
jest napisane, że zbrodnia wołyńska, to w treści uchwały nadaje-
my to pojęcie szerszemu kontekstowi niż sam Wołyń. Poza tym 
wydaje mi się, proszę państwa, że to jest naprawdę bardzo jasna 
kwestia. Po prostu rozstrzygniemy ją w głosowaniu. Po tylu go-
dzinach dyskusji ja tu już nie widzę możliwości. Być może ktoś 
przekonał, być może ktoś nie i tyle.

Poseł Elżbieta Kruk (PiS):
Jedno zdanie ad vocem, pani przewodnicząca.

Przewodnicząca poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska (PO):
Nie, proszę państwa.
Poseł Elżbieta Kruk (PiS):
Jedno zdanie ad vocem. Jeśli jest sprostowanie, to, przepraszam, 
ale na poprzednim posiedzeniu Komisji był pan prezes Łukasz 
Kamiński i on poinformował nas o tym, że IPN określa zbrodnię 
wołyńską ludobójstwem. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska (PO):
Tam, gdzie prowadzi postępowanie, co by podtrzymywało teo-
rię, że nie ma żadnych przeszkód bez tego typu sformułowań, 
by IPN prowadził postępowania. Przepraszam bardzo, pan poseł 
Iwiński w jakiej kwestii?

Poseł Tadeusz Iwiński (SLD):
Jedno zdanie sprostowania informacji, którą podała pani poseł 
Kruk. Nie było żadnego potępienia, nie było żadnej dyskusji w 
odniesieniu do ludobójstwa Ormian przez Turków w 1915 roku. 
Ubolewam nad tym, ale mój dobry kolega, ówczesny marszałek 
Sejmu Włodzimierz Cimoszewicz, rano w obecności 15 osób 
przyszedł, wyjął kartkę – nie powiem, kto to zaproponował, bo 
to jest inny temat – i odczytał właśnie projekt uchwały, która 
ani nie była głosowana, ani w Komisji Spraw Zagranicznych, 
ani nigdzie i ku zdumieniu wszystkich uznano, że Sejm przyjął 
taką uchwałę.

Przewodnicząca poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska (PO):
Dobrze, panie pośle, naprawdę odchodzimy od tematu. Proszę 
pana posła Babinetza o powtórzenie poprawki i wracamy do 
głosowania.

Poseł Piotr Babinetz (PiS):
Pani przewodnicząca, można powiedzieć, że poprawka w za-
sadzie brzmi tak ściśle, jak przedstawił tutaj sprawę IPN, bo w 
tym zdaniu odnosimy się tylko do zbrodni wołyńskiej. Chodzi o 
drugi akapit, drugie zdanie w trzeciej linii. W razie przyjęcia po-
prawki to zdanie brzmiałoby: „Zbrodnia Wołyńska na Polakach 
ze względu na jej zorganizowany i masowy wymiar to zbrodnia 
ludobójstwa”.

Przewodnicząca poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska (PO):
Dobrze.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem tej poprawki? (9)

Kto jest przeciw? (12)
Kto się wstrzymał? (0)

Poprawka nie uzyskała większości.

Poseł Piotr Babinetz (PiS):
Zgłaszam ją jako wniosek mniejszości.

Przewodnicząca poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska (PO):
Czy są uwagi do akapitu trzeciego? Bardzo proszę – pan poseł 
Babinetz.
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Poseł Piotr Babinetz (PiS):
Pani przewodnicząca, Wysoka Komisjo, w trzecim akapicie, w 
drugiej linii po słowie „nacjonalistów” wnioskujemy o nada-
nie dalszego ciągu pierwszego zdania. Przeczytam całe zdanie 
i potem, jaki byłby ciąg dalszy tego zdania: „Sejm RP oddaje 
hołd i cześć obywatelom II Rzeczypospolitej Polskiej bestialsko 
pomordowanym przez ukraińskich nacjonalistów i ustanawia 
dzień 11 lipca Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Wołyńskiej – Mę-
czeństwa Kresowian”. Dziękuję.

Przewodnicząca poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska (PO):
Bardzo proszę – Biuro Legislacyjne.

Legislator Michał Baranowski:
Pani przewodnicząca, chcieliśmy jeszcze zgłosić dwie uwagi re-
dakcyjne do drugiego akapitu. W wierszu drugim: „Rzeczypo-
spolitej Polskiej dopuściła się” powinno chyba być „dopuściły 
się”, bo mówimy zarówno o organizacji, jak i oddziałach UPA, 
więc: „fali zbrodni, których na Kresach Wschodnich II Rzeczy-
pospolitej Polskiej dopuściły się”.

Druga uwaga redakcyjna. Chodzi o przedostatni wiersz: „To 
tragiczne doświadczenie powinno zostać przywrócone”. Za 
językoznawcami sugerujemy: „To tragiczne doświadczenie po-
winno być przywrócone pamięci historycznej współczesnych 
pokoleń”. To dwie uwagi redakcyjne do akapitu drugiego. Dzię-
kuję.

Przewodnicząca poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska (PO):
Jest mi dokładnie wszystko jedno. Uznaję to za poprawkę styli-
styczną, której nie musimy głosować.

Jesteśmy w trzecim akapicie. Jest poprawka pana posła Babi-
netza, żeby po słowie „nacjonalistów” był ciąg dalszy. Bardzo 
proszę – Biuro Legislacyjne.

Legislator Michał Baranowski:
Przede wszystkim prosilibyśmy o odczytanie jeszcze raz tej po-
prawki do akapitu trzeciego, bo wydaje nam się, że konsekwen-
cją przyjęcia takiej poprawki, która mówi o ustanowieniu Dnia, 
byłaby również zmiana tytułu, który brzmiałby, że w sprawie 
ustanowienia takiego dnia, jak jest w poprawce.

Przewodnicząca poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska (PO):
Taką poprawkę już głosowaliśmy, więc nie będziemy wracać.
Legislator Michał Baranowski:
Nie mówię, żeby do tego wrócić, tylko przyjęcie poprawki spo-
woduje zmianę tytułu.

Przewodnicząca poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska (PO):
To będą konsekwencje, panie mecenasie.

Legislator Michał Baranowski:
Zdaniem Biura, to jest konsekwencja poprawki zgłoszonej 
przez pana posła.

Przewodnicząca poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska (PO):
Na razie poczekajmy. Panie mecenasie, naprawdę dobrze mówi 
pan przewodniczący Łopiński, my to wiemy. Poprawka brzmi 
tak, aby zdanie pierwsze brzmiało: „Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej oddaje hołd i cześć obywatelom II Rzeczypospolitej 
Polskiej bestialsko pomordowanym przez ukraińskich nacjona-
listów i ustanawia dzień 11 lipca Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni 
Wołyńskiej – Męczeństwa Kresowian”.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem tej poprawki? (9)

Kto jest przeciw? (11)
Kto się wstrzymał? (1)

Dziękuję.

Poseł Piotr Babinetz (PiS):
Pani przewodnicząca, to będzie kolejny wniosek mniejszości.

Przewodnicząca poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska (PO):
Tak. Proszę państwa, ponieważ nie jestem pewna, jakie będą 
losy wniosków mniejszości, to być może zgłoszę taką popraw-
kę, by w akapicie trzecim na zakończenie tego akapitu było: 
„podjęli heroiczną walkę w obronie Polaków”. Rzeczywiście, to 
słowo być może powinno wybrzmieć. Zgłaszam taką poprawkę, 
by akapit trzeci kończył się słowami: „którzy podjęli heroiczną 
walkę w obronie Polaków”. Jeśli nawet się zdarzy, że się będzie 
powtarzało, to nieszczęście się nie stanie.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem tej poprawki? (20)

Kto jest przeciw? Nie widzę.
Kto się wstrzymał? Nie widzę.

Bardzo proszę – pan poseł Babinetz.

Poseł Piotr Babinetz (PiS):
Pani przewodnicząca, niezależnie od losów naszej poprawki, 
która rozszerzała poprzednie zdanie w trzecim akapicie o ten 
zasadniczy wątek Dnia Pamięci, to jednak tak czy inaczej to 
pierwsze zdanie trzeciego akapitu jest zdaniem kluczowym w 
tej uchwale, bo jest to kwestia oddania hołdu i czci tym obywa-
telom II Rzeczypospolitej, którzy zostali zamordowani. Uważa-
my, że byłoby zręczniej, gdyby jednak drugie zdanie trzeciego 

akapitu zaczynało się słowami: „Sejm Rzeczypospolitej Pol-
skiej” i stało się nowym czwartym akapitem. Wtedy brzmiałoby 
to tak: „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża również naj-
wyższe uznanie żołnierzom Armii Krajowej, Samoobrony Kre-
sowej, Batalionów Chłopskich, którzy podjęli heroiczną walkę 
w obronie Polaków” – już uwzględniając tę zmianę na wniosek 
pani przewodniczącej. To jest oczywiście bardzo ważne pod-
kreślenie uznania dla AK, Samoobrony Kresowej i Batalionów 
Chłopskich, ale to jest jakby już kolejna sprawa w stosunku do 
tego hołdu tym zamordowanym Polakom. Mogłoby to być dwa 
odrębne akapity. Dziękuję.

Przewodnicząca poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska (PO):
Tak, panie pośle. Zdaje mi się, że wczoraj głowiliśmy się nad 
tym wspólnie. Była o tym mowa. Rozumiem, że wtedy nie ma 
słowa „również”.

Poseł Piotr Babinetz (PiS):
Tak, słusznie, pani przewodnicząca, nie byłoby słowa „rów-
nież”.

Przewodnicząca poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska (PO):
Jeżeli ma być odrębny akapit i zaczyna się od słowa „Sejm”, 
to ja nie widzę specjalnych przeszkód, tyle tylko, że wczoraj 
wspólnie ustaliliśmy taki kształt – akurat ja z panem posłem Ba-
binetzem. W takim razie proszę sformułować tę poprawkę.

Poseł Piotr Babinetz (PiS):
Poprawka polegałaby na rozszerzeniu drugiego zdania w trzecim 
akapicie poprzez dodanie słów na początku: „Sejm Rzeczypo-
spolitej Polskiej”, potem po dotychczasowym słowie „wyraża” 
na wykreśleniu słowa „również”, utrzymaniu słów: „najwyższe 
uznanie żołnierzom Armii Krajowej, Samoobrony Kresowej i 
Batalionów Chłopskich, którzy podjęli heroiczną walkę w obro-
nie” i tutaj już słowo „Polaków”, które zostało przyjęte po zgło-
szeniu przez panią przewodniczącą poprawki. To byłby koniec 
tego zdania. Jednocześnie to dotychczasowe zdanie w nowym 
brzmieniu stałoby się nowym czwartym akapitem.

Przewodnicząca poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska (PO):
Dobrze.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem tej poprawki? (21)

Kto jest przeciw? Nie widzę.
Kto się wstrzymał? Nie widzę.

Poprawka została przyjęta.

Czwarty akapit. Czy są jakieś uwagi? Pan poseł Babinetz.

Poseł Piotr Babinetz (PiS):
Rozumiem, że do czwartego akapitu, w ten sposób teraz stał się 
piątym akapitem.

Tutaj byłyby dwie poprawki. Pierwsza po słowach: „Sejm Rze-
czypospolitej Polskiej składa wyrazy wdzięczności” a przed 
słowem „Ukraińcom” należy jednak dodać słowo „tym”, żeby 
określić tych konkretnych Ukraińców, którzy narażali swoje ży-
cie.

Druga poprawka. W dalszym ciągu tego zdania mamy zapis: 
„którzy narażając swoje życie”. Tu jednak rzeczywiście po 
słowach: „którzy narażając”, a przed „swoje życie” należałoby 
dodać: „a nawet oddając”. Byłoby: „którzy narażając, a nawet 
oddając swoje życie”. Tutaj słuszne było przypomnienie, że 
przecież część tych Ukraińców, którzy wówczas bronili Pola-
ków, również została zamordowana przez OUN-UPA. Dziękuję.

Przewodnicząca poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska (PO):
Panie pośle, jeśli chodzi o słowo „tym”, to przypominam, że 
pierwotnie tak było, potem zgodnie wszyscy w podkomisji je 
wykreślili, bo wydawało się, że jest to w ogóle zupełnie niepo-
trzebna taka sygnatura.

Poseł Piotr Babinetz (PiS):
Pani przewodnicząca, to była troszkę bardziej skomplikowana 
sytuacja w podkomisji, ponieważ zamiast słowa „tym” pojawiło 
się tam inne słowo, które później z kolei też zostało usunięte.

Przewodnicząca poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska (PO):
Ale najpierw było „tym”, potem było „sprawiedliwym”, a po-
tem uznaliśmy, że wiadomo, że chodzi tylko o tych, którzy 
narażając swoje życie bronili.

Poseł Piotr Babinetz (PiS):
Dobrze. Może jeszcze trzeba jakiejś opinii w tej sprawie od 
strony językowej.

Przewodnicząca poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska (PO):
Nie wiem, czy nas tu ktoś w tej chwili wesprze językowo. 
Sami musimy sobie dać radę, panie pośle. Według mnie, jest 
bardzo czytelne. Nie chodzi o to, że mówimy do wszystkich 
Ukraińców, tylko do tych, którzy „narażając, a nawet oddając 
swoje życie, bronili polskich współbraci”. Tu nie ma żadnej 
złej woli z mojej strony, tylko po prostu nie widzę takiej ko-
nieczności. Czy pan poseł podtrzymuje to słowo „tym”?

Poseł Piotr Babinetz (PiS):
Są różne głosy, trzeba uwzględniać rozmaite głosy. Jednak 
podtrzymujemy. Przegłosujmy i sprawa będzie jasna. W razie 

czego nie będziemy tego podnosić.

Przewodnicząca poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska (PO):
Dobrze, przegłosujmy. Pierwsza poprawka, aby przed słowem 
„Ukraińcom” wstawić słowo „tym”.

Kto z pań i panów jest za „tym”? (9)

Kto jest przeciw? (9)
Kto się wstrzymał? (0)

Poprawka nie przeszła. Czy to też będzie wniosek mniejszo-
ści?

Poseł Piotr Babinetz (PiS):
To już pewnie nie.

Przewodnicząca poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska (PO):
Dobrze. Druga poprawka: „którzy narażając, a nawet oddając 
swoje życie”.

Kto z pań i panów posłów jest za wstawieniem tych słów? (19)

Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję. Czy do szóstego akapitu są jakieś uwagi?

Legislator Michał Baranowski:
Drobiazg redakcyjny. W pierwszym wierszu obecnego akapi-
tu, w którym jesteśmy, po wyrazach: „wyrazy wdzięczności 
Ukraińcom” przecinek po „którzy”. Jedyna uwaga o charakte-
rze interpunkcyjnym.

Przewodnicząca poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska (PO):
Gdzie to jest?

Legislator Michał Baranowski:
W obecnym przedostatnim, przecinek po „którzy”.

Przewodnicząca poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska (PO):
Jak po „którzy” przecinek? Jak może być po „którzy”?

Legislator Michał Baranowski:
Jest to wtrącenie „narażając swoje życie”. To jest uwaga na-
szych językoznawców: „Ukraińcom, którzy, narażając”.

Przewodnicząca poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska (PO):
Panie mecenasie, nie ma absolutnie zgody.

Legislator Michał Baranowski:
Dobrze.

Przewodnicząca poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska (PO):
Zdanie brzmi: „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa wyrazy 
wdzięczności Ukraińcom, którzy narażając, a nawet oddając 
swoje życie, bronili polskich współbraci”. Nie ma tu żadnego 
dodatkowego przecinka, przepraszam, chyba że pani poseł Bu-
bula widzi tu jakieś miejsce.

Poseł Barbara Bubula (PiS):
Ja nawet bym sugerowała, że niekonieczny jest przecinek po 
słowie „życie”, ale nie będę się upierać. Moim zdaniem, nie 
należy tego traktować jako rozbudowanego zdania wtrącone-
go. Myślę, że pani przewodnicząca ma rację.

Przewodnicząca poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska (PO):
Dziękuję bardzo. To jednak dwie szkoły polonistyczne się spo-
tkały.

Czy do ostatniego akapitu są jakieś uwagi? Nie widzę. Biuro 
Legislacyjne? Nie ma. Zakończyliśmy rozpatrywanie.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości propo-
nowanego projektu uchwały wraz ze zgłoszonymi wnioskami 
mniejszości? Wnioski mniejszości będą w sprawozdaniu, pani 
poseł. Mamy je umieścić czy nie? Rzeczywiście, nie dopełni-
ło to zmiany, tylko są wnioski mniejszości. Chciałam państwa 
uspokoić, ale okazuje się, że niekoniecznie.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem projektu uchwały 
wraz z przyjętymi poprawkami? (11)

Kto jest przeciw? (2)
Kto się wstrzymał? (8)

Dziękuję.

Pozostaje tylko jeszcze wybór sprawozdawcy. Opinia tu nie 
jest potrzebna. Proszę o zgłoszenie sprawozdawcy.

Poseł Jerzy Fedorowicz (PO):
Zgłaszam panią poseł Iwonę Śledzińską-Katarasińską – prze-
wodniczącą Komisji i przewodniczącą podkomisji.

Przewodnicząca poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska (PO):
Czy są jakieś inne kandydatury? Dziękuję bardzo. Zamykam 
posiedzenie. Serdecznie dziękuję ekspertom, gościom i po-
słom.
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kona Pięćdziesiątnicy z pozoru wydaje się tylko zwy-
kłym przedstawieniem wydarzenia. Tak jednak nie jest. 
Ileż tu jest symboli, ileż ona chce nam powiedzieć!
Dla mnie bardzo ciekawy jest jeden aspekt wymowy tej 

ikony- ważne przesłanie: „Każdy z nas jest inny, ale wszyscy 
jesteśmy równi.” Dotyczy to wielu aspektów życia- i religii, i 
prawa, i obowiązków, i narodowości, i innych.
Spróbuję to wyjaśnić.

                                                                 
/ Ikona Pięćdziesiątnicy

Popatrzmy na tych apostołów- wszyscy znajdują się na tym 
samym planie, w jednakowej skali wielkości, choć niektórzy 
są w oddaleniu – to wyraża ich równość. Wszyscy zasiadają 
na ławie w kształcie łuku-podkowy tworząc dwie grupy, jedna 
naprzeciw drugiej. Są równi, ale nie jednakowi. Każdy siedzi 
w innej pozie, ma inne gesty, miny, widać zróżnicowaną ko-
lorystykę szat. Apostołowie mają też różne  zadania- ci którzy 
trzymają księgi to ewangeliści, zaś pozostali trzymają zwoje- 
symbol nauczania apostolskiego.

Tak, ikona przypomina, że jedność nie wyklucza różnorodno-
ści.
Mamy różne kościoły, ale wierzymy w Boga. 

Kilka słów o samym tym święcie.
Święta Pięćdziesiątnica, Zielone Świątki, Niedziela Świętej 
Trójcy - to inne nazwy tego Święta (Kościół rzymsko- kato-
licki rozdzielił Pięćdziesiątnicę i Święto Trójcy na dwa osobne 
- Zachód obchodzi Niedzielę Św. Trójcy tydzień po Zesłaniu 
Świętego Ducha). 
Obchodzone zawsze w niedzielę, pięćdziesiąt dni po Passze. 
Już Żydzi uroczyście obchodzili pięćdziesiąty dzień od Pas-
chy na pamiątkę Teofanii przed Mojżeszem, kiedy ten od Boga 
dostał Dekalog. Jak widzimy, jest to też swoiste proroctwo - 
w Nowotestamentowej Pięćdziesiątnicy objawia się Trzecia 
Osoba Św. Trójcy - Duch Święty. Jezus spełnia Swoją obiet-
nicę, daje Pocieszyciela najpierw posłusznie oczekującym 
apostołom  zebranym w Wieczerniku. Ten dzień uznajemy za 
początek pełnego istnienia Kościoła. 
Jest to jedno z dwunastu głównych świąt cerkiewnych. Po 
raz pierwszy od Paschy śpiewa się hymn "Cariu Niebiesnyj" 
("Królu niebieski"). 

Powróćmy jeszcze do ikony. Jest na niej cała Trójca Święta, 
choć na pierwszy rzut oka tego nie widać. 
Na głowy apostołów z góry zstępuje Święty Duch w postaci 
promieni światła – jest to bohater ikony Zesłania-  Osoba Trój-
cy Świętej.

Krąg apostołów zwieńczony jest pustym miejscem. To pusty 
tron oczekujący powtórnego przyjścia Chrystusa – symbol 
ciągłego oczekiwania na Oblubieńca Tutaj Chrystus pozostaje 

niewidzialny, lecz to On jest zawsze obecną Głową Cerkwi. 
Mamy więc na ikonie Chrystusa, choć go nie widzimy, to ko-
lejna Osoba Trójcy Świętej.

No i Bóg Ojciec. Jest niewidzialny, ale otwarty krąg Ducha 
Świętego wskazuje, że jest On w niebie. 
Mamy więc już całą Trójcę Świętą.

W Kościele Prawosławnym, którego kalendarz liturgicz-
ny nie przewiduje święta Trójcy Świętej w dosłownym jego 
znaczeniu, celebrowane jest ono głównie w pierwszy dzień 
Pięćdziesiątnicy - w Niedzielę, która nazywana jest również 
Dniem Trójcy. Nabożeństwo tego dnia objaśnia dogmatycz-
ną naukę Kościoła o Trójcy Świętej, której ikona wynoszona 
jest do nawy świątyni. Ikona Zstąpienia Ducha Świętego na 
Apostołów wprowadzana jest do nabożeństwa drugiego dnia, 
w Poniedziałek, który poświęcony jest Duchowi Świętemu i 
nazywany jest Dniem Ducha. W ten sposób te dwie całkowicie 
różne pod względem swego znaczenia ikony odnoszą się do 
święta Pięćdziesiątnicy. 
Oto inna ikona Trójcy Świętej, według Andrieja Rublowa:

/  Ikona Trójcy Świętej

Powróćmy znów do pierwszej ikony- Zesłania Ducha Świę-
tego. 
W centrum znajduje się nisza w kształcie arki z ciemnym tłem.
Znajdujący się w arce mistyczny starzec-król trzyma w wycią-
gniętych dłoniach jasny welon lub obrus, na którym spoczywa 
dwanaście rulonów. Nabierają one rangi świętości, której nie 
należy dotykać gołymi rękoma. Służą za symbole apostolskiej 
misji każdego z apostołów, kierowanej do całego świata, którą 
otrzymali oni w dzień Pięćdziesiątnicy oraz powszechną obiet-
nicą zbawienia. Ten starzec to król Dawid, który reprezentuje 
jednocześnie wszystkich proroków i patriarchów Starego Te-
stamentu, którzy pragnęli zobaczyć i nie zobaczyli tego, co 
stało się udziałem Kościoła w dzień Pięćdziesiątnicy.

Kolejny aspekt symboliki tej ikony to: „Otwarte dla nas Niebo 
i otwarta Ziemia”
Otwarta u góry kompozycja zdaje się być skierowana ku niebu 
(ku Ojcu), skąd wydobywają się ogniste języki. Również nisza 
w jej dolnej części czyni wrażenie otwartości. Świadczy to też 
o otwartości Cerkwi: z góry poprzez Świętego Ducha dla bez-
cielesnej Trójcy, z dołu poprzez nas dla całego świata. 

Dz.Ap. 2:1-47
1. A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem 
na jednym miejscu.
2. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego 
wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli.
3. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i 
usiadły na każdym z nich

4. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli 
mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał.

Zewnętrzne przejawy świętowania Pięćdziesiątnicy - upięk-
szanie świątyń i domów zielonymi gałązkami drzew, krzewów 
i kwiatami - również wywodzą się z Kościoła Starego Testa-
mentu i symbolicznie wyrażają moc Ducha Świętego, która 
ożywia, odnawia, daje życie i pobudza wszystko do rozkwitu. 

          

Dawniej powszechnym zwyczajem  tego okresu było majenie 
domów, zgodnie z powiedzeniem "Zielone Świątki - tatarak 
w kątki", przed wejściem do chat ustawiano młode zielone 
brzózki. Kiedyś jeszcze cięto tatarak, i rozrzucano po całym 
mieszkaniu oraz przed chatą- cóż to był za zapach! W wieńce 
z kwiatów i liści ubierano także przydrożne krzyże i kapliczki.
Współcześnie ludzie przynoszą mniejsze gałązki brzozy czy 
klonu, które wkładają za obrazy i do wazonów.

Przy opracowaniu tematu korzystałam ze stron:
http://chomikuj.pl/Srbija/*e2*98*a6Muzyka+chrze*c5*9bci-
ja*c5*84ska+*e2*80*a0/Zes*c5*82anie+Ducha+*c5*9awi*c
4*99tego+(Pi*c4*99*c4*87dziesi*c4*85tnica)/ikony
http://www.parafia-swietego-jerzego.pl/index.php?i-
d=103&sub=swieto&sid=26
ks. Konstanty Bondaruk, Jarosław Charkiewicz
http://forum.historicus.pl/viewtopic.php?t=3486 http://www.
old.cerkiew.pl/prawoslawie/text.php?id=186  http://wiano.eu/
article/2166 -zdjęcie święta
http://www.chojnow.miejsce.me/view/clericali-hydepark/
zielone-swiatki-czyli-poganskie-swieto-plodnosci#clericali-
hydepark/zielone-swiatki-czyli-poganskie-swieto-plodnosci  
- zdjęcie chaty
http://wwwpomysl.wordpress.com/category/biblia/duch-swie-
ty/  -zdjęcie w brzozach i cytat z Pisma Świętego 

IKONA ZESŁANIA DUCHA 
ŚWIĘTEGO
Anna Małgorzata Budzińska -opracowanie tekstu i wykonanie ikon

I
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azywam się Helena Wój-
towicz z d. Karbowiak, 
mam 79 lat, mieszkam w 
mieście Nowa Sól, przy ul. 

Ludwika Waryńskiego 4/9, powiat 
Nowa Sól, woj. Lubuskie. Urodzi-
łam się 04 kwietnia 1925 r. we wsi 
Barbarówka w pow. Włodzimierz 
Wołyński. Mój tatuś miał na imię 
Władysław Karbowiak, jego rodzice 
to Seweryn i Teofila z d. Grzegor-
czyk. Moi rodzice przyjechali na 
Wołyń w roku 1921, bowiem mój 
tatuś był Legionistą i walczył pod 
rozkazami Marszałka Polski Józefa 
Piłsudskiego. Za zasługi poczynio-
ne dla Ojczyzny, został zaliczony 
do grupy wyróżnionej przez nadania 
ziemskie i tak właśnie, moi rodzice 
trafili na Wołyń. Tatuś zostałem za-
tem osadnikiem na Kresach Rzeczy-
pospolitej. Ponieważ jednak, nie był 
z powołania rolnikiem i nie ciągnęło 
go, do uprawiania ziemi, zgodził się 
zostać gajowym w Lesie Kohyleń-
skim. Tymczasem rodzice tatusia 
pozostali w rodzinnej wsi Jeziórka, 
powiat Grójec pod Warszawą. Moja 
mamusia miała na imię Jadwiga i 
była z domu Borkowska, jej rodzi-
ce to Walenty i Katarzyna z domu 
Kaczyńska. Rodzina Borkowskich 
także pochodziła ze wsi Jeziórka, 
powiat Grójec na Mazowszu. Mama 
Jadwiga, będąc jeszcze młodą dziew-
czyną, tam właśnie poznała i poko-
chała mojego tatę i tam też przyjęli 
Sakrament małżeństwa. Wkrótce 
potem wyjechali na Wołyń w swoje 
nowe miejsce zamieszkania, a razem 
z nimi przyjechała, najstarsza na-
sza siostra Irena, urodzona 19 lipca 
1919 r.. Wydaje się że rodzice nie 
specjalnie tęsknili za Mazowszem, 
ziemia tam była prawdopodobnie 
byle jaka, więc gdy nadarzyła się 
okazja, zdecydowali się wyjechać. 
06 lipca 1923 r. na świat przychodzi 
ich druga córka Władysława, uro-
dzona na kolonii Barbarówka, gdzie 
tymczasowo zatrzymali się rodzice. 
Niedługo później, w roku 1925 na-
rodziłam się właśnie ja, a już półtora 
roku później, mianowicie 28 wrze-
śnia 1926 r., nasza kolejna siostra 
Marianna. Ta jako pierwsza przyszła 
na świat, już w gajówce, w naszym 
nowym miejscu zamieszkania w Le-
sie Kohyleńskim. Lasy Kohyleńskie 
należały do Żyda o nazwisku Kac i 
tatuś zgodził się pracować, także dla 
niego jako gajowy tym bardziej, że 
jego młodszy brat również otrzymał 
posadę gajowego w lesie pana Kaca. 
Po pewnym czasie my mieszkali-
śmy na Budkach Kohyleńskich, a 
stryj ożenił się z Katarzyną z domu 
Palonka i mieszkali na Wronich Bło-
tach. Tam urodziły się wszystkie ich 
dzieci w tym: Zygmunt, Krystyna, 
Lucyna, Zbigniew i Danusia, miesz-
kali tam szczęśliwie do tragicznego 
roku 1943. W tamtym czasie ludzie 
posiadali liczne rodziny, dużo dzieci. 

Po temu i w naszej rodzinie urodziła 
się jeszcze 28 kwietnia 1928 r. Sta-
nisława , a po niej nasz jedyny brat 
Stanisław, było to 30 marca 1930 r.. 
Jako ostatnie, urodziły się: Leokadia 
14 lutego 1932 r. i Krystyna 08 maja 
1934 r..

ZACISZNA „ LEŚNA PUSTEL-
NIA”

Moja pamięć sięga 1930 r., gdy na-
rodził się mój braciszek Stasio, do 
dziś pamiętam jego chrzciny w na-
szym Kościele parafialnym p.w. Na-
rodzenia Najświętszej Marii Panny. 
Byłam wtedy na tej uroczystości i 
była tam także cała nasza rodzina. 
To była piękna i słoneczna niedzie-
la, poza tym nie wiele rozumiałam z 
tego, co się właśnie działo. Pamię-
tam także narodziny Lodzi i Krysi, 
byłam już dużym dzieckiem i o wie-
le więcej rozumiałam, z tego wszyst-
kiego. Obie najmłodsze siostry 
również zostały ochrzczone w Swoj-
czowie. Ja tymczasem i Władzia 
zostałyśmy ochrzczone we Włodzi-
mierzu Wołyńskim w Kościele p.w. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
Barbarówka i Smolarnia należały 
bowiem do parafii we Włodzimierzu 
Wołyńskim. Moi rodzice chrzest-
ni to Jan Borkowski i Helena Bor-
kowska z d. Górka. Dzieciństwo, 
zresztą bardzo radosne przeżywa-
łam pośród drzew, łąk i kwiatów 
leśnych. Od kiedy pamiętam bardzo 
lubiłam naszą gajówkę, nasz leśny 
dom. Codziennie rano budził mnie 
przepiękny śpiew ptaków, a do snu 
utulało mnie wdzięczne rechotanie 
żab, których na pobliskich bagnach, 
było całe mrowie. Chociaż miesz-
kaliśmy tam sami, a do najbliższe-
go gospodarstwa w polskiej kolonii 
Teresin, było co najmniej 2 km, nie 
czułam się odludkiem. W możliwie 
najpiękniejszy sposób korzystałam 
z uroków tej „leśnej pustelni”. I ja 
i moje siostry, byłyśmy dziećmi o 
wesołym i żywym usposobieniu i 
do tańca i do różańca. Widzę, że po-
mimo upływu czasu, pozostało nam 
to, po dziś dzień. Prawdziwe jest 
więc powiedzenie: „czym skorupka 
za młodu nasiąknie, tym na starość 
trąci”. Miałam codziennie dziesiątki 
nowych pomysłów, jak urozmaicić i 
tak ciekawe już nasze dzieciństwo. 
Nie przypominam sobie, abyśmy 
tam z siostrami, kiedy z nudów 
umrzeć miały. Piękne położenie, 
urok lasu i ta niezwykle kojąca cisza, 
a raczej muzyka leśna sprawiały, że 
niemal codziennie ktoś nas odwie-
dzał. Tym bardziej, że było nas dużo 
rodzeństwa, a każdy miał swoich 
kolegów i koleżanki. Nigdy nie za-
pomnę jedynego, takiego smaku na 
świecie, to jest oczywiście naszych 
kohyleńskich poziomek oraz wspa-
niałego sosu z naszych rodzimych 
grzybów. Prawdziwków było mniej, 

ale opieniek to tyle, że całe miasto 
Włodzimierz, by wykramił, dlatego 
we właściwej porze w nasz las za-
puszczało się wielu ludzi. I niekiedy 
można ich było spotkać, roześmia-
nych od ucha do ucha, targających 
w rękach, a nawet na plecach, pełne 
kosze pięknych grzybów. Najczę-
ściej odwiedzała nas moja kuzynka 
Helenka Borkowska oraz jej brat 
Kazimierz, dzieci Jakuba i Zofii 
Borkowskich z kolonii polskiej Bar-
barówka. Jakub był rodzonym bra-
tem mojej mamusi Jadwigi. Często 
przychodzili do nas także Mieczy-
sław, Franciszka i Zdzisław Kielak, 
to byli również nasi bliscy kuzyni, 
dzieci naszej cioci Anny Kielak, ro-
dzonej siostry naszej mamusi. Poza 
tym często odwiedzały nas nasze 
bliskie koleżanki z polskiego Tere-
sina, w tym: Michalinka Rusiecka, 
Wacka Wawrynowicz, Zosia Waw-
rynowicz, Weronika Topolanek i 
Felicja Sobolewska. Wszystkie one 
były moimi koleżankami, a gdybym 
tak miała wspomnieć, kolegów i 
koleżanki mego rodzeństwa, to mie-
libyśmy swoisty spis młodzieży te-
resińskiej. Było to po części zasługa 
naszego tatusia Władysława, który 
był człowiekiem dobrym, o miłym 
usposobieniu i niezwykle gościn-
nym. Nie tylko, że lubił z mamusią 
potańcować na różnych przyjęciach 
i zabawach, organizowanych w ca-
łej naszej okolicy, a najczęściej w 
Swojczowie. Stać go było, nawet 
kupić najprawdziwszy gramofon, 
aby nasze dzieciństwo stało się jesz-
cze radośniejsze. I rzeczywiście, 
moje siostry, co tylko nazbierały 
trochę poziomek, zaraz leciały do 
miasta Włodzimierz, a było to ok. 12 
km, sprzedawały poziomki i kupo-
wały kolejne płyty. Do dziś pamię-
tam, ten nasz leśny gramofon, miał 
taką charakterystyczną, dużą trąbę, 
a nakręcałyśmy go korbką. Jakże 
on pięknie i głośno wygrywał, a po-
mnożony przez „leśne echo” czynił 
muzykę, czymś niezwykle pięknym 
i niepowtarzalnym.

HARMONIA I ZGODA BUDOWA-
ŁY NASZE RODZINY

Urok tego miejsca, przyciągał zatem 
wiele polskiej młodzieży, bowiem 
Ukraińcy do nas nie zachodzili, stąd 
i często, były u nas potańcówki. 
Pragnę podkreślić, że piękno ota-
czającej nas przyrody, taki niemal-
że: „Boży Zaścianek” , sprawiał, że 
wcale nie potrzebowaliśmy wódki, 
czy innych detali, by się dobrze ba-
wić, by miło spędzać ze sobą czas. 
Pomimo, że Ukraińcy nie przycho-
dzili do nas, żyliśmy z nimi w zgo-
dzie i we właściwie, przyjaznej har-
monii. Wielu Ukraińców poważało 
naszych rodziców, dlatego często 
byli zapraszani na przeróżne spotka-
nia, a nawet na rodzinne spotkania w 

ukraińskich chatach. Nie pamiętam, 
aby kiedykolwiek wrócili z takiego 
spotkania smutni i niezadowoleni, 
a już na pewno, aby czuli się upo-
korzeni. Ja właściwie z rodzicami 
na takie zabawy nie chodziłam, 
poza jednym wyjątkiem, kiedy to 
rodzice zabrali mnie do ukraińskiej 
wsi Kohylno, była tam zabawa bi-
letowa. Pamiętam, że na początek 
odegrano przedstawienie, było to 
tak: kilka ukraińskich dziewcząt i 
chłopców śpiewało: „Zebrały wsi 
dziewczata, taj wsi parobki rozejszły 
się zbierać jahody…..”. Pokazywali 
przy tym, jak zbierali te jagody do 
dzbanów. Przedstawienie było oczy-
wiście dłuższe i dość ciekawe, tak 
że spodobało mi się nawet. Potem 
była już zabawa taneczna, bawiłam 
się bardzo dobrze, chętnie tańcowa-
łam z ukraińskimi chłopakami, nie 
wyczuwałam żadnej wrogości do 
nas Polaków, przeciwnie czułam się 
tam dobrze. Osobiście widywałam 
także wielu chłopców i dziewcząt 
ukraińskich, na wielu pobliskich, 
leśnych łąkach, gdzie wypędzali by-
dło. Uderzało mnie piękno ich pie-
śni, których śpiewali dużo, jeszcze 
bardziej zachwycały mnie ich głosy, 
były niezapomniane, po prostu pięk-
ne. Kiedy tak lubiłam słuchać tych 
dumek, ukraińskich pieśni, nigdy nie 
przyszło mi na myśl, że ktokolwiek 
z tych śpiewających, może próbo-
wać odciąć mi głowę siekierą. Ni-
gdy nie uwierzyłabym, gdyby ktoś 
w proroczej wizji odsłonił mi, tę 
naszą najbliższą przyszłość, gdyby 
ktoś usiłował przekonać mnie o tym, 
co się miało przecież stać faktem i to 
już za kilka lat. Póki co, w naszej ga-
jówce młodzież lubiła urządzać so-
bie różne imprezy okolicznościowe, 
najlepiej zapamiętałam „Andrzejki”. 
Lubiłam nasz las jeszcze z jednego 
powodu, było tam oczywiście dużo 
zwierzątek, które lubiłam podpatry-
wać. Najczęściej spotykałam sarenki 
i zajączki, choć raz spotkałam nawet 
żółwia i do dziś nie mam pojęcia, 
skąd i jak się tam nawinął. Przed II 
wojną światową częstymi gośćmi 
w naszym domu, byli polscy ofice-
rowie z miasta Włodzimierz Wo-
łyński. Przyjeżdżali do nas latem, 
a jeszcze częściej w zimie na polo-
wania. Imponowała mi kultura tych 
oficerów oraz dobre obyczaje, war-
to także wspomnieć ich pobożność. 
Dla przykładu, kiedy który wchodził 
do naszego domu, nie zapomniał 
powiedzieć staropolskiego: „Niech 
będzie pochwalony Jezus Chrystus” 
. Z perspektywy, tak długiego czasu, 
widzę wyraźnie, że na takiej właśnie 
armii, można było potem budować 
bohaterskie szeregi 27 Wołyńskiej 
DP AK. Dywizji na sztandarze któ-
rej, z dumą i gorącą wiarą, czytali-
śmy ideały całego naszego życia: 
Bóg, Honor i Ojczyzna. Dziś nato-
miast często modlę się do Boga, aby 

ustrzegł naszych żołnierzy i nasz na-
rodowy honor, bowiem czego można 
się spodziewać od ludzi, dla których 
ideały chrześcijańskie, tak niewiele 
znaczą. Najpiękniejszym miesiącem 
w naszym domu i w naszym lesie, 
był naturalnie maj i doprawdy nie 
sposób opisać, czym jest właściwie 
przejście lasu ze stanu zimowego w 
stan letni. To tak jakby człowiek ze 
śnieżnej pustyni, nagle trafił do raju i 
natychmiast popadł w ciężką rozter-
kę: czym się cieszyć od zaraz, a co 
zostawić sobie na deser. Po prostu, 
gdy wszystko wkoło Ciebie rozwija 
się, cudownie pachnie i niebiańsko 
śpiewa, czujesz się mocno zagubio-
ny, świat traci się niejako w Twoim 
urzeczonym sercu. Dlatego szczerze 
wyznam, że kilkadziesiąt lat spędzo-
nych w małym miasteczku Nowa 
Sól na Dolnym Śląsku, choć także 
pięknych, jednak w jakiejś cząstce 
niepełnych. Oto bowiem w moim 
sercu, nawet dziś, na każde wspo-
mnienie o tamtych latach, budzi się 
tęsknota, a może nawet szczypta 
niewinnej zazdrości, o tamten czas, 
o tamten „Boży Zaścianek”. To 
nasz wołyński maj, ale i zima miała 
swoje uroki. Każdy kto raz zobaczy 
świerkowy las, pod grubym puchem 
śnieżnym zaręczam, że nigdy już nie 
zapomni, tej bajkowej, śnieżnej bieli 
i ciszy.

POD MIŁOSNYM WEJRZENIEM 
MARYI

Moja rodzina, podobnie jak niemal 
wszyscy ludzie w okolicy i Polacy 
i Ukraińcy, byliśmy ludźmi poboż-
nymi. Wiara była dla nas źródłem 
mocy duchowej, ta zaś nadawała 
sens, całemu naszemu życiu. W 
naszej społeczności, po prostu nie 
można było sobie wyobrazić życia 
bez Boga, dlatego w naszych stro-
nach zjawisko ateizmu, praktycznie 
nie występowało, nawet nie słysza-
łam o czymś takim. Tamten kresowy 
naród, tamten lud, to byli właściwie 
piękni, choć ubodzy ludzie, bez wąt-
pienia grzeszni, nikt bowiem nie jest 
doskonały. Cokolwiek by jednak o 
nich nie powiedzieć, wierni Bogu i 
na Bogu, budujący swoją codzien-
ność. Nic więc dziwnego, że i ja od 
najmłodszych swoich lat, pomimo 
dużej odległości, bywałam niemal 
w każdą niedzielę w naszym ko-
ściele w Swojczowie. Jechaliśmy 
tam zwykle całą rodziną na naszym 
drewnianym wozie, takie były cza-
sy. Jak tylko podrosłam, chodziłam 
do kościoła z moimi siostrami na 
piechotę, a zdarzało się że i sama 
dziarsko maszerowałam. Droga 
wiodła przez Teresin, a potem przez 
Wólkę Swojczowską i już do same-
go kościoła. Największym skarbem 
naszej parafii był łaskami słynący 
Obraz Matki Bożej. I choć osobiście 
nie spotkałam się w swoim życiu, 

Barwy Wołynia – Wspomnienia 
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bezpośrednio z konkretnym cudem, 
takim aktem uzdrowienia, jednak 
już samo to miejsce i gorejąca tam, 
niezwykła religijność kresowej spo-
łeczności, w tym Ukraińców, nosiła 
w sobie znamiona stałej obecności 
Ducha Świętego, pośród nas. Nigdy 
nie zapomnę tamtych rozmodlonych 
uroczystości kościelnych, w których 
brałam osobiście udział, modlące-
go się w skupieniu ks. Franciszka 
Jaworskiego, śpiewających z miło-
ścią, wiarą i przejęciem ludzi oraz 
pięknych dźwięków naszych swoj-
czowskich organów. Do dziś mam 
przed oczyma, jakże miłe memu 
sercu procesje z eucharystycznym 
Ciałem naszego Pana, dookoła na-
szej świątyni. Kościół nasz nie był 
duży, ale piękny i czułam się tam 
b. dobrze. W Ołtarzu głównym za 
szkłem, znajdował się nasz cudow-
ny Obraz Matki Bożej ze Swojczo-
wa, przysłonięty był zwykle innym 
wizerunkiem: w ciemnym tle postać 
Jezusa z rozłożonymi i wzniesiony-
mi do góry rękoma, a obok Niego, 
na wysokości głowy naszego Pana, 
widać było główki dwóch aniołków. 
Były też ołtarze boczne, ale dziś już 
nie pamiętam, komu były poświę-
cone. Najbardziej uroczyste święta, 
które pamiętam w naszej parafii, 
to oczywiście Boże Narodzenie i 
Wielkanoc. Każdego roku, całą ro-
dziną wybieraliśmy się na Pasterkę, 
to było nocą, jechaliśmy na godzinę 
24.00. Pamiętam, że nasz Kościół 
zawsze był wtedy pełny, całe tłumy 
ludzi, a kto przyjechał późno, miał 
już trudności w wejściem do świą-
tyni, przy czym mrozy, były na ten 
czas duże. Bardzo lubiłam nasze ko-
lędy, śpiewane w Kościele, a osobli-
wie śpiewane rodzinnie przy pięknie 
przybranej choince. Nasz tatuś Wła-
dysław już potrafił o to zadbać, jako 
gajowy potrafił upatrzyć drzewko 
i dla nas i do naszej szkoły na Bar-
barówce, a nawet woził drzewka do 
Kościoła w Swojczowie. Rodzice 
lubili śpiewać kolędy, moje rodzeń-
stwo i ja również. Zimowe wieczory, 
długie i ciepłe, przy choince i ro-
dzinnym stole, zawsze miło uspo-
sabiały do śpiewania, tym bardziej, 
że w tamtych czasach, a szczególnie 
w tamtych stronach, śpiewać kocha-
li niemal wszyscy. Cóż to były za 
święta i cóż to były za wieczory, z 
rozżewnieniem je dziś wspominam, 
a tak sobie niekiedy dumam: „Boże 
drogi nie było tyle na stole, co dziś, 
nie było telewizorów, a nawet radia, 
a święta były piękne i tak rodzinne. 
Przynosiły tyle radości i pokoju, a 
dziś na stole wszystko jest, tylko tej 
radości i tego pokoju brak. Bo to, 
czy dziś potrafią śpiewać, tak jak to 
my na Wołyniu kolędowaliśmy? Czy 
dziś ludzie umieją się jeszcze rado-
wać, czy raczej czują się znużeni, by 
nie powiedzieć zmęczeni, po kilku 
godzinach, wpatrywania się w tego, 
współczesnego, szklanego bożka? 
Ale co gorsza, czy jeszcze umieją ze 
sobą być i prawdziwie ze sobą roz-
mawiać, gdy go nie ma? Naprawdę 
chciałabym mieć taką nadzieję, ale 
chyba jest niestety inaczej. Bo oto, 
czy dziś nie słyszymy często: „świę-
ta, święta i po świętach”!?” Mam 
wrażenie, że to właśnie, to sztuczne 
tempo życia, to bezsensowne ga-
dulstwo i byle tylko do następne-

go miesiąca, byle jakoś przetrwać 
do wypłaty, to nas właśnie gubi, ta 
niekończąca się gonitwa. Łatwo 
wtedy zapominamy o tym, co jest 
najważniejsze, to jest o tej miłości, 
dla której Kard. Stefan Wyszyński 
mawiał: „Ludzie powiadają czas to 
pieniądz, a ja wam powiadam czas 
to miłość.” Bardzo miło wspominam 
te dni i chwile, gdy do naszej gajów-
ki przychodził sam Chrystus z dobrą 
Nowiną, przynoszony w sercach 
przez kolędników. Każdego roku 
przychodzili do nas, by radośnie 
kolędować, mieli szopkę i gwiazdę, 
która świeciła, a kręcąc się, mieniła 
się wszystkimi kolorami. Przebrani 
dość śmiesznie, zawsze dobrze nas 
ubawili, a tatuś miło ich przyjmo-
wał i nigdy nie odmówił przyjęcia. 
Byliśmy im wdzięczni, że potrafili 
iść taki kawał lasu, po zaśnieżonych 
drogach, tylko by w naszym domu 
radośnie zakolędować. Przychodził 
wtedy m.in. Antoni Buczko z kolo-
nii Teresin, mój późniejszy szwa-
gier, który ożenił się z moją siostrą 
Władzią, jeszcze przed wojną w 
1938 r. . Ślub odbył się 04 czerwca 
w Kościele w Swojczowie, a przy-
jęcie i zabawa weselna w naszej ga-
jówce. Osobliwie piękne były rów-
nież święta Wielkanocne, a każdego 
roku musowo jechaliśmy na ranną 
mszę świętą rezurekcyjną. Zawsze 
były to dni szczególnie radosne, a 
w ostatnich latach przed wojną, at-
mosferę podgrzewała orkiestra dęta, 
obecna tylko podczas tych świąt. 
Właściwie każda ważna uroczy-
stość kościelna, gromadziła tłumy 
ludzi w naszej świątyni, przy czym 
żywe wciąż tradycje, przydawały 
tylko kolorytu, wszelkim religijnym 
obrzędom. Dlatego nie sposób opi-
sywać wszystkich, spodziewam się 
bowiem, że pisali już o tym, także 
inni nasi parafianie. Ja chciałabym 
dziś wspomnieć, ten pachnący nie-
zwykle mocno tatarak w naszym 
domu, ścielony gęsto na podłodze 
i po wszystkich kątach oraz świeże 
gałązki brzózek, którymi tatuś Wła-
dysław zdobił dom w środku i przy 
drzwiach wejściowych. Dziś może 
ktoś mógłby sobie pomyśleć: „mało 
miał chłop wkoło lasu. Jeszcze w 
domu lubił sobie pochasać.” . A to 
były po prostu, takie nasze, polskie, 
rodzinne i katolickie, zielone świątki 
na Kresach.

SWOJCZOWSKIE  RADOSNE
 ODPUSTY

Zwieńczeniem naszego życia religij-
nego, były największe uroczystości 
parafialne, obchodzone 15 sierpnia, 
był to tzw. Odpust mały, oraz 08 
września: Odpust duży. I o ile uro-
czystość Matki Bożej Wniebowzię-
tej zawsze gromadziła wielu gości, 
będąc zarazem okazją do rodzinnych 
spotkań, o tyle Odpust w dniu Matki 
Bożej Siewnej, był już wydarzeniem 
wyjątkowym i niepowtarzalnym. 
Tego dnia ta mała miejscowość, 
zmieniała się, niemal w małe, ruchli-
we miasteczko. Ludzie ciągnęli ze 
wszystkich stron naszej rozległej pa-
rafii, a mieli niektórzy do pokonania 
nawet kilkanaście kilometrów. Dla 
przykładu Polacy zamieszkujący w 
kolonii polskiej Ludmiłpol, mieli 
do pokonania ponad 10 km. Na ten 

dzień przychodziły do Swojczowa 
piesze pielgrzymki, nawet z tak od-
ległych miejsc jak: Kowel, Łokacze 
i Kisielin. Naturalnie nasza rodzina, 
każdego roku jechała na obie uroczy-
stości, ja najbardziej lubiłam Odpust 
duży. Niedaleko kościoła, stawiano 
w tych dniach karuzelę, było także 
mnóstwo straganów oraz loterie, a 
można było wygrać pierścionek z 
niebieskim oczkiem. Trzeba było 
mieć tylko odrobinę szczęścia, a 
żywa papuga wyciągnęła Twój, wy-
marzony los. Sama nie próbowałam 
sił, ale lubiłam sobie tak popatrzeć, 
jak inni się zmagają i raz jeden, ktoś 
wygrał przy mnie ten pierścionek. 
W tych dniach było w Swojczowie 
i przy samym Kościele, wielu przy-
jaciół i znajomych, potem wspólnie 
wracaliśmy na smaczny obiad do 
naszego domu. Goście często przy-
jeżdżali do nas, przeważnie nasza 
rodzina z Barbarówki, ale również 
z Tartaku Kohyleńskiego. Bywali u 
nas dla przykładu: moja ciocia Ka-
tarzyna Sykut z mężem Bolesławem 
oraz ich troje dzieci: Józef (rocznik 
1928), Marysia (chyba z roku 1930) 
i Władysława (ur. w okolicach roku 
1936). Mieszkali w jednym małym 
domku wraz z rodzicami: Walentym 
i Katarzyną Borkowscy, którzy byli 
dla mnie zarazem dziadkiem i bab-
cią. Ich najbliższym sąsiadem był 
Niemiec Emil Winkler oraz jego 
żona, teściowa i troje ich dzieci, w 
tym: Elza, Arnold i Paul. Elza była 
moją bliską koleżanką i lubiłam się 
z nią bawić, ile razy przychodziłam 
do mojej babci. Na Tartaku mieszkał 
jeszcze rodzony brat Emila, chyba 
Aleksander Winkler mu było, a z 
nim jego żona i troje dzieci, w tym 
Erna. Na Teresinie mieszkał jeszcze 
trzeci ich brat: August Winkler, jego 
żona i dzieci. Wszyscy oni wyjechali 
późną jesienią do Niemiec, tak że na 
Boże Narodzenie 1939 r. , już w ich 
w naszych stronach nie było.

SZKOLNE LATA W SWOJCZO-
WIE I NA BARBARÓWCE

Pierwszy dzwonek szkolny w moich 
uszach, zadzwonił we wrześniu 1931 
r. w Swojczowie, choć nie było łatwo 
i musiał ojciec zrobić ławkę dla nas 
w klasie, gdyż nie było miejsca w 
naszej szkole. Chodziłam tam przez 
cały niemal rok, tylko zimą rodzice 
wynajmowali dla mnie i dla siostry 
Władzi stancję, u miejscowego Pola-
ka. Ojciec dogadał się w tej sprawie 
z dwoma braćmi Stefanus, złożyli 
się i wynajmowali dla nas stancję, 
od Stefanusów było troje dzieci i 
babcia i nas dwie. Władzia miała na 
ten czas 10 lat, a ja liczyłam 7, tatuś 
zabierał nas do domu na sobotę, a 
odwoził do Swojczowa w niedzielę. 
Lubiłam chodzić do szkoły, miałam 
tam bowiem wielu kolegów i kole-
żanek. Szkoła w Swojczowie była 
bardzo blisko ukraińskiej Cerkwii i 
nie raz, jak był właśnie pogrzeb oraz 
przerwa, to biegaliśmy tam do Cer-
kwii. Podobnież, gdy na Wielkanoc 
bawili się pisankami bowiem mieli 
Ukraińcy bardzo ładne pisanki. At-
mosfera w szkole była dobra i latem, 
gdy szłyśmy na piechotę przez Wól-
kę Swojczowską, a była to duża wieś 
ukraińska, nikt nas nie zaczepiał i 
nikt nam specjalnie przykrości nie 

sprawiał. Jak zawsze bywały uroczy-
stości: wesela lub chrzciny i nie było 
znać żadnej wrogości. Przy czym na 
polskim Teresinie mieszkały tylko 
trzy rodziny ukraińskie, w tym: Sto-
laruk, Sereda i jedna kobieta z doro-
słą córką, mieszkały i żyły razem z 
Polakiem Kaczkowskim. Niestety w 
Swojczowie w szkole, byłam tylko 
jeden rok, a potem przeniesiono mnie 
do szkoły na Barbarówce. Przyczyna 
była prosta i b. praktyczna, tatuś mógł 
nas częściej odwiedzać, gdy jechał w 
sprawie do miasta Włodzimierz Wo-
łyński. Chodziłam tam przez cztery 
lata, a po ukończeniu klasy piątej, 
skończyła się moja edukacja. Ro-
dzice nie mieli już więcej pieniąż-
ków, gdyż edukację rozpoczynały 
właśnie: dwie młodsze siostry i brat 
Stasio. W tej trudnej sytuacji, moi ro-
dzice widząc, że umiem już pisać i 
czytać, postanowili dać szansę młod-
szym, a ja musiałam poczekać. Tak 
oto wszyscy nauczyliśmy się czytać 
i pisać, a trzeba dodać, że w tamtych 
czasach, było to znaczne osiągnię-
cie, wielu bowiem nie miało nawet 
takiej szansy. Chociaż nie chodziłam 
już do szkoły, wciąż uczęszczałam 
do Kościoła w Swojczowie, była to 
dla mnie szansa na dalszy rozwój 
duchowy, a nawet intelektualny, któ-
rej nie zmarnowałam. W niedzielę 
bywałam w Kościele, nawet dwa 
razy i to często: na sumę o godzinie 
11.00 oraz na Nieszpory o godzinie 
18.00, oczywiście tylko letnią porą. 
Na tej drodze właśnie, dowiedzia-
łam się od moich koleżanek, może 
to była nawet Michalinka Rusiecka, 
czy Wacława Wawrynowicz, że jest 
pożyteczne stowarzyszenie przy na-
szym Kościele. Organizuje czas i 
zajęcia dla młodych dziewcząt. O ile 
dobrze pamiętam, było to Stowarzy-
szenie Młodzieży Katolickiej i nale-
żały tam, raczej młode dziewczyny, 
jeszcze panny, więc i ja tam trafiłam. 
A ponieważ było to, na krótko przed 
wybuchem II wojny światowej, by-
łam na tych spotkaniach tylko kilka 
razy, potem było to już niemożliwe. 
Mimo to w sercach cieszyliśmy się, 
że nam Sowieci Kościoła w Swoj-
czowie nie zamknęli, faktem jest że 
modlić się jeszcze nie wzbraniali. 
Przed wojną znałam osobiście Fran-
ciszka i Józefę Pieczonka, ich dzieci 
oraz siostrę Józi z Zastawia; Anasta-
zję Roch. Przychodziła do Pieczon-
ków w odwiedziny i czasami się tam 
widywałyśmy. Pozostałych Rochów 
nie znałam, choc wiem, że zamiesz-
kiwali w Kohylnie.

PATRIOTYCZNE WYCHOWANIE

Szkołę na Barbarówce zapamięta-
łam bardzo dobrze, a to za przyczy-
ną naszych nauczycieli, którzy byli 
ludźmi dobrymi z usposobienia i 
dobrze przygotowanymi do pracy. 
Nasze lekcje miały być ciekawe i na 
wskroś pożyteczne. Nauczycieli było 
tylko troje: kierownik szkoły Henryk 
Szpajdel, jego żona, a nasza wycho-
wawczyni Stanisława Szpajdel oraz 
nauczycielka języka polskiego Hele-
na Wydrzanka, jeszcze panna. Nale-
ży podkreślić ich wytwałą pracę, nad 
wpojeniem nam pierwiastów miłości 
do ojczyzny, Marszałka Józefa Pił-
sudskiego, naczelnika państwa pol-
skiego, rodzimej, narodowej historii 

oraz do religii katolickiej. Przy czym, 
wszystko utrzymane było na dość 
wysokim stopniu wolności osobistej 
i kultury, tak że nikt w naszej szko-
le nie czuł się pokrzywdzony, czy 
dyskryminowany, właściwie tego 
terminu, nawet nie znaliśmy. Wszy-
scy wiedzieli, że do prawosławnych 
dzieci przyjeżdża pop z Kohylna, a 
do Niemców pastor, nikt się temu 
nie dziwił. W naszej szkole czuły się 
dobrze, nawet dzieci żydowskie i nie 
przypominam dziś sobie, abyś ktoś 
kogoś wyzywał, bądź czynił inną 
krzywdę. Ale w tamtym czasie w na-
szej szkole, była prawdziwa dyscy-
plina i jeśli ktoś sobie dobrze nawa-
żył i trafił do kierownika, to wszyscy 
wiedzieli, że było pranie linką. Przy 
czym nasi nauczyciele, dobrze wie-
dzieli, że najlepszym sposobem na 
dobre wychowanie człowieka, jest 
po prostu dobry przykład, dlatego 
często organizowali dla nas zajęcia: 
sportowe, krajoznawcze i religijne. 
Do dziś pamiętam wycieczkę nad 
rzekę Bug oraz ładne przedstawienie 
teatralne, dla dzieci z naszej szkoły, 
zorganizowane przez naszych star-
szych kolegów. Nasi młodzi aktorzy, 
w tym siostra Irena oraz kuzyn Mie-
czysław Kielak, przedstawili nasze 
polskie Legiony, które szły prosto do 
raju, a po drodze spotkały św. Piotra, 
który jest klucznikiem Niebieskiej 
Bramy. Takich uroczystości i przed-
stawień było oczywiście dużo wię-
cej, ale nie sposób wszystkie opisać. 
Warto jednak wspomnieć o takim 
dniu, który w treści i wymowie, był 
niezwykle bogaty i głęboko wyrył 
się w naszych dziecięcych sercach. 
Była to uroczysta Akademia szkolna 
na cześć Marszałka Polski Józefa Pił-
sudskiego, który zmarł 12 maja 1935 
r. . Z tej okazji nasza dyrekcja ogło-
siła, że tym dniu nie będzie lekcji, 
ale odbędzie się specjalne spotkanie 
żałobne przy naszej szkole, tak aby 
godnie uczcić śmierć wielkiego Po-
laka i opatrznościowego Męża Stanu. 
I rzeczywiście tego dnia wybrałam 
się do szkoły z siostrą Władzią i były 
tam już dzieci, zebrane obok naszego 
szkolnego budynku. Na ścianie bu-
dynku zobaczyłam także zawieszony 
portret Marszałka Polski Józefa Pił-
sudskiego, przepasany grubą, czarną 
wstęgą na znak narodowej żałoby. 
Na życzenie naszych przełożonych, 
przystroiliśmy portret ładnymi, zie-
lonymi gałązkami brzozowymi, a 
potem zaśpiewaliśmy piękną pieśń 
żałobną na cześć Marszałka Polski, 
oto słowa, które po dziś pamiętam:
„To nie prawda, że Ciebie już nie ma, 
To nie prawda, że jesteś już w grobie,
Chociaż płacze, cała polska ziemia, 
Cała polska ziemia w żałobie.”

Potem wszyscy ustawiliśmy się do 
zdjęcia pamiątkowego. Na samym 
końcu, po prawej stronie od portre-
tu Marszałka, stoi nasz kierownik 
Szpajdel oraz jego żona Stanisława. 
Ja i Władzia jesteśmy, gdzieś w środ-
ku, tej dość dużej gromadki dzieci.

Fragment : WSPOMNIENIA HE-
LENY WÓJTOWICZ Z D. KAR-
BOWIAK Z OSADY BUDKI 
KOHYLEŃSKIE W POW. WŁO-
DZIMIERZ WOŁYŃSKI NA WO-
ŁYNIU 1930 – 1944 - Sławomir To-
masz Roch  2011 r. Glasow Scotland
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iosenka jest dobra na 
wszystko", właśnie. Szcze-
gólnie lwowska. Lwowskie 
piosenki wybitnych autorów 

/Marian Hemar, Jerzy Petersburski, 
Henryk Wars, Emanuel Szlechter, 
Witold Szołginia, Feliks Konarski, 
Jerzy Michotek, Jerzy Janicki/, jak 
i te anonimowe, uliczne, stanowią 
dokument polskiej kultury obycza-
jowej i muzycznej, a także języka 
przełomu XIX wieku, oraz dwudzie-
stolecia międzywojennego, w regio-
nie, gdzie współżyły różne narodo-
wości, krzyżowały się różne prądy 
obyczajowe i kulturowe, a kultura i 
język polski, mające zdolność asy-
milowania elementów obcych, roz-
wijały się potężnie i dumnie. 

Młodzi Polacy, ale nawet i ci śred-
niego pokolenia pozbawieni są 
dzisiaj słuchania tych lwowskich 
melodii i piosenek. Nikt bowiem, 
może za wyjątkiem Radia Katowi-
ce, w coniedzielnej audycji Danuty 
Skalskiej nie przypomina w Polsce 
chlubnych tradycji przedwojenne-
go „Radia Lwów” i jego "Wesołej 
Lwowskiej Fali" o czym za chwilę. 

Lwów, stołeczne miasto Galicji sta-
nowił wybitny ośrodek naukowego 
życia polskiego. Przede wszystkim 
Uniwersytet Lwowski od 1910 
roku noszący imię Jana Kazimie-
rza - skupiał uczonych - twórców 
wielu szkół naukowych, liczących 
się w ówczesnej Europie, a utrzy-
mujących swoją pozycję także w 
dwudziestoleciu międzywojennym. 

Życie kulturalne Lwowa XIX i XX 
wieku pomimo narzekań kryty-
ków na parweniuszostwo, kosmo-
polityzm i wiedeński stempel na 
wszystkim, rozwijało się intensyw-
nie, prężnie i systematycznie, osią-
gając rozmach i wysoki poziom w 
dziedzinie teatru, literatury, kry-
tyki, dziennikarstwa i sztuk pięk-
nych. Wystarczy wskazać choćby 
niektóre nazwiska urodzonych, lub 
działających we Lwowie twórców: 
ludzi teatru - W. Bogusławski, S. 
Skarbek ; pisarzy i krytyków - W. 
Pol, S. Goszczyński, A. Fredro, 
W. Bełza, K. Ujejski, G. Zapolska, 
M. Konopnicka, K. Makuszyński, 
J. Kasprowicz, M. Wolska, Beata 
Obertyńska J. Balicki, J. Paran-
dowski; malarzy, rzeźbiarzy i archi-
tektów - A. Grottger, K. Sichulski, 
M. Dulębianka, Z. Gorgolewski, L. 
Marconi. 

Doniosłą rolę w dziejach piśmien-
nictwa i kultury polskiej odegrały 
lwowskie firmy księgarsko - wy-
dawnicze. Życie codzienne XIX 
i XX - wiecznego Lwowa toczyło 
się barwnie na jego licznych przed-
mieściach, okalających miasto ze 
wszystkich stron. Od północy roz-
ciągało się jeszcze w średniowieczu 
ogromne przedmieście Żółkiew-
skie /najstarsza część miasta/, sta-

nowiące wylot z miasta ku Żółkwi, 
zamknięte od zachodu ul. Szpital-
ną i Źródlaną, od wschodu Górą 
Zamkową i wertepami /po lwow-
sku - debrami/ pod Piaskową Górą 
i Drogą do Kisielki, od południa 
placami: Krakowskim, Gołuchow-
skich i Strzeleckim. Gromadziła 
się tu głównie ludność żydowska, 
osiadła w tym miejscu jeszcze w 
średniowieczu za książąt ruskich. 
Zajmowała się ona głównie han-
dlem starzyzną. Ulice Żółkiewska 
i Smocza pokryte były kramami 
z tanią, znoszoną odzieżą skupo-
waną przez t.zw.” handełesów” po 
domach miasta i przedmieściach. 
Zaopatrywał się tu plebs miejski. Z 
czasem to niezwykłe centrum han-
dlowe przeniosło się bardziej na 
południe, t. j. na plac Krakowski, 
oraz przyległe ulice. 

Miejsce to nazwano z żydowska 
„Krakidałami”, lub żartobliwie 
„Paryżem”. Miejsce owo barwnie 
opisał Jerzy Janicki /"Krakidały" 
- "Lwowskie Spotkania" nr.4 i 5 z 
2007 r, „Kurier Codzienny” Chica-
go nr 16 i 17 z 2004 r./. 

"Czego mi naprawdę żal - to lwow-
skiego bałaku. Bo co tu dużo ukry-
wać, bo szkoda gadać, czyli wła-
śnie po naszemu szkoden - goden, 
ale niestety skazany jest ten nasz 
bałak na zagładę i tylko patrzeć, 
a umrze i nie pozostanie po nim 
nawet wspomnienie" - żalił się w 
„Krakidałach” Jerzy Janicki, wspo-
minając jeszcze o ...australijskiej 
tęsknocie za bałakiem. Bo jakże 
inaczej nazwać książki wydane w 
Melbeurne - "W krainie wielkie-
go bałaku", "Ziemia księżycowa", 
"Pamiętnik poetycki", autorstwa 
Andrzeja Chciuka. Aby przeczytać 
piękną inwokację do bałaku, dzie-
więciozgłoskowym wierszem roz-
poczynającą się: "Lwowski bałaku, 
liczna mowo.." należy sięgnąć do 
"Krakidałów" Jerzego Janickie-
go, wspomnień drukowanych w 
"Lwowskich Spotkaniach" i „Ku-
rierze” chicagowskim, o czym po-
wyżej. 

Drogi Panie Jerzy! Niech się Pan 
nie smuci. Bałak nie zaginie i nie 
umrze. Utrzymamy go przy życiu 
piosenką lwowską, która bez ba-
łaku by nie istniała. Lwowska pio-
senka żyje, czy to na deskach teatru 
„Groteska” w Krakowie, czy też w 
czasie prezentacji Haliny Kunic-
kiej, lwowianki przecież, a jakże! 

Bałak z piosenką lwowską ocali-
my od zapomnienia! W Chicago, 
przeszło milionowym skupisku 
Polaków istnieje „Koło Lwowian” 
/gdzie nas nie ma?/. Redaktor na-
czelny "Kuriera Codziennego" 
Chicago z którym współpracuję, 
red. Marek Bober udostępnił swoje 
łamy i Radio "Kuriera Codzienne-
go" do nawiązania łączności me-

dialnej z Radiem Lwów i lwowską, 
polskojęzyczną prasą. 

Zaowocuje to ściślejszymi wię-
zami Polaków mieszkających we 
Lwowie z Polonią amerykańską, 
niestety zaniedbywaną przez media 
macierzyste. Nie należy zapomi-
nać, iż emigracja polska to ok. 20 
milionów Polaków rozsianych po 
całym świecie. "A to Polska wła-
śnie", druga Polska! Z iloma lwo-
wiakami? Na pewno z wieloma. I 
do nich należy dotrzeć, nawet do 
RPA, gdzie ukazuje się „Dwukro-
pek” z którym od lat współpracuję 
po bałaku. To nasze zadanie: "Ku-
riera Codziennego" Chicago, "Ra-
dia Kuriera Codziennego", "Radia 
Lwów", "Lwowskich Spotkań", 
"Kuriera Galicyjskiego", "RO-
DAKpress" / Australia/ redaktor 
naczelny Mirosław Rymar - lwo-
wianin i uczestników corocznych 
"Światowych Forum Mediów Po-
lonijnych" ze 160 dziennikarzami 
polonijnymi z 29 krajów świata, w 
których udział biorą m.in. polscy 
dziennikarze lwowscy i polonijni 
amerykańscy również z chicagow-
skich mediów polonijnych, nie-
rzadko lwowianie. 

Lwowski bałak to przecież nic inne-
go jak przedmiejska gwara. Termin 
"bałak" nie figuruje w słownikach 
poprawnej polszczyzny, nie odnaj-
dziemy go również w encyklope-
diach. A jednak, jednak jest swo-
istym językiem na trwale wpisanym 
w historię naszej mowy. Medialnie, 
zapewne też i historycznie język 
bałaku zaistniał dzięki autorstwu 
Wiktora Budzyńskiego i tak urodziła 
się słynna "Wesoła Lwowska Fala". 
Pierwszą stałą, cotygodniową, pół-
godzinną audycję rozrywkową roz-
głośnia Polskiego Radia nadała 16 
lipca 1933 roku. 

Bałakiem w tej audycji posługiwa-
li się przede wszystkim Tońcio i 
Szczepcio, czyli Henryk Vogelfa-
enger i Kazimierz Wajda, tworząc 
duet dialogowy. Przeciwieństwem 
bałaku był tzw. szmonces, inny duet 
dialogowy w mistrzowskim wyko-
naniu Aprikozenkranza i Untenbau-
ma, czyli Mieczysława Monderera i 
Adolfa Fleischena. Szmonces zagi-
nął bezpowrotnie! Mistrzem szmon-
cesu był również Lopek /Kazimierz 
Krukowski/, łodzianin. "Lwowską 
Falę" tworzyli jeszcze radca Strońć w 
osobie mistrza Wilhelma Korabiow-
skiego i nie dawno zmarła w wieku 
100 lat mistrzyni, Włada Majewska, 
wykreowana oczywiście przez Wik-
tora Budzyńskiego. Specjalnie dla 
Włady Majewskiej, Marian Hemar 
napisał piosenkę: "Ta to jest wprost 
nie do wiary". W tym mistrzowskim 
poczcie lwowskim zakwitali jeszcze 
Ada Sadowska, Teodozja Lisiewicz, 
Love Short, Czesław Halski, Juliusz 
Gabel, Alfred Schutz /twórca muzyki 
do "Czerwonych maków pod Monte 

Cassino" z tekstem Feliksa Konar-
skiego/, Tadeusz Seredyński, Zbi-
gniew Lipczyński, Izydor Dąb - tylu 
zapamiętałem. 

Oczywiście należy przypominać ten 
żywy do dzisiaj język, na przykła-
dzie: dialogów Tońcia i Szczepcia, 
lwowskiej piosenki i tej ulicznej i 
tej z wybitnymi autorskimi tekstami, 
czy słownika bałaku lwowskiego - 
słownika gwary lwowskiej. A oto 
fragmenty bałakania: 

Tońcio: Swoi baby kocham!!!
 Szczepcio: I w swoi Polscy kity od-
walisz. 
Tońcio: Ta bu powidz sam Szczep-
ciu: z babu źle - ali bez baby gorzy. 
Szczepcio: Kużda jedna baba ino 
szpanuji tak o - żeby jakiś prezynt z 
pudarunkiem dostać, a samego człu-
wieka tu nie chcy, żeby był nawyt 
najśliczniejszy. 
Tońcio: Ee to niprawda. Moja Ka-
rolcia cali ni patrzy na tu, żeby ja ji 
dał prezynt inu właśnie na tu, że ja 
najśliczniejszy. 
Szczepcio: A tobi si zdaji - że ty taki 
śliczny znowu ? W piosence: "Choć 
ojca nie znał, matki tyż, wychował si 
byz troski, żył, boć najmniejsza żyji 
wesz, Nikt go ni pytał: Jak si zwiesz? 
Na Łyczakoskij". lub "Na ulicy Ku-
pyrnika stoi panna bez bucika, Bez 
bucika stoi I martwi si. Ja si pytam: 
dzie jest bucik? Ona mówi: bucik 
ucik, może pan poszukać zechcy 
mi". "Na ulicy Kołłuntaja biła baba 
pulicaja, pulicaja biła ni bała si, A 
pulicaj chap za łydki, taskał baby na 
Brygidki: Tutaj babu trochi wypocz-
nisz sy" .

Te dowcipne kuplety powstały w 
czasie I wojny światowej, lub tuż 
po niej i posiadały różne wersje 
tekstów, niekiedy niecenzuralnych: 
"Idzie baba bez ulicy ubtargana, ży 
aż strach. Pan pulicaj z nij si śmieji, 
śpiwa sobi rach, ciach, ciach" albo: 

"Na ulicy Kołłuntaja bije baba puli-
caja, kop go w dupe, kop go w jaja 
tak si biji pulicaja". Bogactwo języ-
ka bałaku odnajdziemy w "Słowniku 
bałaku lwowskiego". 

Oto przykłady: 

absztyfikant - adorator 
bałak - rozmowa, gadka 
bajbus - niemowlę 
bandzioch - duży brzuch 
chatrak - konfident 
chirus - pijak 
cwajer - dwója 
ćmaga - wódka 
drybcia - stara kobieta 
dziunia klawa - ładna dziewczyna 
powozić dziunię - reszta jest milcze-
niem 
fafuły - pełne policzki 
funio - zarozumialec 
galanty - elegancki 
graba - ręka 
hajda - wynocha 
handełes - handlarz 
hołodryga - oberwaniec 
jadaczka - gęba 
juszka - rzadka zupa jucha z kinola - 
krew z nosa 
kacap - głupiec pedały - nogi 
pinda - niedorosła dziewczyna 
potyrcze - pomietło 
szantrapa - niechlujna kobieta 
ścierka - ladacznica 
śledź - krawat 
krawatka - krawat /dostojnie/. 

Bałakiem porozumiewali się nie 
tylko batiarzy, w moim lwowskim 
domu, gdzie spotykali się również lu-
dzie sztuki i nauki słyszałem nierzad-
ko elementy bałaku. Niedawno jed-
na z naszych lwowskich koleżanek, 
intelektualistka, pracująca naukowo 
nad historią formy mowy polskiej, 
na moją e-mailową propozycję, by 
przyjechała z mężem na kilka dni do 
nas do Krakowa, odpisała : "Alek je-
styś durnuwaty pomidur". 

LWOWSKA PIOSENKA 
Z BAŁAKIEM W TLE
 ALEKSANDER SZUMAŃSKI DLA BARW KRESÓW

P

/ Tońko i Szczepko przed mikrofonami Polskiego Radia Lwów
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Obchody 70. Rocznicy Ludobójstwa na Kresach - CO, GDZIE, KIEDY
30 czerwca/1 lipca - Lublin
30 czerwca, godz. 17.00 - uroczysta Msza św. 
w Kościele Akademickim przewodniczenie: 
JE Bp dr hab. Artur Miziński 
■ homilia: ks. dr hab. Sławomir Pawłowski, 
sekretarz Komisji ds. Dialogu między Polską 
Radą Ekumeniczną a Konferencją Episkopa-
tu, przewodniczący Archidiecezjalnej Rady 
Ekumenicznej przy Metropolicie Lubelskim, 
pracownik Instytutu Ekumenicznego KUL
■ Zapalenie Świecy pamięci
1 lipca, godz. 16.00 - nabożeństwo żałobne z 
udziałem Chóru KUL - przewodniczenie:o. 
prof. Andrzej Derdziuk, prorektor KUL (Ko-
ściół Akademicki KUL)

6 lipca - Oświęcim
- godz. 11.00 – msza św. w kościele pw  Wniebo-
wzięcia NMP w Oświęcimiu, ul.  Dąbrowskiego 
5a;
- godz. 12.00 – uroczystość pod tablicą pamięci 
pomordowanych Polaków – cmentarz parafialny 
przy u. J. Dąbrowskiego;
-godz. 14.00 – spotkanie Kresowian i gości w 
Hotelu „Kamieniec” ul. Zajazdowa w Oświęci-
miu.

7 lipca - Szczecin
Główne uroczystości Szczecinie zaplanowa-
no na 7 lipca br. Tego dnia w Bazylice Archi-
katedralnej pw. św. Jakuba Apostoła w Szcze-
cinie o godz. 12:00 odbędzie się uroczysta 
msza św., poświęcenie tablicy pamiątkowej i 
okolicznościowy koncert.
7 lipca - Częstochowa
 XIX Pielgrzymka Kresowian na Jasna Górę i 
Światowy Zjazd Kresowian
g. 9.30 - msza św. w kaplicy Cudownego Ob-
razu za ofiary ludobójstwa z moim kazaniem. 
g. 11.00 - sesja popularno-naukowa w Sali 
Papieskiej. 

10 lipca - Kraków  - Dzień Pamięci
g. 10.00 - wystawa i konferencja naukowa w 
Muzeum Armii Krajowej przy ul. Wita Stwo-
sza.
Organizator: Sejmik Małopolski
g. 17.30 - msza św. na Wawel za pomordowa-
nych na Kresach
- Marsz Pamięci i uroczystości pod Krzyżem 
Katyńskim.
Organizator: Klubu "Gazety Polskiej" w Kra-
kowie i Nowej Hucie oraz organizacje patrio-
tyczne i niepodległościowe.

11 lipca - Warszawa
- Msza żałobna odprawiona 11 lipca 2013 o 
godz. 12.00 na Placu Trzech Krzyży,
- Marsz Pamięci
- Koncert okolicznościowy

11 lipca, g.  - Gdańsk 
- 18.00 Akwen (budynek "Solidarności") 
przy Wałach Piastowskich - wykład Piotra 
Szybarczyka oraz Marsz Pamięci pod po-
mnik Wołynian.

12 lipca - Poznań
 12.00 – Czerwonak - jak co roku, pod Po-
mnikiem Gloria Orlikom Kresowych Stanic 
na prywatnym terenie mgr inż. Zbigniewa 
Maurycego Kowalskiego uroczyste złożenie 
wieńców.

17.00 – Poznań – kościół ojców dominika-
nów – msza św. za pomordowanych przez 
UPA.

13 Lipca - Warszawa Skwer Wołyński

Okręg Wołyński Światowego Związku 
Żołnierzy AK. już po raz kolejny organi-
zuje rocznicowe obchody upamiętniające 
Rzeź Wołyńską na Skwerze Wołyńskim w 
Warszawie. W roku 70. Rocznicy Ludobój-
stwa na uroczystości przyjadą OBROŃCY 
WOŁYNIA - Żołnierze 27 Wołyńskej Dy-
wizji Piechoty AK, wołyńskiej konspira-
cji i samoobrony.  

10 lipca - Essen (Niemcy)
 Klub Gazety Polskiej w Essen informuje 
o programie obchodów 70 rocznicy ludo-
bójstwa dokonanego przez OUN-UPA.
- godz. 18.00  Msza św. w Intencji naszej 
Ojczyzny w kościele św. Klemensa przy 
Hirtsieferstr. 13  Essen.  

13 lipca Warka 
 
18.00  kościół przy ul. Franciszkańskiej - 
msza św. za pomordowanych przez UPA.

13 lipca  - Kędzierzyn-Koźle   
Jak co roku, w Kedzierzynie - Koźlu od-
prawiona zostanie msza św. za pomordo-
wanych oraz przemarsz ulicami miasta. 
Początek rozpoczęcie uroczystości - go-
dzina 10:00

13 lipca  Wysoka - gm. Lubi-
szyn k. Gorzowa Wielkopol-
skiego 
15.00  msza św. kościele św. Mikołaja za 
pomordowanych mieszkańców wsi Ludwi-
kówka w powiecie Dubno  na Wołyniu. Po 
nabożeństwie zjazd byłych mieszkańców 
Ludwikówki i ich potomków z okazji 70. 
rocznicy pacyfikacji wsi dokonanej przez 

Niemców i Ukraińców.

14 lipca,Dzierżoniów 
10:30 uroczystości rocznicowe. Msza św. z 
moim kazaniem w kościele Matki Bożej na 
os. Różane, a następnie przemarsz na Rondo 
Kresowian, gdzie zostanie poświęcony po-
mnik ku czci pomordowanych przez UPA.

14 lipca Chełm 
11:00 uroczystości rocznicowe pod Pomni-
kiem Wołyńskina na Skwerze 27 Wołyńskiej 
Dywizji AK przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 
- msza św. polowa pod przewodnictwem bp. 
Artura Mizińskiego z Lublina oraz Apel Po-
ległych i okolicznościowe przemówienia.

14 lipca Sępolno Krajeńskie 
17:00 msza św. za pomordowanych przez UPA.

20 lipca - RADYMNO
Widowisko w Radymnie odbędzie się 20 
lipca - "Przypadająca w lipcu rocznica jest 
bardzo stosowną okazją, aby przypomnieć 
o przemilczanym ludobójstwie na Kre-
sach. Nasza pamięć o nich powinna być 
ciągle żywa, tak samo jak pamiętamy o 
zbrodniach dokonanych na naszych oby-
watelach w Katyniu, w Niemieckich Obo-
zach Koncentracyjnych i tragedii Sybiru.

21 września - Szczecin
Będzie można wziąć udział w pielgrzym-
ce w intencji wszystkich ofiar tamtych 
wydarzeń do Sanktuarium pw. św. Rafa-
ła Kalinowskiego, patrona Sybiraków i 
Kresowiaków, w Nowogardzie. Kościół 
św. Rafała został ogłoszony przez Arcybi-
skupa Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 
Kościołem stacyjnym w Roku Wiary. W 
Nowogardzie, przy kościele św.Rafała 
Kalinowskiego, znajduje się jedyny Obe-
lisk w Diecezji Szczecińsko–Kamieńskiej 
poświęcony
Polakom pomordowanym na Wołyniu 
przez nacjonalistów ukraińskich.

20 Listopada - Szczecin
Szczecińskie Obchody zamknie odpust w 
parafii św. Rafała Kalinowskiego w No-
wogardzie 20 listopada 2013 r., tego dnia 
przypada doroczne wspomnienie św. Ra-
fała Kalinowskiego.
O wydarzeniach komitet organizacyjny 
będzie informował szczegółowo na bieżą-
co. Informacje będą zamieszczane także 
na profilu Facebook: Wołyń 1943. Szcze-
cin pamięta!, który ruszył już 19 marca.
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LISTY - OPINIE - POLEMIKI
WOLNA TRYBUNA
Manowce Rafała Dzięciołowskie-
go

Z wielkim zażenowaniem przyszło 
mi stwierdzić , iż festival relaty-
wizowania historii w Gazecie Pol-
skiej rozpoczął się na dobre. Tekst 
opatrzony tytułem “Wołyńskie Ma-
nowce” podtytuł LUDOBÓJSTWO 
NA WOŁYNIU / Polsko - ukraiń-
ski spór o prawdę” pióra Rafała 
Dzięciołowskiego zirytował mnie 
dogłębnie. Autor już w stopce tytu-
łu sugeruje, iż pomiędzy Polską a 
Ukrainą toczy się jakiś spór o praw-
dę. Otóż żadnego sporu nie ma. 
Udokumentowane fakty historycz-
ne poświadczają, iż mieliśmy do 
czynienia z zaplanowaną ekstermi-
nacją naszych rodaków z ziem et-
nicznie ukraińskich według doktry-
ny  Dymytro Doncowa. Niebywała 
na skalę światową zezwierzęcenia 
morderców, którymi byli nacjo-
naliści ukraińscy wyznający ową 
ideologię Doncowa uformowana w 
początkowym okresie pod znakiem 
swastyki , a następnie tryzuba speł-
nia wszelkie znamiona ludobójstwa 
i za taką w naszym kraju uchodzi. 
Dokumenty, publikacje zeznania 
jeszcze żyjących świadków to po-
twierdzają. Zatem sugerowanie 
czytelnikowi , iż istnieje jakiś spór 
w tym zakresie jest bezpodstawny  
i wprowadza go w błąd.  Oczywi-
ście istnieją osoby w naszym kraju 
, które negują, iż mord w Katyniu 
nie był ludobójstwem. Dalej au-
tor w swym artykule powołuje się 
na profesora Grzegorza Motykę, 
który na łamach „Nowej Europy 
Wschodniej”  napisał o książce 
Wiatrowycza i tutaj autor posił-
kuje się długim cytatem z którego  
przytoczę ostatnie zdanie  „Wbrew 
jednak temu , co pisze, użycie okre-
ślenia „wojna” nie wyklucza bynaj-
mniej zastosowania pojęcia „ludo-
bójstwo”.” Zarówna autor jak i 
zacytowany profesor sugerują czy-
telnikowi ,iż była jakaś wojna po-
między Polską a Ukrainą ale obaj 
nie precyzują  jaka  gdzie i kiedy 
i o co się toczyła. Takie stwierdze-
nie jest nieuprawnione i wpisuje się  
zakłamywanie historii.  Otóż  gru-
pa wyznawców nacjonalizmu ukra-
ińskiego postanowiła zbudować na 
terenie Polski własne państwo et-
nicznie czyste bez żadnych obcych 
etnicznie mieszkańców.  Innymi 
słowy był to ruch separatystyczny, 
który dążył do oderwania od Polski 
części jego terytorium mordując  
na owym terytorium jego miesz-
kańców nie będących narodowości  
ukraińskiej.  Umieszczenie wojna 
w cudzysłowie  jak  również lu-
dobójstwo to przejaw kolejnego 
zabiegu profesora rzeczownik woj-
na poprzedza  cyt. „określenie” , a 
ludobójstwo cyt. „pojęcie” . Otóż 
ludobójstwo nie jest pojęciem -  za 
Encyklopedią PWN wyd.  14 Ludo-
bójstwo to zbrodnia polegająca na 
działaniu w zamiarze zniszczenia 
( w całości lub części) określonej 
grupy narodowościowej, etnicznej, 
religijnej , lub rasowej; Konkludu-
jąc autorów :  skoro wojny nie było 
to nie było ludobójstwa. Odnoszę 
nieodparte wrażenie, iż festival ten 
będzie trwał, co najmniej do 11 lip-
ca. Ubiegłotygodniowy tekst Pani 
Hejke skomentowany w ubiegłym 
tygodniu zdziwił mnie. Tydzień 
później Pan Dzięciołowski mnie 
poruszył i zastanawiałem się, o co 
chodzi z czego to wynika. Dlacze-
go uprawiana jest polityka przez 
Naczelnego Gazety Polskiej? 

Dzisiejsze lektura „ O konflikcie 
prof. Bogusława Pazia z Gazetą 
Polską Codziennie”  odpowiedział  
na to pytanie  otóż okazuje się iż 
strefa wolnego słowa dokonuje 

cenzury tekstów, z powodów poli-
tycznych.
Pozdrawiam
MW
-----
Blamaż Nałęcza...

 Dziękuje bardzo za  felieton. Nie 
sądziłem, iż ten człowiek może 
publicznie w takim gronie wygła-
szać takie brednie. Negować ludo-
bójstwo obywateli naszego kraju 
dokonanych przez faszystów spod 
znaku tryzuba : Polaków, Żydów, 
Ukraińców , Czechów , Niemców 
zamieszkujących  województwa 
wschodnie II Rzeczypospolitej. 
Największe moje zdziwienie jed-
nak wywołała jednak obok Pani 
Katarzyna Górska – Hejke . Zdanie 
czytałem trzy razy , bo myślałem 
, że śnię cytat oto cytat :“ Nie ma 
jednak wątpliwości, że w intere-
sie Polski, jak zresztą w interesie 
Ukrainy jest wyjaśnianie, opisanie 
i upamiętnienie wszystkich ofiar 
tego ludobójstwa.” koniec cytatu. 
Doprawdy nie wiem , co chce Pani 
Górska wyjaśniać.  Nabite  na szta-
chety płotów roczne dzieci, wycię-
te z łona matki nienarodzone dzieci 
rzucone psom na pożarcie, porów-
nywanie  długości jelit męskich w 
stosunku do  żeńskich... .  Indolen-
cja.  Jeśli dziennikarz nie ma wie-
dzy w danej materii to nie powinien 
brać w dłoń pióra. Istnieje  bogata 
literatura wraz ze opublikowanymi 
dokumentami w języku polskim i 
ukraińskim , która wyjaśnia moty-
wy i przebieg zaplanowanej eks-
terminacji tkanki obcej – polskiej 
przez faszystów ukraińskich tak 
aby żaden ślad nie pozostał. Ist-
nieje brak umiejętności czytania ze 
zrozumieniem i na tym przykładzie 
stawiam  tezę , że w przypadku tej 
Pani mamy do czynienia ze zjawi-
skiem braku umiejętności pisania 
ze zrozumieniem. Nie omieszkam 
dopytać publicznie tej Pani w Po-
znaniu o to ,co chce wyjaśniać?
Pozdrawiam z Poznania
Maciej Witczak

Listy do redakcji
Kresowy Serwis Informacyjny
Przypadkowo wpisując w Google 
nazwisko Hubisz znalazłem Pań-
stwa stronę internetową. W nume-
rze 12/2012(18) znalazłem arty-
kuł „ Sokolniki bohaterska wieś”. 
Wymieniony jest w nim Naczelnik 
Gminy Jakub Hubisz. Ja nazywam 
się Czesław Hubisz, ojciec mój Jan 
urodził się w Sokolnikach, dziadek 
miał również na imię Jan. Uro-
dziłem się na Bodnarówce, która 
była częścią Sokolnik, przy grani-
cy Lwowa. Ojciec mój urodzony 
w 1904 roku, jako młody chłopak 
brał udział w walkach z Ukraińca-
mi, został ciężko ranny i do końca 
walk leżał w szpitalu. W "naszej 
klasie" założyłem stronę "Hubisz", 
do której zapisało się ok. 120 osób 
o tym nazwisku, mieszkają prze-
ważnie na terenie polski poł.-wsch. 
oraz na ziemiach odzyskanych. Za 
granicą najwięcej mieszka w USA. 
Pragnę też przekazać Państwu in-
formację związaną zpowstaniem 
„Panoramy Racławickiej”, łączącą 
się z moją rodziną.     W czasie ma-
lowania Panoramy dziadek mój ze 
strony matki Antoni Jaremkiewicz 
urodzony w 1863r. odbywał służbę 
wojskową w armii austriackiej we 
Lwowie. Z zawodu był kowalem, 
dobrze zbudowanym i wysokiego 
wzrostu. Wzięto go do pozowania, 
chłopa ciągnącego armatę zabiera-
ną Rosjanom – obok stoi Bartosz 
Głowacki. Przez wiele lat posiadał 
on we Lwowie kuźnię na końcu uli-
cy Stryjskiej (Bodnarówka). Zmarł 
przed wojną w 1925r. Na cmenta-
rzu w Sokolnikach na jego grobie 
jest kuty ze stali pomnik. Posiadał 
dwie córki i trzech synów. Ja jestem 

synem młodszej córki. W czasie 
wojny rozpocząłem naukę w szkole 
podstawowej we Lwowie przy ul. 
Stryjskiej, po zajęciu szkoły przez 
Niemców, lekcje mieliśmy jakiś 
czas w szkole dla głuchoniemych 
i ociemniałych przy pl. Św. Zofii. 
Wtedy codziennie przejeżdżałem 
tramwajem obok Panoramy. W 
okresie tym kilkakrotnie zwiedza-
łem Panoramę. Po otwarciu Pa-
noramy we Wrocławiu, jak tylko 
„załatwiłem” bilety zwiedziłem ją 
razem z żoną i córką. Mogłem też 
popatrzeć na swojego dziadka, któ-
rego za życia nie widziałem.
Pozdrawiam całą redakcję
Czesław Hubisz   Świdnica

 Prośba o kontakt.

 Zwracam się z gorącą prośbą do 
Pani M. Matyjaszewskiej, wła-
ścicielki zdjęć rodziny inż. Stenc-
la Bielów gmina Klewań powiat 
Równe zamieszczonych na stronie 
internetowej: www.nawolyniu.pl 
powiat rówieński czas zagłady, o 
kontakt: jak również do osób posia-
dających jakiekolwiek informacje 
na temat miejscowości: Szwoleże-
rów, Dęby, St.Żuków, Rokitnianka, 
Nowosiółki, Radochówka gmina 
Klewań powiat Równe i losów 
osób tam kiedyś zamieszkałych.
 Janusz Niewolański
 P.S. Mój adres mailowy:   janusznie-
wolanski@tlen.pl      tel.692434850

Komunikaty:

11 lipca delegacje z Lublina we-
zmą udział  w ogólnopolskich ob-
chodach w Warszawie. Wyjazd na 
Marsz Kresowy przygotowują lo-
kalne struktury Ruchu Narodowe-
go. Z kolei NSZZ „Solidarność” 
zaprasza do wzięcia udziału w 
pielgrzymce na Wołyń. Wyjazd za-
planowany jest o północy z 12/13 
lipca br. Zapisy prowadzone są w 
biurze Zarządu Regionu Regionu 
przy ul. Królewskiej 3 w Lublinie, 
pok. 33, III piętro lub telefonicznie 
81 532 08 11. Punktem centralnym 
wyjazdu będzie uroczysta msza św. 
w intencji pomordowanych na Wo-
łyniu w katedrze w Łucku, a także 
pielgrzymka do miejsc męczeństwa 
na Wołyniu.
-----
W związku z przypadającą 70 rocz-
nicą Zbrodni na Wołyniu i Galicji 
Wschodniej  w dniu 11 lipca 2013r 
o godz. 12:00 na terenie gminy 
Tymbark zostaną uruchomione 
syreny alarmowe / sygnał ciągły 
trwający jedną minutę /.
 Wójt Gminy Tymbark – Szef Obro-
ny Cywilnej                                                       / 
mgr inż. Lech Nowak
-----
Uprzejmie informuję, że w dniu 11 
lipca 2013r o godz. 12:00 Bur-
mistrz Miasta w Mszanie Dolnej 
/ powiat limanowski / na terenie 
miasta  uruchomi syreny alarmowe 
/ sygnał ciągły trwający jedną mi-
nutę /. 
Na apel tymbarskiego Strzelca o 
uruchomienie syren alarmowych 
już odpowiedzieli: burmistrz Mia-
sta Mszana Dolna Tadeusz Filipiak 
i wójt gminy Tymbark Lech No-
wak.
Pozdrawiam:
Robert Nowak – dowódca tymbar-
skiego Strzelca
-----
9-14 lipca – Huta Stepańska, Sar-
ny, Kostopol, Janowa Dolina, Ka-
zimierka ...W tych dniach odbę-
dzie się VII Pielgrzymka do Huty 
Stepańskiej i okolic. Program wy-
jazdu obejmuje zwiedzanie licz-
nych miejscowości w powiatach 
kostopolskim, sarneńskim a także 
łuckim. W dniu 13 lipca w Hucie 
Stepańskiej zaplanowane są uro-
czystości obchodów 70 Roczni-
cy Ludobójstwa. Odbędą się one 

przy udziale księży katolickich, 
świaszczenników prawosławnych 
oraz przedstawicieli miejscowych 
władz.
Grzegorz Naumowicz-  Wspólnota 
Wołyńskich Parafii.

Od redakcji 
11 lipca o godz. 12 zadzwonią 
wszystkie dzwony w kilkunastu 
dużych miastach naszego kra-
ju wzorem Warszawy i Gdańska. 
Mamy też sygnały, że podobnie ma 
być w mniejszych miastach i miej-
scowościach, gdzie obok dzwo-
nów zawyją również syreny. Bez 
względu na to co uchwali, w ostat-
niej chwili, nasz sejm i tak godnie 
będziemy starali się obchodzić 11 
lipca Dzień Pamięci Męczeństwa 
Kresowian. 

ZAPROSZENIA
List otwarty Światowego 
Kongresu Kresowian do Kreso-
wian i Przyjaciół Kresów.
Drodzy Przyjaciele!

Jak co roku – zapraszamy w pierw-
szą niedzielę lipca, na XIX Zjazd 
i Pielgrzymkę Kresowian na Jasną 
Górę. Uroczystości zainauguruje  o 
godz. 9.30  w kaplicy Cudownego 
Obrazu msza święta, podczas któ-
rej homilię wygłosi Kustosz Naro-
dowej Pamięci -  ks. Tadeusz Isako-
wicz- Zaleski.

Jasnogórski Zjazd organizowany 
jest w okresie kulminacji obcho-
dów 70 rocznicy ludobójstwa do-
konanego przez OUN UPA na Kre-
sach,  w przeddzień  rocznicowych 
uroczystości w Warszawie. Z tego 
tez względu  pragniemy, jako or-
ganizatorzy, nadać mu szczególny 
wymiar.

Podjęliśmy próbę   wkomponowa-
nia  uroczystości na Jasnej Górze 
w kalendarz  obchodów ogólnopol-
skich  tak, aby podnieść ich rangę, 
wesprzeć naszą zbiorową modli-
twą i  z Jasnej Góry zaapelować 
o masowy udział w warszawskich 
uroczystościach  w dniu 11 lipca.  
Chcieliśmy także stworzyć  taką 
rocznicową formułę Zjazdu, w 
której znalazłby dla siebie miejsce 
każdy, kto  chciałby dołożyć osobi-
stą cegiełkę do aktu pamięci o ofia-
rach banderowskiego ludobójstwa.

Służyć temu będzie  WOŁANIE Z 
JASNEJ GÓRY O PRAWDĘ I PA-
MIĘĆ, Litania Wołyńska,  a także 
Marsz Pokoleń Kresowych pod 
jasnogórski szczyt i złożenie pod 
figurą Matki Najświętszej - Krzyża 
Pamięci Ofiar Ludobójstwa  doko-
nanego przez OUN UPA .

Realizujemy ten pomysł  wraz z 
patriotyczną młodzieżą, która w 
ten sposób chce dać wyraz ciągło-
ści pokoleniowej pamięci o Dzie-
ciach Kresów. Przygotowywana 
prezentacja multimedialna mło-
dych będzie połączeniem spekta-
klu teatralnego, filmów, fotografii 
archiwalnej, fragmentów starych 
kronik, muzyki. Skonstruowana w 
ten sposób Niedokończona Msza 
Wołyńska ma w swoich  częściach 
pokazać koleje polskich, kreso-
wych losów.

INTROIT –Zaginiona Atlantyda - 
Życie codzienne na dawnych Kre-
sach (T.K. Kozłowski)

KYRIE – Koniec naszego świata – 
wybuch II wojny światowej

DIES IRAE – Dzieci Kresów – 
przywrócone pamięci. (Teatr ERA-
TO)

AGNUS DEI – Młodzi jako most – 
przenoszący pamięć o ofiarach lu-

dobójstwa na następne pokolenia.

LITANIA WOŁYNSKA – i koncert 
pieśni patriotycznych w wykonaniu 
młodych Polaków z Wołynia .

Każdy z uczestników Zjazdu – 
może wziąć udział w wołaniu o 
pamięć i prawdę poprzez czytanie 
wspomnień Kresowian cudem oca-
lonych z banderowskiego holocau-
stu. Scenariusz dla tych prezentacji 
stanowić bedzie  3 tomowe dzieło 
„Dzieci Kresów” dr Lucyny Ku-
lińskiej. Poszczególne teksty do 
prezentacji przekazywać będą  za-
interesowanym członkowie Mło-
dzieżowego Studia „Lwowskiej 
Fali”.

Oczekujemy też, że każdy z uczest-
ników Zjazdu dołoży znicz, jako 
swoją cząstkę biało-czerwonego 
Krzyża Pamięci.

Nie wysyłamy Państwu  indywidu-
alnych, imiennych zaproszeń. Nie 
jesteśmy w stanie dotrzeć do tak 
wielkiej liczby zainteresowanych 
droga pocztową. Zaproszenia kie-
rujemy poprzez media i Internet. 
Liczymy na to, ze każdy kto po-
czuwa się do uczestniczenia wraz  
z nami w tym religijnym akcie 
pamięci – przyjedzie, jak co roku, 
na Jasną Gore i jeśli siły pozwolą 
– dotrwa z nami  do jasnogórskiego 
apelu. Wszystkich więc Was – bez 
względu na zajmowane stanowi-
ska, honory i zasługi -  jednakowo 
serdecznie zapraszamy, bo wszyscy 
jednako, jako Boże dzieci  - jeste-
śmy równi  przed Matką Najświęt-
szą na Jasnej Górze.

Oczekując Waszej obecności w 
Sanktuarium Jasnogórskim  w dniu 
7 lipca br. - wyrażamy najgłębsze 
uznanie dla wszystkich organiza-
torów dotychczasowych lokalnych 
uroczystości rocznicowych; ludzi, 
którzy dołożyli wszelkich starań, 
by w swoich środowiskach  godnie 
uczcić pamięć  Rodaków pomordo-
wanych na Kresach Wschodnich II 
RP.

- Kresowianie jednością silni!
O tę jedność w szczególnym dla 
nas momencie  - apeluję w imie-
niu Światowego Kongresu Kreso-
wian.
Danuta Skalska - rzecznik ŚKK

Info: kongreskresowian@vp.pl 
tel: 507-169-825

Bytom 18.06.2013
------
Organizatorzy wyjazdu (Wo-
łyniacy) Lublin, 4.05.2013r z  
udziałem Konsulatu Generalne-
go RP w Łucku oraz  Stowarzy-
szenia „Wspólne Korzenie” w 
Lublinie kontakt: Krzysztof Gi-
lewicz Al. Kraśnicka 135, 20-718 
Lublin  tel. kontaktowy:  81 524 
05 86    lub w godz. wieczornych: 
81 524 09 47
mail: kgilewicz@op.pl
                                                              
ZAPRASZAJĄ

członków rodzin posiadających 
korzenie wołyńskie,  jak też oso-
by zainteresowane tragedią Wo-
łyniaków z 1943 roku, do wzięcia 
udziału w organizowanym zjeź-
dzie dla uczczenia 70 rocznicy 
rzezi wołyńskiej, którego głów-
nym elementem będzie uroczy-
stość w Kupowalcach (obecnie 
Boroczycach) na Wołyniu. Pro-
gram wyjazdu przewiduje:
15.07.2013 
* od godz. 1400 przyjazd do Lu-
blina i zakwaterowanie, indy-
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widualne zwiedzanie Lublina, 
wyżywienie w tym dniu we wła-
snym zakresie,
* 2000 – 2130 spotkanie organi-
zacyjne, spotkanie ze świadkami 
rzezi i sybirskich losów, pro-
mocja książki „Krzyż Wołynia 
1943” i spotkanie z autorem,
* 2200-500  nocleg w Lublinie, 
w zarezerwowanych kwaterach.
16.07.2013
* 500  wyjazd autokarami  na 
Wołyń,
* 700-800 śniadanie w Hrubie-
szowie (Restauracja Magistrat)
* 800-900 przejazd przez granicę 
bez czekania, 
* 900-1130 dojazd do miejsca 
uroczystości  (Kupowalce przy 
krzyżu - dzisiaj Boroczyce),
* 1130 – 1145  część wprowadza-
jąca, apel poległych,
* 1145 – 1230  msza św. polowa, 
* 1230 – 1300  część oficjalna, 
wkopanie kamienia węgielne-
go pod obelisk dziękczynny – 
„z podziękowaniem dla Braci 
Ukraińców, którzy w tragicz-
nych chwilach 1943 r. pomogli 
je przetrwać,  ratując nasze życie 
a ryzykując własnym” (tekst wy-
woławczy), poświęcenie miejsca 
pamięci, 
* 1300 – 1400  czas wolny, gru-
powe zwiedzenie okolicy,
* 1400 – 1700  wyjazd z Boro-
czyc (zwiedzanie Beresteczka, 
muzeum Chmielnickiego i Horo-

chowa,  w tym cmentarza przod-
ków z „kręgu kupowaleckiego”), 
posiłek przygotowany we wła-
snym zakresie,
* 1700 -1900  wyjazd w kierunku 
granicy,
* 1900-2000 przekroczenie grani-
cy bez czekania i dojazd do Hru-
bieszowa,
* 2000-2100 obiado-kolacja (Re-
stauracja Magistrat),
* 2100-2230 dojazd do Lublina,
* 2230    nocleg w Lublinie, w za-
rezerwowanych kwaterach.
!7.05.2013
* do godz. 1400 czas wolny – 
spotkania indywidualne w tym ze 
świadkami wydarzeń, możliwe 
grupowe zwiedzanie Lublina, wy-
żywienie w zakresie własnym,
* godz.1400 opuszczenie miejsca 
zakwaterowania.
Organizatorzy zapewniają:
* opiekę i pomoc dla ludzi star-
szych,
- opiekę medyczną,
- zbiorowe ubezpieczenie,
- opiekę duszpasterską,
- wygodne środki przewozowe 
(klimatyzowane autokary),
- łatwy i szybki przejazd przez 
granicę.
Wskazania dla uczestników:
* termin zgłoszenia uczestnictwa 
mija nieprzekraczalnie w dniu 25 
czerwca br.,
* za zgłoszenie uczestnictwa uwa-
żane będzie telefoniczne zgłosze-

nie i uzgodnienie, podanie numeru 
PESEL, numeru dowodu osobiste-
go i przez kogo został wydany, do-
kładnej daty i miejsca urodzenia, 
adresu, a następnie: 
* przekazanie w terminie przeka-
zem pocztowym na adres: 
Krzysztof Gilewicz,  Al. Kraśnic-
ka 135, 20-718 Lublin        lub: 
* przelanie w terminie na konto: 
Bank Pocztowy S.A. z siedzibą 
w Bydgoszczy, numer konta  45 
1320 1537 3507 6199 3000 0001 
wpłaty kosztów uczestnictwa,
* osobom starszym proponujemy 
udział w zjeździe w towarzystwie 
przynajmniej jednej osoby wspie-
rającej, najlepiej wybranej spo-
śród członków rodziny,
* należy zabezpieczyć się przed 
niesprzyjającą pogodą,
* każdy uczestnik musi mieć z 
sobą ważny paszport,
* zorganizowanie zbiorowego 
wyjazdu dojdzie do skutku wte-
dy, kiedy zbierzemy grupę przy-
najmniej 100 uczestników - w 
przeciwnym przypadku wpłacone 
pieniądze zostaną zwrócone w ca-
ości, zaś chętnych będziemy pro-
sić o udział indywidualny, z moż-
liwością załatwienia noclegów w 
Lublinie. W przypadku zgłoszenia 
i dokonania wpłaty, a nie wzięcia 
udziału, wpłata zwrócona zostanie 
częściowo, po potrąceniu opłaco-
nych już wcześniej kosztów.

Wszystkich serdecznie zaprasza-
my. Okazja oddania hołdu Pola-
kom, którzy zginęli za to, że nimi 
byli, swym przodkom, szybko się 
już nie powtórzy.. Nie powtórzy 
się już możliwość spotkania z 

ludźmi, którzy byli świadkami 
tej okropnej zbrodni. Apeluje-
my więc o przełamanie wszel-
kich oporów i zaufanie nam, bo 
chcemy wszystko tak zrobić, by 
dla każdego uczestnika wyjazd 

LISTY - OPINIE - POLEMIKI
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ten był dobrze zorganizowanym, 
niezapomnianym wydarzeniem.
Staraliśmy się wynegocjować mi-
nimalny koszt uczestnictwa, w 
których zawarte są:
- przejazdy w obydwie strony i 
tam na miejscu,
- dwa noclegi w dogodnych wa-
runkach, 
- dwa pożywne posiłki,
- obsługa medyczna,
- wynajem sali na spotkanie,
- opieka nad ludźmi starszymi,
- opieka duszpasterska i celebra,
- ubezpieczenia,
- bilety do muzeum oraz
- wszystko, co związane jest z or-
ganizacją uroczystości.
ŁĄCZNY KOSZT UCZESTNIC-
TWA:
Łącznie, przy noclegach w poko-
jach dwuosobowych – 220 zł za 1 
osobę,
Łącznie, przy noclegach w poko-
jach trzyosobowych – 190 zł za 1 
osobę,
Dla mieszkańców Lublina nie ko-
rzystających z noclegów - 140 zł 
za 1 osobę,
a jeszcze bez zorganizowanych 
posiłków na trasie – 100 zł na 1 
osobę.
(o przydziale pokoi i zmniejszeniu 
świadczeń zadecyduje wysokość 
wpłaty)

Drodzy Państwo!
Z okazji niecodziennej rocznicy 
spotkajmy się, pomódlmy się ra-
zem za tych, którzy tam leżą naj-
częściej powrzucani do płytkich 
dołów i przysypani ziemią, bez 
katolickiego pochówku, najczę-
ściej tam, gdzie zostali zamordo-
wani. Oddajmy hołd prawdziwym 
bohaterom tego czasu – Ukraiń-
com, którzy ryzykując życiem 
swoim i swojej rodziny, zechcie-
li pomagać nam, abyśmy mogli 
przetrwać. Przecież wielu z nas 
żyje dzięki nim. Obok krzyża na-
szego cierpienia postawmy obe-
lisk pamięci i wdzięczności de-
dykowany Ukraińcom – ludziom. 
W „KRĘGU KUPOWALECKIM” 
było ich wielu. W imieniu orga-
nizatorów serdecznie zapraszam i 
czekam na zgłoszenia -      Krzysz-
tof Gilewicz

------

Zaproszenie

Zdzisław Koguciuk

Zwracam się z prośbą o za-
mieszczenie na wszystkich 
możliwych stronach interneto-
wych jak i publikacjach praso-
wych informacji o obchodach 
„Dni Pomordowanych na Wo-
łyniu i Kresach Wschodnich „ 
na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim. Jednocześnie pro-
szę Środowiska Kresowe jak 
i Rodziny Pomordowanych 
na Kresach Wschodnich aby 
każdy kto może wziął udział w 
powyższych uroczystościach.
Powyższa inicjatywa władz 
Katolickiego Uniwersyte-
tu Lubelskiego niewątpli-
wie zmierza do tego abyśmy 
wspólnie stanęli w Obronie 
Pamięci Pomordowanych 
przez ukraińskich nacjonali-
stów. Jednocześnie nadmie-
niam że Spotkanie Kresowian 
na Dziedzińcu KUL 1 lipca o 
godzinie 16 w Obronie Pamię-
ci Pomordowanych jest nadal 
aktualne.

------
Klub Gazety Polskiej w Essen 
serdecznie zaprasza na Msze 
Święte w intencji naszej Ojczy-
zny, jak również w intencji Ofiar 
Wołyńskich, które to w miesiącu 
lipcu odbędą się w kościele św. 
Klemensa w Essen (dokładne in-
formacje poniżej).
oraz na "Polski Wieczór w Es-
sen", który odbędzie się w sobotę, 
13-tego lipca 2013 o godz. 18.00 
w sali parafialnej Polskiej Misji 
Katolickiej.
 
Serdecznie polecamy i zaprasza-
my Państwa do wysłuchania au-
dycji nt. "Krwawy Wołynń1943. 
Nie zemsta lecz pamieć",
które to zamieszczone są na stro-
nie www.polacywessen.de.
 Na naszej stronie możecie Pań-
stwo także wysłuchać homilię 
metropolity szczecińsko-kamień-
skiego abpa Andrzeja Dzięgi, któ-
ry to przewodniczył tegorocznym 
uroczystościom w Sanktuarium 
Maryjnym w Neviges. Szczegól-
nie zachęcamy tych, którzy nie 
mogli w nich uczestniczyć.

Premiera wystawy ple-
nerowej pt. „Wołyń 
1943. Wołają z grobów, 
których nie ma” – War-
szawa 10 lipca 2013 r.

Dziesięcioletnia Stefcia, ośmio-
letnia Stasia, Witek – dwunasto-
latek...

Strach, ból fizyczny, dramat osie-
rocenia, bezdomność... Histo-
rię dwanaściorga dzieci ocalo-
nych z ludobójstwa, ich bliskich 
i przyjaciół we wspomnieniach 
opowiedzianych po 70 latach 
przedstawia pierwsza plenero-
wa wystawa poświęcona ludo-
bójstwu na Kresach II Rzeczpo-
spolitej „Wołyń 1943. Wołają z 
grobów, których nie ma.” Wstrzą-
sające relacje świadków przy-
wołują dramat dwóch okupacji, 
narastającą grozę wojenną, a w 
końcu ludobójcze działania ukra-
ińskich nacjonalistów, w których 
mordowano całe rodziny, wsie, 
kolonie... Chór z Ostrówek, szko-
ła powszechna w Zagajach, to 
tylko niektóre przykłady skupisk 
ludzkich unicestwionych niemal 
w całości, które przedstawiono na 
wielkoformatowych fotografiach. 
Niejednokrotnie to jedyne ocalo-
ne pamiątki rodzinne.

Bohaterowie wystawy przywo-
łują swych pomordowanych bli-
skich z imienia i nazwiska, jednak 
większość spośród około 130 tys. 
ofiar do dziś pozostaje bezimien-
na. Nieznane są też miejsca ich 
pogrzebania, ciała bowiem były 
palone, wrzucane do studni... a 
dowody mordów konsekwentnie 
zacierane. Rozpaczliwa potrzeba 
odnalezienia pozostałości daw-
nych domostw, śladów wymor-
dowanych rodzin towarzyszy ura-
towanym przez całe życie - tymi 
emocjami bohaterowie dzielą się 
na wystawie. Pamięć o tych miej-
scach przywołano na ekspozycji 
w sposób symboliczny, poprzez 
umieszczenie wykazu miejsc kaź-
ni w województwach wołyńskim, 
tarnopolskim, lwowskim, stani-
sławowskim.

Wystawa prezentuje drastyczne 
fotografie w wewnętrznej części 

ekspozycji, do której dostęp jest 
wyłącznie przez tzw. wizjery. 
Prezentacji towarzyszy elektro-
niczny katalog umieszczony pod 
adresem www.wolyn1943.pl, któ-
ry uruchomiony zostanie 9 lipca. 
Zapraszamy do odwiedzania stro-
ny, na której można przeczytać 
relacje świadków w całości - na 
wystawie opublikowano jedynie 
ich fragmenty - czy obejrzeć wię-
cej fotografii.

Autorzy wystawy:

Scenariusz i teksty: Ewa Sie-
maszko

Koncepcja wystawy: Agnieszka 
Gorczyca, Michał Ruczyński, dr 
Marcin Stefaniak

Koncepcja graficzna: Katja Ni-
klas, Ula Zalejska-Smoleń z lay-
outeexpress.pl

Kurator wystawy: Agnieszka 
Gorczyca

Ekspozycję zorganizowali: Insty-
tut Pamięci Narodowej Oddział 
w Szczecinie, Stowarzyszenie 
„Wspólnota Polska”, Towarzy-
stwo Miłośników Wołynia i Po-
lesia
Termin: 10 lipca 2013 r. o godz. 
17:00

Miejsce: Krakowskie Przedmie-

ście 64 w Warszawie, przed sie-
dzibą Stowarzyszenia „Wspólno-
ta Polska”

Wystawę obejrzysz: w Warsza-

wie: 10 – 31 lipca 2013 r.; w 
Szczecinie: 3 sierpnia – 17 wrze-
śnia 2013 r.; w Rzeszowie: 20 
września – 31 października 2013 
r. i innych miastach.
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Oświęcim, dnia 10 czerwca 2013.

                                                         Środowiska Kresowe
Zarząd Klubu „Samborzan” Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo -  Wschodnich 
w Oświęcimiu uprzejmie zawiadamia i zaprasza na uroczystość związaną z 70 – rocznicą  „Rzezi Wo-
łyńskiej” - wydarzeń związanych z ludobójstwem ludności polskiej  i innych narodowości na Kresach 
Wschodnich II Rzeczypospolitej w czasie II wojny światowej przez nacjonalistów ukraińskich.

Obchody  odbędą się w Oświęcimiu w dniu 6 lipca 2013 r. /sobota/:
- godz. 11.00 – msza św. w kościele pw  Wniebowzięcia NMP w Oświęcimiu, ul.  Dąbrowskiego 5a;
- godz. 12.00 – uroczystość pod tablicą pamięci pomordowanych Polaków – cmentarz parafialny przy 
u. J. Dąbrowskiego;
-godz. 14.00 – spotkanie Kresowian i gości w Hotelu „Kamieniec” ul. Zajazdowa w Oświęcimiu.

Serdecznie prosimy o udział w uroczystościach
 

                                                                 W imieniu Klubu „Samborzan”
                                                                       Prezes Zarządu Klubu
                                                                      Włodzimierz Paluch

RSVP:Informację na temat udziału w poszczególnych częściach uroczystości proszę przekazać telefo-
nicznie na nr: 609808529, 338422551
lub e-mail: samborzanieoswiecim2010@gmail.com  , wlodzimierz.paluch@gmail.com .

 

Kryptonim Pożoga to obraz wybitnego dokumentalisty, twórcy filmów o dziejach polskiej wojskowości i losach Polaków w XX wieku poświęcony historii 
Wołynia w latach II wojny światowej. Film rozpoczyna panorama dziejów Wołynia do 1939 roku i charakterystyka pierwszych lat okupacji. W drama-
tycznych relacjach świadków powracają obrazy zagłady polskich wsi i miasteczek na Wołyniu w lipcu i sierpniu1943 roku oraz zbrodni dokonywanych 
przez ukraińskich nacjonalistów. Film przedstawia także dzieje polskiej samoobrony na Wołyniu, formowanie oddziałów 27 Wołyńskiej Dywizji AK 
oraz toczone przez nią walki. 

Pozostałe spotkania:

    10 lipca (środa), godz. 18.00: Poeta nieznany (2004, 57'), reż.  Wincenty Ronisz    
W 70 rocznicę śmierci Zygmunta Rumla zapraszamy na film dokumentalny Wincentego Ronisza pełen poezji i przepięknych krajobrazów Wołynia. Zygmunt Rumel, poeta i 
żołnierz, spadkobierca tradycji poetyckiej Malczewskiego, Goszczyńskiego i Słowackiego, uczestnik kampanii wrześniowej i dowódca VIII Okręgu Batalionów Chłopskich 
– Wołyń, rzecznik porozumienia z Ukraińcami został okrutnie zamordowany w nocy z 10 na 11 lipca 1943 roku, gdy jako parlamentariusz udał się do kwatery lokalnego do-
wództwa SB OUN na Wołyniu rozmawiać o powstrzymaniu rzezi i napadów na polskie osady.

    12 lipca (piątek), godz. 18.00: Było sobie miasteczko (2009, 50'), reż. Tadeusz Arciuch i Maciej Wojciechowski
Film dokumentalny poświęcony zagładzie Kisielina na Wołyniu. W lipcu i sierpniu 1943 r. Ukraińcy zamordowali ponad 600 mieszkańców tej parafii. Historię miasteczka i 
okolicznych wsi,  losy mieszkańców oraz okoliczności zagłady udokumentował Włodzimierz Sławosz Dębski, ojciec znanego kompozytora Krzesimira Dębskiego w książce 
„Było sobie miasteczko. Opowieść wołyńska”. W filmie, do którego muzykę skomponował Krzesimir Dębski o Kisielinie opowiadają członkowie rodziny Dębskich oraz Ukra-
ińcy, jego obecni mieszkańcy. Po projekcji spotkanie z twórcami filmu Maciejem Wojciechowskim, Tadeuszem Arciuchem i Krzesimirem Dębskim.

    13 lipca (sobota), godz. 16.00: Syndrom pamięci (Sindrom pamjati, 2009, 51'), reż. Sergij Iuszin
Przegląd filmów dokumentalnych towarzyszący 70 rocznicy krwawej niedzieli i zbrodni dokonanych na Wołyniu przez ukraińskich nacjonalistów kończy pokaz filmu ukraiń-
skiego w reżyserii Sergija Iuszina. Zrealizowany z rozmachem dokument, do którego zdjęcia i materiały kręcono na Ukrainie i w Polsce, w czterech 50 minutowych odcinkach 
konfrontuje opinie i głosy ukraińskich i polskich historyków, publicystów, polityków oraz bezpośrednich świadków wydarzeń. W Domu Spotkań z Historią pokażemy dwie 
części tego filmu - pierwszą „Raj na krwi” i czwartą „Rzeź wołyńska” - które odnoszą się zarówno do trudnych polsko-ukraińskich relacji, zbrodni z 1943 roku jak też ukraiń-
skiej oraz polskiej pamięci o tych wydarzeniach.   

    17 lipca (środa), godz. 12.00 i 18.00:  74. Opowieści z Kresów – Pamięć ofiar, pamięć sprawców. W 70 rocznicę krwawej niedzieli na Wo-
łyniu
10 lipca 1943 roku, w niedzielę, formacje Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii, przy wsparciu ludności cywilnej zaatakowały Polaków 
zamieszkałych w około 100 miejscowościach i osadach na Wołyniu. W niektórych mordowano mieszkańców zgromadzonych na mszach w kościołach. O historii i życiu co-
dziennym spalonych wsi, ocalałych mieszkańcach i sprawiedliwych Ukraińcach, problemach z upamiętnieniem dokonanych zbrodni oraz odmiennej pamięci ofiar i sprawców 
mówić będzie Tomasz Kuba Kozłowski podczas 74 spotkanie z cyklu „Opowieści z Kresów”.

 W 70. rocznicę krwawej niedzieli 11 lipca 1943 roku – apogeum 
ludobójczej akcji Organizacji Nacjonalistów Ukraińskich i 

Ukraińskiej Powstańczej Armii wymierzonej w Polaków zamieszkują-
cych na Wołyniu odbędą się w DSH projekcje filmów dokumentalnych.
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Nasi Partnerzy i nasze serwisy

Jesteś pasjonatem Kresów? 
Koniecznie skontaktuj się z  

Kresowym Serwisem 
Informacyjnym

redakcjaksi@kresy.info.pl

Partnerzy medialni 

Dołącz do grupy PARTNERÓW MEDIALNYCH
Nie może Ciebie tutaj zabraknąć
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 NADLEŚNICTWO TOMASZÓW ZAPRASZA!
Jedziesz do Lwowa, szukasz 

noclegu przed granicą skorzystaj z naszej oferty.

Tanie noclegi w kwaterze myśliwskiej w miejscowości 
Pańków oddalonej 11 km od Tomaszowa Lubelskiego i 

33 km od przejścia granicznego Hrebenne.

Zamawianie noclegów:
e-mail: tomaszow@lublin.lasy.gov.pl
fax: 84 665 88 71
telefonicznie w Nadleśnictwie Tomaszów  (w godz.715-1515): 
84 664 24 58; 664 24 59; 664 24 50; 691 760 093; 691 497 729 
Kwatera Pańków: tel. 84 662 47 87 lub 512 344 691

Ceny brutto za noclegi:

* Liczba osób 2 i więcej - 46 zł 
za 1 osobę / 1 dobę
* 1 osoba - 52 zł za 1 dobę

Dysponujemy 6 (7) miejscami w kwaterze, położonej w urokliwym 
miejscu w sąsiedztwie lasu. Centralne położenie na Roztoczu Środko-

wym umożliwia uprawianie tury-
styki pieszej i korzystanie z usług 
pobliskiej stadniny koni.


