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

     ORGAN MEDIALNY  POROZUMIENIA  POKOLEŃ  KRESOWYCH KSI odznaczony Medalem Pro Patria
Legitymacja nr. 710 / 12

Nie będzie święta narodowego
Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Męczeństwa i Ludobójstwa Kresowian - liczba ofiar.

1. Operacja polska NKWD 1937/38 - 150 000
2. Deportacje lata 1940/41 wg. IPN - 800 000
3. Podwileńskie Ponary 1941/44 - 100 000
4. Wołyń ‘43 w tym Krwawa Niedziela - 60 000 
5. Małopolska Wsch. 40 000

/ nie jest możliwe by po tylu latach podać dokładne liczby. Np. dane z deportacji 
odnoszą się do zaledwie czterech transportów deportacyjnych. Nie ma danych 
sowieckich odnośnie śmiertelności w innych transportach. Nie ma danych z ilości
i losu Kresowian wywiezionych do III Rzeszy na roboty albo do obozów zagłady. 
Przemieszczanie się ludności w ramach ucieczek przed ludobójstwem pozwala
jedynie na szacowanie liczby ofiar gdzie tylko przy ludobójstwie OUN-UPA
na Wołyniu i Małopolsce Wsch. pojawiają się liczby nawet powyżej 200 000 ofiar. 

Sprawcami ludobójstwa Kresowian są totalitaryzmy sowiecki i 
niemiecki wspierane przez nacjonalistów wywodzących się z 
mniejszości narodowych II RP. 
Np. strzelcy litewscy -szaulisi (lit. Lietuvos Šaulių Sąjunga),
formacje zbrojne w służbie Hitlera jak Roland, Nachtigall, 
SSGalizjen i inne. Najokrutniejszymi ludobójcami są członkowie
OUN-UPA wspierani przez okoliczne chłopstwo ukraińskie.
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Tym razem załączoną grafikę podpiszemy komentarzem z Naszej strony na FB obrazującym to co się stało ze 
świętem narodowym dotyczącym 11 lipca. 

MIAŁ BYĆ STRZAŁ Z ARMATY, A ZAKOŃCZY SIĘ PUSZCZENIEM BĄKA NA SALI I DO TEGO 
PO CZASIE…….
„Prace parlamentarzystów nad uchwałą zostały przesunięte na termin po szczycie NATO, czyli za przysło-
wiowy „ruski miesiąc”. Mało prawdopodobne jest zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu w dniu 11 
lipca br., czyli w rocznicę „Krwawej Niedzieli” na Wołyniu. Należy domyślać się, że obok nacisków płyną-
cych z Ukrainy, pojawiły się naciski niewielkiej, ale bardzo hałaśliwej, frakcji o podejrzanych poglądach 
w samym PIS”.

Deportacje i przymu-
sowe przesiedlenia
obywateli polskich w 
głąb ZSRR w latach
1939-1941
System represji stworzony przez 
aparat administracyjny ZSRR 
oraz jego skala, nie miała sobie 
równych we współczesnej historii
narodów Europy i świata. Po-
wstała na całym obszarze Związ-
ku Sowieckiego.....strona 23

Zbrodnia w Koniu-
chach
29 stycznia 1944, we wsi Koniu-
chy w powiedzie lidzkim doko-
nano masakry Kresowian z No-
wogródczyzny dokonanej przez 
partyzantów z rosyjsko litewskie-
go oddziału Genrikasa Zimanasa
i żydowskich Jaakowa Prennera.
W wyniku tej.....strona 25

My mamy ręce po-
wiązane drutami i 
nie możemy wyjść. 
Mama już nie żyje, 
bo woda już podcho-
dzi do góry.
W okresie międzywojennym na 
polach niedaleko wioski Kluwiń-
ce, gm. Chorostków, powstała 
polska kolonia, która .....strona 26

Ponary miejsce 
„ludzkiej rzeźni”
Ponary – to miejsce szczegól-
ne. Nieznane bliżej zarówno 
społeczeństwu polskiemu, jak 
i mieszkańcom innych krajów, 
jednocześnie symbolizujące 
wielką tragedię i okrucieństwo. 
Przez lata spychane do niepamię-
ci, w przeciwieństwie do miejsc 
równie wielkich tragedii, jak lasy 
Piaśnickie czy Szpęgawskie......
strona 27

„Polskie pany proda-
ły  mat polszu”
Otrzymałem telefon, starszy pan 
zapytał mnie czy zainteresują 
mnie skomplikowane losy jedne-
go z młodych żołnierzy 27 Wo-
łyńskiej Dywizji AK. A warto w 
tym miejscu powiedzieć, że zde-
cydowana........strona 35

Kresowe drogi - z 
Buczacza do Gubina
Nieraz słyszałam pytanie: -Jak 
znajdujesz tych ludzi, którzy 
opowiadają ci swoje kresowe hi-
storie? Różnie to bywa i nie jest 
trudne, bo przecież Kresowianie 
żyją wśród nas- wystarczy się ro-
zejrzeć i popytać. A czasem sami 
się zjawiają. Ostatnio byłam nad 
morzem. Siedzę sobie na ławce, 
obok dwoje ludzi- ......strona 36
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11 lipca „Narodowy Dzień Pamięci Ofiar 
Męczeństwa i Ludobójstwa Kresowian”

Co, gdzie, kiedy
1 Lipca

Lublin

Kresowianie i Przyjaciele Kre-
sów Wschodnich
Obrona Pamięci Pomordo-
wanych Polaków na Wołyniu         
(wobec doktoratu honoris causa 
KUL i UMCS  dla Prezydenta 
Wiktora Juszczenki)  
Dziedziniec KUL  -   1 Lipca 
2016 r   godz. 1600
 
SPOTKAJMY SIĘ

aby stanąć w obronie pamięci 
Polaków pomordowanych przez 
UPA–OUN

-  przypomnimy relacje osób, 
którzy byli świadkami zagłady 
Polaków na Wołyniu,  
-  przypomnimy okoliczności 
śmierci katolickich duchow-
nych pomordowanych przez   
ukraińskich nacjonalistów,  
-  powierzymy dusze pomordo-
wanych Bogu Miłosiernemu w 
modlitwie,
-  następnie przejdziemy na 
Skwer Ofiar Wołynia pod Krzyż 
Wołyński gdzie zapalimy znicze  
pamięci. 
                        
 PRZYCHODZĄC 

- nie pozwalasz, aby Prezy-
dent Ukrainy i Najwyższa Rada 
Ukrainy poniżała Polskę i Pola-
ków poprzez gloryfikacje UPA-
-OUN.
- nie pozwalasz, aby ofiara Po-
laków za Ojczyznę i Polskość 
została zapomniana,
- nie pozwalasz, aby zakłamy-
wano prawdę o zbrodni  doko-

nanej przez UPA- OUN,
- nie pozwalasz, aby katów na-
zywano Bohaterami Ukrainy,
- nie pozwalasz, aby obok po-
mnika Największych z rodu 
Polaków na dziedzińcu    KUL 
widniała tablica z nazwiskiem 
gloryfikatora zbrodniarzy UPA 
- OUN.  
 
Rodziny pomordowanych na 
Kresach Wschodnich

e-mail:  zdzislawko@poczta.
onet.pl      Tel. 698967884

 3 Lipca
Jasna Góra 

XXII Światowy Zjazd i piel-
grzymka Kresowian 
    Jasna Góra – 3 lipca 2016

PROGRAM 
9.30 –Kaplica NMP. Msza św. 
za wypędzonych,  poległych i 
pomordowanych na Wschodzie. 
Homilię wygłosi - ks. Tadeusz 
Isakowicz – Zaleski

10.30 – Marsz pokoleń kreso-
wych. Ułożenie Krzyża Pamię-
ci ofiar ludobójstwa OUN UPA 
pod  figurą Matki Bożej ( przed 
szczytem). 
11.00 Apel poległych.
 
11.30 - Aula O. A. Kordeckiego. 
Wejście pocztów sztandaro-
wych. Powitanie Gości. 

Światełko Pamięci – chwila 
wspomnień o ludziach Kresów.
ŻĄDAMY NARODOWEJ PA-
MIĘCI O KRESACH. Wystą-
pienie  Jana Skalskiego - pre-
zesa Światowego Kongresu 
Kresowian, przewodniczącego 
Europejskiej Unii Uchodźców 
i Wypędzonych.  Projekty 
uchwał  Światowego Kongresu 
Kresowian.
Wystąpienie Jana Cytowskiego 
-  prezesa  Rady Polonii Świa-
ta, przedstawicieli organizacji 
polskich z Litwy i Ukrainy oraz 
zaproszonych Gości.
Wręczenie nagród Światowego 
Kongresu Kresowian i Związ-
ku Wypędzonych z Kresów 
Wschodnich II RP.     
Wołanie z Jasnej Góry:
Żądamy narodowej pamięci o 
Kresach!
        
13.00 – 14.30  Otwarte Forum 
Kresowe z udziałem przedsta-
wicieli Sejmu 
i Senatu RP, partii politycznych 
oraz delegatów organizacji kre-

sowych  z kraju i ze świata. 
Tematyka: Tworzenie szerokie-
go frontu na rzecz zachowania 
narodowej pamięci o Kresach. 
Sprawa powołania Muzeum 
Kresów.  Edukacji patriotycz-
na młodych Polaków. Wypra-
cowanie skutecznych sposo-
bów działania, struktur i zasad 
współpracy mających na celu 
zobligowanie do współuczest-
nictwa w przywracaniu pamięci 
o Kresach ludzi młodych,      a 
organów władzy państwowej do 
szerokiego i wszechstronnego 
wsparcia tych działań; 
walka z zakłamywaniem historii 
szczególnie dot. drugiej wojny 
światowej; troska o upamiętnie-
nie miejsc kaźni naszych Ro-
daków na Kresach i należytego 
miejsca dla tych tematów w 
naszych mediach i programach 
szkolnych; pomoc Polakom na 
Wschodzie.

14.30 – 16.00 „Muzyczna szta-
feta pokoleń kresowych”.

Koncert Jasnogórski:  Zespół 
PROMYKI KRAKOWA z Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej pod 
kierunkiem prof. Romy Krze-
mień, chór  JAROSŁAW z Ja-
rosławia pod kierunkiem dr An-
drzeja Jakubowskiego i Zespół 
Związku Polaków z Kijowa. 

Informacje: Centrum Kresowe, 
41-902 Bytom, ul. Moniuszki 
13
Tel/fax:32-281-51-51; 507-169-
825; 
e-mail: kongreskresowian@
vp.pl    Organizacje prosimy o 
przybycie ze sztandarami! 
Nie zapomnijmy o białych i 
czerwonych zniczach, z których 
ułożymy Krzyż Pamięci.

8 Lipca
Wrocław

Zapraszamy w dniu 8 lipca 2016 
roku na obchody 73. roczni-
cy ludobójstwa dokonanego na 
ludności polskiej przez Orga-
nizacje Ukraińskich Nacjona-
listów (OUN) i tzw. Ukraińską 
Powstańczą Armię (UPA) na 
Kresach Południowo – Wschod-
nich II RP.

Komitet Honorowy
Wojewoda Dolnośląski – Paweł 
Hreniak,
Marszałek Województwa Dol-
nośląskiego – Cezary Przybyl-
ski,
Metropolita Wrocławski – ks. 

Abp Józef Kupny,
Prezydent Miasta Wrocławia – 
Rafał Dutkiewicz,
Prezes Instytutu Pamięci Naro-
dowej – Łukasz Kamiński
Uroczystości obejmują swoim 
zasięgiem całe województwo 
dolnośląskie. Zaproszeni są sta-
rostowie, prezydenci miast, bur-
mistrzowie, władze samorządo-
we, policja, wojsko, organizacje 
kresowo – kombatanckie oraz 
mieszkańcy województwa.

Program uroczystości

g. 10.00 – uroczystości przy 
Pomniku-Mauzoleum na pla-
cu Xawerego Dunikowskiego 
- odegranie hymnu polskiego 
przez orkiestrę Wojewódzkiej 
Komendy Policji,

- wystąpienie Wojewody Dolno-
śląskiego,

- modlitwa ku czci pamięci ofiar 
ludobójstwa,

- apel Wojska Polskiego

- salwa honorowa Kompanii 
Wojska Polskiego,

- składanie kwiatów

g. 11.00 - Msza Święta w Ko-
ściele NMP na Piasku w inten-
cji Ofiar ludobójstwa. Kazanie 
wygłosi ks. Tadeusz Isakowicz 
– Zaleski.

Po zakończeniu Mszy Św. odbę-
dzie się Koncert Pamięci ofiar 
w wykonaniu Artystów Narodo-
wego Forum Muzyki we Wro-
cławiu

Organizator Obchodów:
Stowarzyszenie Upamiętnienia 
ofiar Zbrodni Ukraińskich Na-
cjonalistów

9 Lipca
Szczecin

18:00 Katedra Św. Jakuba.
Msza Święta w intencji Ofiar 
Ludobójstwa.

19:30 Plac przy Katedrze Św. 
Jakuba. Marsz Pamięci na 
Cmentarz Centralny pod Krzyż 
Wołyński.

9 Lipca
Chełm

Już 9 lipca o godzinie 19:00 
spod zegara na deptaku w Cheł-
mie wyruszy IV Marsz Pamięci 
o Ofi rach Rzezi Wołyńskiej.
Uczcijmy wspólnie pamięć o 
naszych rodakach bestialsko 
pomordowanych przez opraw-

ców z OUN i UPA.

10 Lipca
Przemyśl

Program wydarzenia:

10:00 - Msza Święta w kościele 
oo. Karmelitów ;
11:00 - Rozpoczęcie marszu na 
Cmentarz Wojskowy, pod Krzyż 
Wołyński ;
11:45 - Uroczystości pod po-
mnikiem.

10 Lipca
Dębno 
woj. Zachodniopomor-
skie

10 lipca o godz. 11 msza w ko-
ściele w parafi pod wezwaniem 
Piotra i Pawła. celebrowana 
przez biskupa seniora Kruszy-
łowicza.

Udział wezmą sekretarz prze-
odniczącego  konferencji epi-
skopatu Polski arcybiskupa St. 
Gądeckiego, ks. Tomasz Ślesi,  
lokalne władze samorządowe, 
delegacja wołynian z Londynu i 
mieszkańcy wśród których jest 
wielu kresowian.

Po mszy odbędzie się uroczyste 
otwarcie” Promenady Pamięci” 
i poświęcenie głazu „Pamięci 
Męczeństwa Kresowian Woły-
nia i Małopolski Wschodniej” 
na trasie gdzie znajdują się już 
podobne symbole pamięci jak 
np. głaz „Pamięci Zbrodni Ka-
tyńskiej”.

W sobotę i niedzielę z inicja-
tywy Antoniego Dąbrowskiego 
„ocalałego z ludobójstwa” w 
woj. Stanisławowskim w prze-
strzeni publicznej znajdzie się 
wystawa historyczna poświę-
cona „Ludobójstwu Polaków na 
Kresach”.

11 Lipca
Warszawa

Zaproszenie na uroczystości 
rocznicy Zbrodni Wołyńskiej
11 lipca 2015 w Warszawie
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Ruch Społeczny Porozumienie 
Pokoleń Kresowych, i stołeczne 
środowiska kresowe i patrio-
tyczne zapraszają na warszaw-
skie obchody 73. rocznicy ludo-
bójstwa na Wołyniu i Małopol-
sce Wschodniej

Plan uroczystości

Godz. 16:00       

MSZA ŚW. w intencji ofiar lu-
dobójstwa „Niedokończone 
Msze Kresowe”    
Miejsce: Kościół pw. św. Alek-
sandra przy Pl. Trzech Krzyży w 
Warszawie. Mszy przewodniczy 
kapelan Ordynariatu Polowego 
Wojska Polskiego ks. ppłk. An-
drzej Jakubiak. 

Godz. 17:00  
     
MARSZ PAMIĘCI 
Trasa: Pl. Trzech Krzyży (spod 
Kościoła pw. Św. Aleksandra) 
– ul. Nowy Świat – ul. Kra-
kowskie  Przedmieście – Dom 
Polonii przy ul. Krakowskie 
Przedmieście 64: Tablica Pa-
mięci Polaków mordowanych 
na Wołyniu 
Organizatorzy: Ruch Społeczny 
Porozumienie Pokoleń Kreso-
wych,  Stowarzyszenie Memo-
riale Fidelis,  Stowarzyszenie 
Kresy Wschodnie-Dziedzictwo 
i Pamięć, Towarzystwo Miło-
śników Wołynia i Polesia, To-
warzystwo Miłośników Wilna i 
Ziemi Wileńskiej Oddział War-
szawa warszawskie stowarzy-
szenia kresowe i patriotyczne

Godz. 20:30 

Skwer Wołyński
III WIECZORNICA „Zbrodnia 
Wołyńska.  PAMIĘTAMY, pa-
miętaj i TY” 
Miejsce: Skwer Wołyński przy 
ul. Gdańskiej w Warszawie. 
Organizatorzy: Leszek Rysak i 
JAZDA DUCHA oraz Kresowy 
Serwis Informacyjny.

15 Lipca
Oświęcim

Szanowni Państwo!
Zawiadamiam i zapraszam na 
obchody 73 rocznicy „Rzezi 
Wołyńskiej” w Oświęcimiu w 
dniu 15 lipca 2016 r.
Program obchodów przewiduje:
- Godzina 12.00-  Msza Św. w 
kościele pw Wniebowzięcia 
NMP w Oświęcimiu, ul. gen. J. 
Dąbrowskiego 5A;
- Godzina 13.00 - Uroczystość 
pod tablicą pamięci ofiar ludo-
bójstwa Polaków na Kresach 
Wschodnich
 - cmentarz parafialny w Oświę-
cimiu, ul gen. J. Dąbrowskiego;
- Godzina 14.00 - Spotkanie 
Kresowian w Hotelu „Kamie-
niec” w Oświęcimiu, ul. Zajaz-
dowa 2; Udział w Spotkaniu
 - ze względów organizacyjnych 
- proszę zgłosić /najpóźniej do 
10.07.2016 r./ na adres e-mail:                                   
wlodzimierz.paluch@gmail .
com 
lub telefon: 609808529, 

338422551.
W trakcie uroczystości prze-
widziany jest występ Duetu 
„Ewan”.
Uprzejmie proszę o przekazanie 
informacji o terminie uroczy-
stości wszystkim zainteresowa-
nym /członkom  Stowarzyszeń, 
miłośnikom historii i tradycji 
Kresów Wschodnich/.

Z Kresowym Pozdrowieniem
Włodzimierz Paluch.

Program wydarzenia:

10:00 - Msza Święta w kościele 
oo. Karmelitów ;
11:00 - Rozpoczęcie marszu na 
Cmentarz Wojskowy, pod Krzyż 
Wołyński ;
11:45 - Uroczystości pod po-
mnikiem.

Wystawa w Dębnie fragmenty
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W sejmie jak w ulu tylko miodu brak. 
- Poselska „ustawka” z Kresami i 
Kresowianami w tle.
Andrzej Łukawski 
W czerwcu jak w żadnym innym 
miesiącu można było zaobser-
wować nadzwyczajną aktywność  
zainteresowanych Kresami i Kre-
sowianami parlamentarzystów 
bieżącej kadencji sejmu.
Kulminacją był miniony tydzień 
w którym Kresami zajmowano 
się przez niemal trzy dni ostatnie-
go w czerwcu posiedzenia Sejmu. 
O poniedziałkowym, wspólnym 
posiedzeniu Komisji Kultury i 
Środków Przekazu (KSP) oraz 
Komisji Łączności z Polakami 
za Granicą (LPG), Kresowy Ser-
wis Informacyjny dowiedział się 
przypadkowo, ale udało się za-
akredytować i śledzić to oraz po-
zostałe posiedzenia poświęcone 
Kresom. 
Konia z rzędem lub Nagrodę Pu-
litzera  temu kto ogarnąłby to co 
w sejmie działo się we wspomnia-
nych sejmowych „kresowych 
dniach”. 
Na dzień dzisiejszy wygląda to 
tak, że w sejmie znajdują się dwa 
projekty Ustaw i cztery projekty 
uchwał i wszystkie dotyczą  usta-
nowienia przez sejm święta które 
miałoby być obchodzone w 73. 
rocznicę kulminacji rzezi na Wo-
łyniu tj. w dniu 11 lipca.
We wtorek odbyło się pierwsze 
czytanie projektów które nie jesz-
cze były czytane a już we wtorek 
miała się odbyć dyskusja i ew. 
drugie czytanie. 
Dyskusja była i owszem ale mię-
dzy posłami którzy czekali na 
rozpoczęcie posiedzenia komisji. 
Okazało się bowiem, że z jakie-
goś powodu posiedzenie nie od-
było się. 
Nie pierwszy i zapewne nie  ostat-
ni raz jest „coś” w sejmie odwo-
ływane ale jeżeli dzieje się to nie-
mal w przededniu dnia 11 lipca, 
to odwołanie posiedzenia nabiera 

nowego i niezrozumiałego wy-
miaru poddającego w wątpliwość 
intencje posłów. 
Trzeciego, ostatniego dnia bie-
żącej sesji parlamentu odbyło 
się posiedzenie Parlamentarne-
go Zespołu do spraw Kresów, 
Kresowian i Dziedzictwa Ziem 
Wschodnich Dawnej Rzeczypo-
spolitej.  
Tematem wiodącym zespołu było 
to, co od 19 lutego dzieje się w 
sprawie święta 11 lipca. 
Zawrzało jak w ulu ale miodu jak 
nie było tak nie ma. 
Zwróciłem jednak uwagę na cos 
co na pewno zainteresuje nie tyl-
ko Kresowian ale wszystkich wy-
borców i to bez względu na prefe-
rencje wyborcze. 
Otóż, posłowie namawiają do 
pikiety, strajku, protestu prze-
ciw......?!?!?... innym posłom i 

robią to wykorzystując w sposób 
cyniczny Kresy i Kresowian.
To wszystko ma się dziać przed 
sejmem, gdzie poseł pomysło-
dawca, Winnicki planuje wypro-
wadzić Kresowian na ulicę.
Nie bardzo wiem jak nazwać coś 
co ma charakter „ustawki” tylko 
w wykonaniu posłów.
Przykro że do tego godnego po-
żałowania spektaklu próbuje się 
wciągnąć Kresowian, którzy kilka 
miesięcy temu postawili na PiS  a 
ten ze swojej obietnicy niestety 
się nie wywiązał.
Do czwartku, tj. do posiedzenia 
kresowego zespołu parlamentar-
nego, ul. Wiejska miała być wg. 
wydarzenia na FB miejscem Cen-
tralnych obchodów 73. rocznicy 
ludobójstwa OUN-UPA ale gdy 
zarzuciłem Winnickiemu bezsens 
rozbijania uroczystości na inne 
poza 11 lipca dni, wpis został 
zmieniony na  centralny protest 
jednych posłów przeciw innym 
bo tak widzimy na FB na którym 
posłowie zapraszają na ulicę. 

Może to i dobra nowa tradycja 
żeby posłowie wyszli na ulicę by 
na niej toczyć spór o racje, bo w 
ten sposób można by udostępnić 
sejm np. bezdomnym, czy lu-
dziom potrzebującym mieszka-
nie.
Najdziwniejsze w tym sporze o 
Kresy jest to, że całkowicie zapo-
mniano o ludobójstwie innym niż 
ounowskobanderowskie a które 
dokonało się na Kresach. Patrze-
nie na Kresy przez pryzmat Woły-
nia jest kłamstwem historycznym  
w dziedzinie dziedzictwa naro-
dowego i martyrologii Kresów 
gdzie zamordowano kilkaset tys. 
Polaków którym dzisiaj odmawia 
się uczestnictwa w celebrowaniu 
pamięci po swoich przodkach. 

/ Wtorek, wspólne posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu (KSP) oraz Komisji 
Łączności z Polakami za Granicą (LPG). Foto Wojciech Wojtulewicz.

/ Czwartek, posiedzenie Parlamentarnego Zespołu do spraw Kresów, Kresowian i Dzie-
dzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej.  Foto: Wojciech Wojtulewicz. 

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE



www.ksi.kresy.info.pl                                                                                                                                                                                                                   1 lipca 2016 - strona 5

„Boli mnie” - okolicznościowy felieton antybanderowski.
Marcin Więckowski
Każdy już pewnie słyszał o tym, 
co zdarzyło się w niedzielę w 
Przemyślu, ale dla porządku po-
wtórzę. 
26 czerwca odbył się przemarsz 
Ukraińców przez najpiękniejsze 
miasto wschodniej Polski z okazji 
tzw. Święta Ukraińskiej Pamięci 
Narodowej. Pierwszą rzeczą, o 
jakiej trzeba napisać jest to, że ta-
kiej uroczystości nie ma ani wśród 
świąt narodowych Ukrainy, ani lo-
kalnych obchodów uchwalonych 
przez przemyskie starostwo. Co 
więcej, pomimo szczerych chęci 
nie znalazłem żadnych informacji, 
nawet na ukraińskich stronach, 
dlaczego odbywa się ono zawsze 
pod koniec czerwca.
Grunt, że co roku w tym właśnie 
czasie przez Przemyśl przechodzi 
marsz, który gromadzi ok. 500-
1000 osób. Uczestniczą w nim 
zarówno mieszkańcy Przemyśla, 
obywatele polscy pochodzenia 
ukraińskiego, jak też Ukraińcy 
z drugiej strony granicy. Uro-
czystości mają zawsze ten sam 
scenariusz: Msza św. w katedrze 
grekokatolickiej i przemarsz na 
cmentarz ukraiński, a tam złoże-
nie wieńców na grobach żołnierzy 
Armii Halickiej i Armii Czynnej 
URL, którzy zmarli z chorób w 
obozie internowania w Pikulicach 
pod Przemyślem, a także na mogi-
łach członków UPA zastrzelonych 
przez Wojsko Polskie w czasie na-
padu na Birczę w 1946 roku.
Nie, nie przecierajcie oczu. Nie 
pomyliliście się. W polskim Prze-
myślu rokrocznie składa się wień-
ce na mogiłach banderowców. To 
nie jest czarny sen oenerowca, 
to jest od dawna rzeczywistość 
wschodniej Polski.
Uderza mnie to, że wszelkie re-
lacje z wczorajszego zajścia, 
nawet autorstwa prawicowych 
portali, kompletnie nie uwzględ-
niają szerszego kontekstu tego, 
co się dzieje w Przemyślu od lat. 
Pochodzę z sąsiedniego powiatu, 
więc wiem, o czym mówię. W 
Przemyślu nie tylko cała lokalna 
prasa jest w rękach mniejszości 
ukraińskiej, co sprawia, że nie 
można opublikować tam jednego 
tekstu bez zgody Ukraińców, ale 
też większość lokalnych przedsię-

biorstw, od warsztatów i skupów 
złomu, przez sklepy, aż po fabryki 
zatrudniające kilka tysięcy osób. 
Na przemyskim rynku częściej 
słychać język ukraiński niż pol-
ski. Jeden z moich wykładowców 
powiedział, że jadąc kiedyś pocią-
giem z Krakowa do Lwowa obu-
dził się na dworcu w Przemyślu i 
myślał przez chwilę, że przespał 
przejazd przez granicę. To jest 
przerażająca sytuacja, która jeśli 
nie zostanie zmieniona, doprowa-
dzić może kiedyś do prawdziwej 
tragedii, włącznie z oderwaniem 
Przemyśla od Polski.
Na rokrocznych obchodach Świę-
ta Ukraińskiej Pamięci Narodo-
wej dochodzi do gloryfikowania 
zbrodniczych organizacji na wie-
lu płaszczyznach. Nie tylko, że 
pojawiają się tam jeszcze żyjący 
członkowie UPA w mundurach 
(!), ale też prezentowana jest tam 
symbolika banderowska w postaci 
koszulek z oczywistymi nadru-
kami i czarno-czerwonych flag. 
Klasyką jest już zdjęcie, które od 
lat straszy na polskiej Wikipedii 
w artykule o UPA, a przedstawia 
ono dwóch banderowców z czar-
no-czerwoną flagą na marszu w 
centrum Przemyśla:
ht tps : / /p l .wikipedia .org/…/
Ukra i%C5%84ska_Powsta -
%C5%84cza_A…
Nic więc dziwnego, że środowi-
ska patriotyczne i kresowe w koń-
cu zdecydowały się działać. Po 
ogłoszeniu, że i w tym roku ban-
derowska hucpa przejdzie przez 
Przemyśl, organizacja CitizenGO 
wystosowała list otwarty, który 
i ja podpisałem, do prezydenta 
Miasta Przemyśla, Pana Roberta 
Chomy z wnioskiem o odwołanie 
wydarzenia. Choma oczywiście 
prośbę odrzucił, dyplomatycznie 
stwierdzając, że Rzeczpospolita 
Polska zapewnia możliwość za-
spokojenia potrzeb narodowych 
wszystkim zamieszkującym ją 
mniejszościom, a na próby glo-
ryfikacji OUN-UPA oczywiście 
będzie stosowna reakcja.
No i jaka była reakcja? Taka jak 
zawsze, czyli żadna.
26 czerwca 2016 roku ok. godz. 
10:00 rozpoczęła się Liturgia w 
cerkwi, a po niej procesja ruszyła 

ulicami miasta. Najpierw symbo-
le religijne, chorągwie i obrazy, 
potem orkiestra dęta Armii Ukra-
ińskiej, dalej „kombatanci” (wia-
domo jakiej formacji), za nimi 
pozostali uczestnicy.
Warto na moment zatrzymać 
się nad tą orkiestrą. To wybitnie 
niepokojący fakt, że na naszym 
terytorium działa jawnie umun-
durowany oddział sił zbrojnych 
innego państwa, nawet nienależą-
cego do NATO. Uroczystościom 
organizowanym przez Polaków 
we Lwowie nigdy nie towarzyszy 
orkiestra Wojska Polskiego, tyl-
ko zespół muzyczny Garnizonu 
Lwów (ukraińskiego oczywiście). 
Rażąca nierówność w tych dwu-
stronnych relacjach.
Ale wracamy do marszu. De-
monstrujący skandowali: „Sława 
Ukraijini - Herojam Sława!”, ban-
derowski okrzyk, którzy tysiące 
Polaków słyszało jako ostatni 
dźwięk w ich życiu. Jeden z Ukra-
ińców idących na czele marszu 
miał na sobie koszulkę z czarno-
-czerwonym tryzubem.
Na ulicy Franciszkańskiej czekała 
na nich kontrmanifestacja zorga-
nizowana przez lokalne środowi-
ska patriotyczne i kibiców Polonii 
Przemyśl. Pikieta była zgłoszona 
w przewidzianym ustawą termi-
nie, a więc legalna. Kontrmani-
festanci trzymali polskie flagi i 
transparenty z napisami: „Ludo-
bójstwo na Wołyniu - pamięta-

my!” oraz „Jeśli czcisz faszystę 
Banderę - sam stajesz się faszy-
stą”.
Maszerujący banderowcy wi-
docznie poczuli się dotknięci tymi 
hasłami, więc zaczęli odnosić się 
wulgarnie do kontrmanifestantów, 
a jeden z nich krzyknął: „Jesz-
cze Polska nie zginęła, ale zgi-
nąć musi!”. Zdarzenie to zostało 
nagrane przez kilku świadków, a 
mężczyzna wznoszący to hasło - 
zidentyfikowany spośród tłumu. 
Obecnie trwa ustalanie jego toż-
samości przez przemyskich pa-
triotów.
W efekcie tego wydarzenia Pola-
cy napadli na marsz Ukraińców.
I tutaj po raz pierwszy napi-
szę - boli mnie. Boli mnie to, że 
musiało się to stać. Że żyjemy 
w państwie, którego władze po-
zwalają pluć sobie w twarz i że 
musiało dojść do ulicznej bija-
tyki, żeby zapobiec potwarzy i 
obrazie naszego kraju. Boli mnie 
to, że władze Przemyśla są takimi 
patentowanymi tchórzami, skoro 
pozwalają od lat na odbywającą 
się co roku banderowską imprezę 
- i to w stolicy powiatu, którzy tak 
strasznie ucierpiał od upowskiego 
ludobójstwa (14 tys. zamordowa-
nych w latach 1944-47 według 
bardzo ostrożnych szacunków hi-
storyków).
Najpierw polscy patrioci zablo-
kowali trasę przemarszu i wtedy 
doszło do pierwszych słownych 

utarczek, a potem kontaktu fi-
zycznego pomiędzy uczestnikami 
obu demonstracji. Oberwał męż-
czyzna noszący czarno-czerwoną 
koszulkę, którą po prostu porwa-
no mu na ciele. Uderzono również 
jednego z grekokatolickich mini-
strantów, który upuścił niesioną 
przez niego chorągiew i został 
zmuszony do ucieczki.
Boli mnie. Boli mnie to, że chorą-
giew z wizerunkiem Najświętsze-
go Oblicza Pana naszego Jezusa 
Chrystusa leżała na brudnej ulicy 
deptana przez bijących się. Boli 
mnie też to, że kościół grekoka-
tolicki wykorzystuje religię do 
celów politycznych i gloryfikacji 
zbrodniarzy.
Boli mnie to, że po 70 latach 
od zakończenia ludobójstwa na 
Ziemi Przemyskiej dalej nie ma 
zgody i dochodzi do narodowych 
waśni.
Ale najbardziej boli to, że 23 pol-
skich patriotów zostało zabranych 
na dołek i pewnie usłyszy zarzut 
zakłócenia „pokojowej” manife-
stacji, a o konsekwencjach wobec 
banderowców paradujących po 
polskim mieście nic na razie nie 
słychać.
To wszystko jest bardzo smutne. I 
bolesne.

Na koniec nie pozostaje nic inne-
go, jak powiedzieć:
Niech żyje Wolna Polska!

Lwowska Fala 
- autorska audycja Danuty Skal-

skiej na antenie Polskiego Radia 
Katowice 
(UKF 102,2 MHz) w każdą nie-
dziele o godz. 8.10. 
Dla Polaków za oceanem po-
wtórka audycji o 1.00 w nocy z 
niedzieli na poniedziałek.

Audycje archiwalne do pobrania 
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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Obchody 100.lecia bitwy pod 
Kostiuchnówką 
Monitor Wołyński 
W dniach 5–6 lipca 2016 roku 
w Kostiuchnówce odbędzie się 
Międzynarodowa konferencja 
naukowa «W stulecie bitwy Le-
gionów Polskich pod Kostiuch-
nówką. Boje pierwszej wojny 
światowej na Wołyniu».

W połowie czerwca 1916 roku 
na froncie wschodnim Wielkiej 
Wojny rozpoczęła się tzw. ofen-
sywa Brusiłowa. Bitwy stoczo-
ne w jej trakcie porównywalne 
były z największymi walkami na 
froncie zachodnim.

W 2016 roku przypada 100. rocz-
nica niezwykle krwawego boju, 
jaki stoczyli żołnierze Legionów 
Polskich, a zwłaszcza I Brygady, 
pod Kostiuchnówką. W dniach 
4–6 lipca 1916 roku powstrzy-
mywali zaciekłe ataki prawie 
trzykrotnie przeważających ich 
sił rosyjskich i dzięki męstwu i 
poświęceniu udaremnili zamiar 
rozerwania linii obrony. Grozi-
ło to całkowitą dezorganizacją i 
rozbiciem sił austro-węgierskich 
w tej części frontu. Bitwa pod 
Kostiuchnówką weszła do Pan-
teonu Bojów Polskich i wymie-
niona jest na Grobie Nieznanego 
Żołnierza. Pragnąc przypomnieć 
to wydarzenie i uczcić jego bo-
haterów podjęto starania o zor-
ganizowanie międzynarodowej 
sesji naukowej.

W Kostiuchnówce, od 2011 
roku, działa «Centrum Dialogu 
Kostiuchnówka», którego bazą 
jest odremontowany budynek 
tzw. Szkoły Polskiej. Pierwotnie 
wybudowany został ze składek 
Legionistów w 1936 roku. Miał 
być, poza funkcją oświatową, 
bazą noclegową dla młodzieży 
przyjeżdżającej na wycieczki. 
Odbudowany i wyremontowany 
budynek od kilku lat pełni taką 
funkcję. Stąd oczywistym miej-
scem międzynarodowej sesji na-
ukowej będzie Centrum Dialogu 
w Kostiuchnówce.

Organizatorem sesji jest Wydział 
Filologiczno-Historyczny Filii 
Uniwersytetu Jana Kochanow-
skiego w Piotrkowie Trybunal-
skim oraz Centrum Dialogu w 
Kostiuchnówce. Głównym part-
nerem i patronem jest Urząd do 
Spraw Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych w Warszawie.

Zamiarem organizatorów jest, 
aby prezentowane podczas kon-
ferencji referaty, zarówno ze 
strony polskiej, jak i ukraińskiej 
zostały przetłumaczone i opubli-
kowane (wybór) w jednym tomie 
zawierającym teksty w języku 
polskim i ukraińskim.

Ukraińskim partnerem konfe-
rencji jest Wydział Historyczny 
Wschodnioeuropejskiego Uni-
wersytetu Narodowego im. Łesi 
Ukrainki oraz Muzeum w Ma-
niewiczach. Konferencja była 
poprzedzona konkursem histo-
rycznym o I wojnie światowej 
przeprowadzonym w szkołach 
rejonu maniewickiego. Roz-
strzygnięcie konkursu i prezen-
tacja zwycięskiego referatu na-
stąpi podczas konferencji.

Znaczącym novum będzie bez-
pośredni udział młodzieży har-
cerskiej obozującej w tym czasie 
w Polskim Lasku koło Kostiuch-
nówki oraz wizyty uczestników 
w miejscach walk toczonych na 
tzw. pobojowisku legionowym.

Ustalony program przewiduje:
5 lipca (wtorek), Maniewicze

09.00 – 10.00 – rejestracja 
uczestników konferencji

10.00 – 10.30 – rozpoczęcie kon-
ferencji, powitanie gości

10.30 – 12.00 – sesja plenar-
na obejmująca przedstawienie 
dwóch referatów ze strony pol-
skiej (M. Dutkiewicz, J. Tym) i 
dwóch ze strony ukraińskiej

12.00– 12.30 – przerwa

12.30 – 14.00 – sesja plenar-
na obejmująca przedstawienie 
dwóch referatów ze strony pol-
skiej (P. Waingertner, D. Siemiń-
ska, M. Góra) i dwóch ze strony 
ukraińskiej

14.00 – 15.00 – obiad

15.00 – 16.30 – obrady w sek-
cjach

16.30 – 16.45 – przerwa

16.45 – 17.30 – obrady w sek-
cjach

17.30 – 18.30 – przejazd części 
uczestników do Centrum Dialo-
gu w Kostiuchnówce

18.30 – 19.30 – kolacja
 
6 lipca (środa), Kostiuchnówka
08.00 – 09.00 – śniadanie

09.00 – 10.30 – obrady (3 refera-
ty ze strony polskiej i 3 referaty 
ze strony ukraińskiej)

10.30 – 11.00 – przerwa

11.00 – 12.30 – obrady (3 refera-
ty ze strony polskiej i 3 referaty 
ze strony ukraińskiej)

12.30 – 13.00 – podsumowanie 
konferencji i pamiątkowe zdję-
cie

13.00– 14.00 – obiad

14.00 – 15.00 – prezentacja fil-
mów o bitwie pod Kostiuchnów-
ką

15.00 – 17.00 – zwiedzanie pola 
bitwy i obozu harcerskiego w 
Polskim Lasku

18.00 – 19.00 – apel harcerski z 
okazji 100 rocznicy bitwy pod 
Kostiuchnówką, złożenie kwia-
tów na mogiłach żołnierskich
 
Konferencji towarzyszy:
– wystawa Muzeum Tradycji 
Niepodległościowych w Łodzi 
pt. «Tam rodziła się niepodle-
głość. Harcerska straż pamięci 
na Wołyniu».

– wystawa stała Centrum Dialo-
gu Kostiuchnówka – sala trady-
cji

– obóz harcerski hufca Wołyń 
Harcerstwa Polskiego na Ukra-
inie

– prezentacja filmów «Kostiuch-
nówka – żywa historia» i «Pol-
ska Góra była ich redutą. Ko-
stiuchnówka 1916»
 
Referaty zgłoszone ze strony 
polskiej:
Do sesji plenarnej w dniu 5 lipca 
(po 20 min.):
1. prof. UJK dr hab. Marek 
Dutkiewicz, (Uniwersytet Jana 
Kochanowskiego Filia w Piotr-
kowie Trybunalskim), Polskie 
organizacje niepodległościowe 

w przededniu Wielkiej wojny 
– na drodze do Legionów Pol-
skich.

2. prof. Akademii Obrony Naro-
dowej dr hab. płk Juliusz Tym, 
Bitwa pod Kostiuchnówką, ana-
liza wojskowa.

3. prof. Uniwersytetu Łódzkiego 
dr hab. Przemysław Waingert-
ner, Bitwa pod Kostiuchnówką 
w relacjach żołnierzy Legionów 
Polskich.

4. dr Dominika Siemińska, Mie-
czysław Góra, Badania arche-
ologiczno–ekshumacyjne gro-
bów masowych z okresu I wojny 
światowej, prowadzone na te-
renie cmentarza parafialnego w 
Kostiuchnówce w 2015 roku.

Do sesji w Kostiuchnówce w 
dniu 6 lipca (po 15 min.):
1. Paweł Bezak (Muzeum Nie-
podległości w Warszawie), Mun-
dur, odznaki i oznaki żołnierzy 
Legionów Polskich.

2. Łukasz Suska (Muzeum J. Pił-
sudskiego w Sulejówku), Broń 
i oporządzenie Legionów Pol-
skich.

3. Paulina Tompa (UJK), Kobie-
ty w szeregach Legionów Pol-
skich.

4. prof. UJK dr hab. Marek Dut-
kiewicz, (Uniwersytet Jana Ko-
chanowskiego Filia w Piotrko-
wie Trybunalskim), Organizacja 
i działanie służby zdrowia Le-
gionów Polskich podczas kam-
panii wołyńskiej 1915–1916.

5. dr Tomasz Matuszak (Archi-

wum Państwowe w Piotrkowie 
Trybunalskim), Ślady czynu le-
gionowego w zasobie Archiwum 
Państwowego w Piotrkowie Try-
bunalskim.

6. Piotr Zawilski, Tomasz Wal-
kiewicz, (Archiwum Państwo-
we w Łodzi), Polskie formacje 
wojskowe u boku Państw Cen-
tralnych w zbiorach Archiwum 
Państwowego w Łodzi.
 
Referaty zgłoszone ze strony 
ukraińskiej:
Przygotowanych zostało kil-
kadziesiąt referatów, z których 
część przedstawiona zostanie w 
sesjach plenarnych, a pozostałe 
podczas obrad w sekcjach.
 
Informacje organizacyjne dla 
grupy polskiej:
Wyjazd z Łodzi: 4 lipca (ponie-
działek) o godz. 8.00, Łódź, ul. 
Stefanowskiego 19 (przyjazd na 
miejsce ok. godz. 20.00)

Powrót do Łodzi: 7 lipca (czwar-
tek) późnym wieczorem, ul. Ste-
fanowskiego 19.

Paszport ważny co najmniej 3 
miesiące od daty pobytu. Na 
Ukrainie nie potrzeba wiz. Or-
ganizator zapewnia: transport 
z Łodzi w obie strony, noclegi 
w ośrodku CDK, przejazdy na 
Ukrainie, posiłki na Ukrainie, 
ubezpieczenie. Posiłki w czasie 
podróży w Polsce na koszt wła-
sny.
 
Kontakt:
Jarosław Górecki, tel. +48 600–
361–600, mail: kostiuchnow-
ka@gmail.com
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W ciągu 55 lat polonistykę na 
Litewskim Uniwersytecie Edu-
kologicznym ukończyło około 2 
tys. absolwentów. Pracują jako 
nauczyciele i wykładowcy aka-
demiccy, dziennikarze, przewod-
nicy, tłumacze, w samorządach i 
placówkach kultury. Uroczystość 
z okazji 55-lecia zgromadziła za-
ledwie część tej wielkiej rodziny 
polonistycznej, była okazją, by 
przypomnieć dokonania i zasta-
nowić się, co dalej.
„Świat się zmienił, a wspomnie-
nia o polonistyce zostały na za-
wsze - te klimaty, te wykłady, 
zaliczki, wykładowcy, prywat-
ki, miłości i przyjaźnie, wyjaz-
dy do kołchozów... Słowem, o 
wszystkim pamiętamy. (...) Tutaj 
wszystko się zaczęło. I dziękuję 
Bogu, ludziom, losowi, ludziom 
i okolicznościom, że trafiłem na 
polonistykę i ją ukończyłem, bo 
na tych fundamentach, które tu 
zdobyłem, na wiedzy i mądrości 
ludzi, na tej atmosferze, na tym 
wszystkim, co nas łączy, budowa-
łem i buduję własne życie, życie 

mojej rodziny i wspólnoty, w któ-
rej pracuję” - mówił podczas uro-
czystości Zdzisław Palewicz, mer 
rejonu solecznickiego, absolwent 
polonistyki. „Odwołując się do 
dzisiejszej atmosfery piłki noż-
nej, wszyscy razem - studenci i 
wykładowcy - tworzyliśmy jedną 
wielką rodzinę „Orłów Czeczo-
ta”. Mieliśmy dobrego trenera, 
dobrą ekipę i to owocuje”. Jak 
zaznaczył, uniwersytet pedago-
giczny to najważniejsza uczelnia 
i „dopóki politycy tego nie zrozu-
mieją, dopóty będą wielkie pro-
blemy w naszym państwie”.
„Na polonistyce spędziłam 17 
lat: 5 lat studiów i resztę pracując 
na katedrze języka polskiego. To 
były najpiękniejsze lata w moim 
życiu - nie dlatego, że byłam mło-
da, lecz dlatego, że spotkałam tu 
wspaniałych ludzi” - wspominała 
Ludmiła Siekacka, nauczycielka 
ekspert języka polskiego z Gim-
nazjum im. A. Mickiewicza w 
Wilnie.
Polonistyka na Litewskim Uni-
wersytecie Edukologicznym, 

zresztą tak samo jak sama uczel-
nia, przeszła wiele zmian restruk-
turyzacyjnych: zmieniały się 
wydziały, w których skład wcho-
dziła, władze, a nawet nazwy. 
Zawsze jednak była jednym z naj-
ważniejszym ognisk polskości na 
Litwie, gdyż przygotowywała na-
uczycieli dla polskich szkół. Nie 
tylko nauczycieli języka polskie-
go i literatury, również - historii, 
geografii, biologii, klas początko-
wych. W Wilnie kształcili się też 
młodzi Polacy z Rosji i Ukrainy. 
Wszyscy absolwenci zabiera-
jący głos podczas uroczystości 
wspominali wspaniałą kadrę pro-
fesorską: niezapomnianego wie-
loletniego dziekana Wydziału Po-
lonistyki Włodzimierza Czeczota, 
który każdego studenta traktował 
z ojcowską cierpliwością, kierow-
nika Katedry Języka Polskiego 
Genadiusza Rakitskiego, wykła-
dowców Annę Kaupuż, Margaritę 
Lemberg, Irinę Kaszkarową, He-
lenę Gustin, Marię Niedźwiecką. 
Na ówczesna polonistyka uwiel-
biana była również laborantka 
Franciszka Tyszkiewicz, czyli po 
prostu pani Frania. Dziekan Cze-
czot był „ojcem” studentów polo-
nistyki, a pani Frania - troskliwą 
„matką”. 
Obecnie Centrum Języka Pol-
skiego, Kultury i Dydaktyki two-
rzą osoby przez nich kształcone. 
„Mamy świadomość tego, że 
niełatwo jest im dorównać, ale z 
innej strony - mamy na kim się 
wzorować. Mieliśmy te szczęście, 
że rozpoczynaliśmy pracę jeszcze 
pod ich okiem. 

Wyjątkowo huczna i wesoła była 
tegoroczna zabawa świętojańska 
w Rudominie. Brzmiała muzyka 
wielu narodów, można było wziąć 
udział w licznych zabawach i kon-
kursach, a uwieńczeniem święta 
były fajerwerki.
Największa zabawa świętojańska 
w rejonie wileńskim od kilku lat 

odbywa się w podwileńskim Ru-
dominie. Tradycji stało się zadość 
również w tym roku. W piątek na 
placu przy gmachu Wielofunkcyj-
nego Ośrodka Kultury w Rudo-
minie mieszkańcy gminy i goście 
bawili się do późnych godzin, bo 
organizatorzy zadbali o różnorodny 
i ciekawy program.

Były zawody sportowe, gry, kon-
kursy z nagrodami, puszczanie 
wianków oraz wiele innych atrakcji 
dla dzieci i dorosłych. Nie zapo-
mniano też o solenizantach. Kie-
rownik Wielofunkcyjnego Ośrod-
ka Kultury w Rudominie Wioletta 
Cereszka złożyła życzenia imieni-
nowe Janom, Janinom, Jonasom, 
Iwanom.
Na scenie wystąpił, między innymi, 
miejscowy zespół taneczny „Mal-
wy”, „Zabawa” z Trok. Polskie 
Studio Teatralne w Wilnie przedsta-
wiło spektakl muzyczny „Próba ka-
baretu, czyli raz jeszcze Osiecka”.
Wszystkich zauroczył występ stu-
dia tańca i ognia „Čiutyta”.
Kulminacją wieczoru był koncert 
zespołu romskiego „Sare Roma”, 
który w północ zaprosił zebranych 
na „Noc w taborze”.

Uwieńczeniem święta był pokaz 
sztucznych ogni.

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

Z prasy polonijnej
Mniejszości narodowe 
apelowały o wsparcie 
polityczne USA
KURIER WILEŃSKI

55 lat polonistyki wileńskiej
WILNOTEKA

W Ostrogu uszanowano 
ks. Serafina Kaszubę 
MONITOR WOŁYŃSKI

16 czerwca, przy gma-
chu ambasady Stanów 
Zjednoczonych w 
Wilnie odbył się wiec 
w obronie oświaty 
mniejszości narodo-
wych i przeciwko dys-
kryminacji w zwrocie 
ziemi na Wileńszczyź-
nie. Protest, na któ-
rym mimo deszczowej 
pogody zebrało się 
kilkaset osób, został 
zorganizowany przez Komite-
ty Strajkowe Szkół Polskich na 
Litwie, Komitety Obrony Szkół 
oraz Forum Rodziców Szkół Pol-
skich na Litwie.

Uczestników protestu witała Re-
nata Cytacka, radna miasta Wilna 
z ramienia Akcji Wyborczej Pola-
ków na Litwie, prezes Forum Ro-
dziców Szkół Polskich na Litwie, 
która przypomniała, że pod gma-
chem ambasady USA przedsta-
wiciele mniejszości narodowych 
zebrali się już nie po raz pierwszy.
- Dzisiaj już po raz kolejny zebra-
liśmy tutaj, ponieważ po pierw-
szej naszej akcji protestacyjnej 
przed tymi murami już mamy 
pewne pozytywne kroki. Już roz-
mawiamy z władzami litewskimi 
i liczymy, że nasi koledzy zza 
wielkiej wody teraz nam pomogą, 
aby za rozmowami nastąpiły też 

owocne dyskusje i działania ― 
mówiła Renata Cytacka.
Nawiązała również do tragedii w 
Orlando, gdzie w wyniku zama-
chu niedawno śmierć poniosło 
co najmniej 50 osób, a 53 zostały 
ranne.

- Nasi koledzy w Stanach Zjedno-
czonych, jak wiadomo, przeżywa-
ją teraz trudne chwile. Jesteśmy 
głęboko poruszeni w związku z 
szokującymi wiadomościami z 
Orlando. I w imieniu wszystkich 
zebranych pragnę wyrazić głębo-
kie współczucie i złożyć kondo-
lencje. Nasze myśli są z rodzinami 
ofiar oraz wszystkimi dotkniętymi 
tą tragedią ― mówiła Cytacka, po 
czym przedstawiciele uczniów i 
nauczycieli złożyli przy ambasa-
dzie wiązankę kwiatów i znicze 
na cześć zmarłych. Ich pamięć 
uczczono minutą ciszy.

Na Rówieńszczyźnie 
uczczono pamięć nie-
strudzonego wyznawcy 
wiary chrześcijańskiej, 
który w czasach so-
wieckich prześladowa-
nia kościoła pozostawał 
niezłomny w swoich 
przekonaniach religij-
nych, do ostatniego wes-
tchnienia był wiernym 
sługą Pańskim i lokalnej 
wspólnoty rzymskoka-
tolickiej.

17 czerwca, inicjowane przez Mu-
zeum Księgi i Druku w Ostrogu, 
parafię rzymskokatolicką Wniebo-
wzięcia NMP w Ostrogu i Centrum 
Kulturalno-Edukacyjne imienia 
Tomasza Oskara Sosnowskiego 
(Równe), odbyły się spotkania z 
okazji 106. rocznicy urodzin ks. 
Serafina Kaszuby. Rozpoczęły się 
one mszą świętą, którą odprawił w 
ostrogskim kościele Wniebowzię-
cia Najświętszej Marii Panny ks. 
Waldemar Szlachta.

Dalsza część uroczystości odby-
ła się w Muzeum Księgi i Druku, 

gdzie wspominano ofiarne życie 
ks. Serafina, jego niewyczerpalną 
duchowość, miłość i bezinteresow-
ność. Ks. Witold Kowalów przy-
wołał swoje pierwsze wrażenia po 
zapoznaniu się z biografią Serafina 
Kaszuby w latach dziewięćdzie-
siątych, przed wyjazdem na Wo-
łyń. Katolicy Korca przez wszyst-
kie te lata zachowywali pamięć o 
księdzu, dla którego najlepszym 
strojem była gruba, często poszar-
pana sutanna, a najsmaczniejszym 
posiłkiem – kromka suchego chle-
ba. O tym opowiedział proboszcz 
kościoła Świętego Antoniego w 
Korcu ks. Waldemar Szlachta. 

Zabawa świętojańska w Rudominie
L24
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W IV Międzynarodowym Turnieju 
Sportowym «Jedności ludzi grani-
cami nie podzielisz» wzięły udział 
drużyny z Polski i Ukrainy.

Zawody, które odbyły się 18 czerw-
ca 2016 r. w Sarnach, zaczęły się 
od słów powitalnych wygłoszo-
nych przez organizatorów turnieju. 
Mer miasta Sarny Switłana Usyk 

powiedziała: «Nazwa turnieju, jak 
najlepiej oddaje atmosferę tej ry-
walizacji. Grajcie uczciwie i niech 
zwycięży najsilniejszy». Przed roz-
poczęciem rywalizacji uczestników 
pobłogosławił proboszcz parafii 
Przemienienia Pańskiego ks. Wła-
dysław Lukasiewicz, który jest jed-
nym z organizatorów turnieju. 

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

W Sarnach odbyły się 
międzynarodowe 
zawody  
MONITOR WOŁYŃSKI

Uroczystości upamiętniające wal-
kę Polaków i Litwinów w 1831 r. 
przeciwko zaborcy rosyjskiemu 
odbyły się 20 czerwca przy po-
mniku powstańców listopado-
wych na Wzgórzu Ponarskim.
W miejscu zaciętych walk o Wil-
no na przedgórzach miasta w 
185. rocznicę bitwy zabrzmiały 
hymny Polski i Litwy, wieńce 
złożyli przedstawiciele ambasady 
Rzeczypospolitej Polskiej w Wil-
nie oraz Ministerstwa Ochrony 
Kraju Litwy.
- Dla obojga narodów wydarze-
nia z historii są bardzo ważne, 
podkreślają naszą wspólną histo-
rię. Tak jak kiedyś wspólnie wal-
czyliśmy, tak również obecnie je-
steśmy w jednym sojuszu. Będąc 
sojusznikami zawsze możemy 
więcej zdziałać aniżeli w poje-
dynkę — powiedział „Kuriero-
wi” attache obrony ambasady RP 
w Wilnie płk. Mirosław Wójcik.
Pomnik na Wzgórzu Ponarskim 
w formie krzyża ku czci pole-
głych powstańców polskich i 
litewskich jest jedynym pomni-
kiem w Wilnie upamiętniającym 
wspólną walkę obu narodów o 
wyzwolenie spod zaboru carskie-
go w Powstaniu Listopadowym 
1830-31 r. Umieszczone są na 
nim napisy w języku litewskim i 
polskim: „Za naszą i waszą wol-
ność”. Na tablicach umieszczono 
też napisy po polsku i litewsku: 
„Miejsce bitwy dnia 19 czerwca 
1831 r. litewskich i polskich po-
wstańców pod dowództwem gen. 
Antoniego Giełguda z wojskiem 
rosyjskim. Tutaj zginęło 600 po-
wstańców. Chwała poległym”.

Pomnik, upamiętniający polskich 
i litewskich bohaterów wspól-
nych walk o wolność, do niedaw-
na był odwiedzany jedynie przez 
Polaków. Tak, np. przed rokiem 
w 184. rocznicę bitwy stoczonej 

o Wilno wieńce przy pomniku 
złożył jedynie ambasador RP w 
Wilnie Jarosław Czubiński, któ-
remu towarzyszyła garstka dzien-
nikarzy z polskojęzycznych me-
diów w Wilnie.
Tegoroczne obchody rocznico-
we miały wyjątkowo uroczy-
stą oprawę. Poległych w 1831 
r. powstańców uczcili również 
przedstawiciele strony litewskiej: 
Ministerstwo Ochrony Kraju 
reprezentowała kanclerz Daiva 
Beliackienė, hołd oddali żołnie-
rze Straży Honorowej, hymny 
państwowe zagrała orkiestra 
wojska litewskiego, żołnierze na 
komendę oddali salwy honorowe.
Kwiaty zostały złożone również 
na pobliskim cmentarzyku, gdzie 
pochowano 364 poległych żoł-
nierzy rosyjskiego wojska car-
skiego.

POWSTANIE LISTOPADOWE 
NA LITWIE

Powstanie Listopadowe wybu-
chło w 1830 r. w Warszawie. W 
marcu 1831 r. przeniosło się na 
Litwę. Jako pierwsi chwycili za 
broń mieszkańcy powiatu tel-
szewskiego, zdobywając Kielmy 
i Rosienie. W Rosieniach powstał 
rząd powiatowy, na czele którego 
stali: Józef Rymkiewicz, Juliusz 

Grużewski, Ignacy Staniewicz, 
Ezechiel Staniewicz. Ludność za-
wzięcie napadała na drobne od-
działy rosyjskie. Popularna stała 
się piosenka „Dar lenkai nepra-
puolë, kol žemaičiai gyvi…”.
Wiadomość o powstaniu w Ro-
sieniach błyskawicznie obiegła 
całą Litwę i znalazła szybki od-
dźwięk. Do powstania dołączy-
ły kolejno powiaty telszewski, 
szawelski, upicki, kowieński, 
wiłkomierski (gdzie walkę pod-
jęła słynna Emilia Plater), troc-
ki, oszmiański… Na początku 
czerwca na Litwę wkroczył kor-
pus regularnego wojska Króle-
stwa Polskiego złożony z 12 tys. 
żołnierzy pod dowództwem gene-
rała Antoniego Giełguda. Wkrót-
ce został on głównodowodzącym 
wojska powstańczego na Litwie. 
W celu stłumienia powstania na 
Litwę wkroczyła armia rezerwo-
wa Imperium Rosyjskiego, która 
zmieniła stosunek sił na nieko-
rzyść powstańców. 19 czerwca 
na Wzgórzu Ponarskim zadała 
ona druzgocący cios żołnie-
rzom Giełguda, którzy po kolej-
nych przegranych pod Kownem 
i Szawlami wycofywali się w 
stronę Królestwa Prus. Mimo że 
powstanie poniosło klęskę, było 
jednym z kroków ku wolności i 
państwowości Litwy.

Jak co roku, 24 czerwca, miesz-
kańcy Ławaryszek i okolic święto-
wali Uroczystość Narodzenia św. 
Jana Chrzciciela – patrona parafii. 
Tym razem święto było wyjątko-
wo uroczyste i wielowymiarowe. 
Przede wszystkim w Ławarysz-
kach trwają właśnie Misje Święte, 
które od minionej niedzieli pro-
wadzą o. Grzegorz i o. Marcin. Po 
drugie oficjalnie otwarto Centrum 
Wielofunkcyjne. No i oczywi-
ście nie mogło zabraknąć części 
artystycznej - w parogodzinnym 
koncercie wystąpili mali artyści z 
miejscowego przedszkola i szkoły, 
zespoły z Ławaryszek, Mościszek 

i Mickun.
Uniwersalne Centrum Wielofunk-
cyjne w Ławaryszkach jest filią 
Wielofunkcyjnego Ośrodka Kul-
tury w Rudominie. Kieruje UCWŁ 
Aleksandra Olszewska.
Uniwersalne Centrum Wielofunk-
cyjne w Ławaryszkach będzie pro-
wadziło działalność edukacyjno-
-kulturową. W placówce już teraz 
mieści się siłownia z nowocze-
snym sprzętem sportowym, stołem 
bilardowym i do tenisa stołowego, 
aula, sale do zajęć. W najbliższym 
czasie ma pojawić się sprzęt kom-
puterowy z dostępem do Interne-
tu.. 

Festyn parafialny w 
Ławaryszkach
WILNOTEKA

W Ponarach odnaleziono tunel
L24
Międzynarodowa grupa archeolo-
gów ustaliła miejsce w Ponarach, 
gdzie znajdował się wydrążony 
przez więzionych tunel do uciecz-
ki z miejsca masowych mordów. 
Uciekło nim 11 osób.

Jak powiedział biorący udział w ba-
daniach naukowiec Jon Seligman z 
Urzędu Starożytności Izraela w Je-
rozolimie, tunel w ciągu 76 dni wy-
drążyło rękoma i łyżkami 40 osób. 
Z 100 tys. ludzi, przywiezionych do 
Ponar, tylko dla 11 udało się uciec 
przez tunel  i przeżyć .

„Tunel miał 34 metrów długości, z 
poprzednich badań wiedzieliśmy, 
gdzie jest jego początek, ale nie 
wiedzieliśmy, gdzie dalej prowadzi. 
Znaleźliśmy to miejsce i punkt wyj-
ścia” – mówił Seligman. Według 
naukowca, którego babcia pocho-
dziła z Kretyngi, tunelem uciekło 

15 osób, ale przeżyło tylko 11. Do-
dał, że ich nazwiska są znane.

Naukowcy, korzystając z metod 
nieinwazyjnych, podczas trwają-
cych ponad dwa tygodnie badań 
znaleźli ponadto jeden dół egzeku-
cyjny i drogę, wiodącą na miejsce 

mordu. Ta ścieżka jest widoczna w 
lesie również dzisiaj.

Obecnie naukowcy badają miej-
sce dawnej Wielkiej Synagogi w 
Wilnie. Wyniki badań zamierzają 
przedstawić za parę tygodni.

Polsko-litewskie upamiętnienie 
185. rocznicy walk o Wilno
KURIER WILEŃSKI

http://www.wilnoteka.lt/
kurierwilenski.lt/
http://www.monitor-press.com/pl/
http://l24.lt/pl/
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Reakcja neobanderowskich elit 
pomajdanowej Ukrainy na moż-
liwość przyjęcia przez Sejm 
ustawy o Narodowym Dniu Pa-
mięci Męczeństwa i Ludobójstwa 
Kresowian obnażyła ich oblicze, 
dotąd starannie ukrywane przez 
wiodące media przed polską opi-
nią publiczną. Najpierw doszło do 
nacisków w Kijowie na delegację 
Sejmu, by Dniem Pamięci ofiar 
UPA ustanowić nie 11 lipca, a 17 
września. Potem był skandalicz-
ny list – podpisany m.in. przez 
czciciela postaci Bandery i Szu-
chewycza, Wiktora Juszczenkę 
– sugerujący nieprzypominanie o 
polskich ofiarach OUN-UPA i za-
wierający propozycję ustanowie-
nia dnia pamięci ofiar „konfliktu 
polsko-ukraińskiego”[1].

Na list ten odpowiedział poseł 
Michał Dworczyk – inicjator jed-
nego z trzech poselskich projek-
tów upamiętnienia ludobójstwa 
OUN-UPA. Niestety nie jest to 
odpowiedź, która stanowczo od-
rzuca insynuacje i żądania strony 
ukraińsko-banderowskiej. Godne 
uznania jest, że padło tam słowo 
„ludobójstwo”. Ogólnie jednak 
odpowiedź ta – zaczynająca się 
od inwokacji „Drodzy ukraińscy 
Przyjaciele” – jest utrzymana 
w tonie grzecznym i stanowi ze 
strony posła Dworczyka bardziej 
usprawiedliwienie swojego sta-
nowiska niż bezkompromisowe 
odrzucenie i napiętnowanie sta-
nowiska strony banderowskiej. 
Zawiera też sformułowania całko-
wicie zbędne i we gruncie rzeczy 
szkodliwe, jak np.: „Chcemy jed-
noznacznie rozwiać obawy wyra-
żone w Waszym liście. W pełni 
uznajemy nie tylko wartość obec-
nej ukraińskiej państwowości, 
ale też odrębnej ukraińskiej my-
śli i czynu niepodległościowego. 
Uznajemy za słuszną i zrozumiałą 
wielowiekową walkę Ukraińców 
o prawo do swobodnego rozwo-
ju kulturalnego i państwowego. 
Niepowodzenia Ukrainy, ale też 
i Polski, w zmaganiach o niepod-
ległość miały dramatyczne konse-
kwencje nie tylko dla obu naszych 
narodów, ale też dla całej Euro-
py”. Zamiast jednoznacznego 
napiętnowania kultu OUN-UPA 
na Ukrainie mamy płaczliwy ton 
w stylu: „Widzimy heroizm walki 
z narzuconą po wojnie sowiecką 
władzą, ale nie rozumiemy, dla-
czego korzeni tej walki należy 
szukać w działaniach skierowa-
nych przeciw niewinnym kobie-
tom i dzieciom”[2].

Nawet tak pojednawcza w tonie 
odpowiedź – przedstawiona przez 
posła Dworczyka w Kijowie – 
spotkała się z wrogim przyjęciem 
ze strony ukraińskich słuchaczy, 
wśród których byli m.in. dzien-
nikarze, co pokazuje, że jakikol-
wiek dialog z rządzącymi dziś 
Ukrainą neobanderowcami jest 
niemożliwy[3].

W reakcji na list Dworczyka ne-
gacjonista wołyński Petro Tyma 

– prezes Związku Ukraińców w 
Polsce – zagroził, że mniejszość 
ukraińska, a ściślej rzecz biorąc 
nacjonaliści ukraińscy ukrywa-
jący się pod jej szyldem przejdą 
do ostrej opozycji wobec PiS i 
udzielą poparcia PO oraz „partii 
bankierów”[4].

Charakter odpowiedzi Dworczy-
ka na list Juszczenki pokazuje pod 
jak ogromną presją znajduje się 
on sam i ci posłowie, którzy rozu-
mieją konieczność upamiętnienia 
polskich ofiar OUN-UPA. Presję 
tę wywierają na nich nie tylko 
rządzący dziś na Ukrainie neo-
banderowcy, ale także ich sojusz-
nicy w Polsce, czyli tutejsze lob-
by ukraińskie. Jego wpływowymi 
postaciami są m.in. posłanka PiS 
Małgorzata Gosiewska, nowy 
ambasador Polski na Ukrainie 
Jan Piekło, doradca prezydenta 
Przemysław Żurawski vel Gra-
jewski, były doradca Bronisława 
Komorowskiego Henryk Wujec, 
polityk PO Marcin Święcicki, 
były polityk UW Andrzej Wielo-
wieyski, czy działacze mniejszo-
ści ukraińskiej Mirosław Czech i 
Petro Tyma. Do tego lobby należy 
też zaliczyć w całości redakcje 
„Gazety Polskiej” i „Gazety Wy-
borczej”.

Lobby ukraińskie nie ma nic prze-
ciwko przyjęciu banderowskiej 
narracji w kwestii historii stosun-
ków polsko-ukraińskich i oceny 
UPA. Od dawana zresztą tę narra-
cję otwarcie wspiera. Jego obecne 
działania idą dwutorowo: w kie-
runku zakrzyczenia i zastraszenia 
środowisk sprzeciwiających się 
narracji banderowskiej i dążących 
do upamiętnienia ofiar OUN-UPA 
oraz w kierunku oswojenia pol-
skiej opinii publicznej z narracją 
banderowską i wybielaniem UPA 
na Ukrainie.

Najnowszym przykładem na 
oswajanie Polaków z ukraińskim 
kultem OUN-UPA są brak reak-
cji „elit” politycznych na kolejną 
skandaliczną wypowiedź ze stro-
ny ukraińskiego IPN[5] oraz pu-
blikacja przez „Rzeczpospolitą” 
wywiadu z wicepremier Ukrainy 
– Iwanną Kłympusz-Cyncadze – 
pt. „Roman Szuchewycz to boha-
ter Ukrainy”[6].

Zarówno wywiad dla ukraińskie-
go radia Hromadske Ołeksan-
dra Zinczenki – zastępcy szefa 
ukraińskiego IPN, negacjonisty 
wołyńskiego Wołodymyra Wia-
trowycza – jak i wywiad pani 
Kłympusz-Cyncadze są jednym 
wielkim skandalem i polityczną 
prowokacją. Obie te wypowiedzi 
są bardzo ważne, ponieważ są to 
oficjalne wystąpienia wysokich 
urzędników pomajdanowej Ukra-
iny. Z obu tych wystąpień wręcz 
bije w oczy umiłowanie dla le-
gendy i ideologii banderowskiej. 
Jest to tym bardziej znamienne, 
że polskiej opinii publicznej stale 
wmawia się, iż na Ukrainie ban-
derowcy stanowią pozaparlamen-

tarny margines, a rządzący Blok 
Petro Poroszenki jest partią „eu-
ropejską, demokratyczną i libe-
ralną”. Pani Kłympusz-Cyncadze, 
wynosząca pod niebiosa ludobój-
czego twórcę i dowódcę UPA, jest 
właśnie prominentną działaczką 
tego „europejskiego” Bloku Poro-
szenki i wicepremierem ds. inte-
gracji z UE i NATO w „europej-
skim” rządzie W. Hrojsmana.

Dla Zinczenki żadnego „ludobój-
stwa” oczywiście nie było. Były 
jedynie „wydarzenia wołyńskie”, 
a ich uznanie przez Polskę za lu-
dobójstwo pogorszy wzajemne 
stosunki – grozi zastępca Wia-
trowycza. Najbardziej wymowne 
jest jednak to, że Zinczenko od-
niósł się pozytywnie do listu pol-
skich biskupów, w tym arcybisku-
pa-metropolity lubelskiego Sta-
nisława Budzika, którzy wezwali 
do przyjęcia listu Juszczenki i 
Krawczuka „z otwartym sercem” 
oraz wspierania Ukrainy, „która 
nam nigdy tego nie zapomni”[7]. 
Należy tym samym odnotować, 
że czołowi hierarchowie Kościo-
ła katolickiego w Polsce stanęli 
po stronie lobby ukraińskiego, 
przechodząc do porządku dzien-
nego nie tylko nad państwowym 
kultem OUN-UPA na Ukrainie, 
ale także nad dyskryminacją pol-
skojęzycznych katolików przez 
władze ukraińskie (sprawa zwrotu 
kościoła św. Marii Magdaleny we 
Lwowie i inne).

Nie inaczej niż Zinczenko po-
strzega historię wicepremier 
Ukrainy, która jest wnuczką 
Dmytro Kłympusza (1897-1959) 
– dowódcy Siczy Karpackiej i 
bliskiego współpracownika do-
wódcy UPA Romana Szuchewy-
cza, córką Oresta Kłympusza (ur. 
1941) – współpracownika post-
komunistycznych prezydentów 
Krawczuka i Kuczmy oraz żoną 
Arcziła Cyncadze – gruzińskie-
go wojskowego, dowodzącego w 
konflikcie gruzińsko-abchaskim 
(1992-1993), a potem attaché 
wojskowego w USA i na Ukra-
inie.

Pani Kłympusz-Cyncadze neguje 
wprost fakty historyczne dotyczą-
ce ludobójczej działalności OUN-
-UPA i powtarza stare banderow-
skie komunały. Dowiadujemy się 
zatem, że „prawda historyczna 
powinna zostać ustalona przez 
historyków”, bo rzekomo jeszcze 
nie została ustalona. „Bardzo wie-
le zostało sfałszowane, w szcze-
gólności przez sowiecką propa-
gandę, sowieckich historyków” 
– wywodzi Kłympusz-Cyncadze. 
W tym miejscu przeprowadzający 
wywiad Jędrzej Bielecki powi-
nien przerwać swojej rozmówczy-
ni i zwrócić jej uwagę, że Wiktor 
Poliszczuk, Ewa Siemaszko, Lu-
cyna Kulińska, Per A. Rudling, 
John-Paul Himka i Grzegorz Ros-
soliński-Liebe to nie są „sowieccy 
historycy” i że fakty historyczne 
dotyczące ludobójczej działalno-
ści OUN i UPA oraz faszystow-

skiego i kolaboracyjnego wobec 
III Rzeszy Niemieckiej charak-
teru tych organizacji już dawno 
zostały ustalone. Pan Bielecki nie 
zrobił tego jednak, ponieważ ce-
lem jego wywiadu było właśnie 
oswojenie polskiej opinii publicz-
nej z taką narracją, jaką zaprezen-
towała pani Kłympusz-Cyncadze.

Pozwala zatem swojej rozmów-
czyni na dalsze wywody w stylu, 
że „historycy muszą teraz zbadać, 
czy rzeczywiście Szuchewycz 
był odpowiedzialny za te strasz-
ne rzeczy, czy może ktoś inny 
nakładał mundur UPA i zabijał 
w imieniu UPA”. Także tutaj pan 
Bielecki nie oponuje i nie zwraca 
uwagi rozmówczyni, że osobista 
odpowiedzialność Bandery i Szu-
chewycza za działania UPA zosta-
ła również ustalona i to nie przez 
historyków „sowieckich”, ale nie-
mieckich[8] i amerykańskich[9]. 
Najprawdopodobniej celowo do-
puszcza też do wypowiedzi o tym 
że „ktoś inny” nakładał „mundur 
UPA” (notabene UPA nie używała 
własnych mundurów) i mordował 
w jej imieniu. Ten „ktoś inny” to 
oczywiście Rosjanie. Jest to per-
fidne kłamstwo, propagowane od 
wielu lat przez neobanderowców 
i coraz otwarciej przyjmowane 
przez ich polskich przyjaciół, w 
tym m.in. przez środowisko „Ga-
zety Polskiej” oraz byłego prezy-
denta Komorowskiego, który w 
2008 roku ogłosił, że ludobójstwa 
na Wołyniu dokonali „Sowieci”.

Czy celem pana Bieleckiego nie 
było także oswojenie polskich 
czytelników z tym kłamstwem? 
Nie można wykluczyć, że tak, bo 
w konsekwencji pozwala on swo-
jej rozmówczyni na następujące 
wynurzenia odnośnie Szuche-
wycza: „Jest bohaterem Ukrainy, 
takie otrzymał odznaczenie! To 
osoba, która zrobiła bardzo dużo 
dla budowania ukraińskiego pań-
stwa”. Znowu brak uwagi prowa-
dzącego wywiad, że było wręcz 
przeciwnie, że odzyskanie przez 
Ukrainę niepodległości w 1991 
roku odbyło się bez jakiegokol-
wiek wkładu i udziału nacjonali-
stów – ideowych spadkobierców 
Bandery i Szuchewycza. Zamiast 
tego mamy dalszy monolog pani 
Kłympusz-Cyncadze, z którego 
dowiadujemy się m.in., że „histo-
rycy muszą dopiero ustalić, czy 
Szuchewycz zrobił coś złego in-
nym narodom (…). Powinniśmy 
więc powołać komisję niezależ-
nych historyków, aby rozstrzy-
gnąć prawdę”.

Nietrudno się domyśleć, iż ta 
„niezależna” komisja pod prze-
wodnictwem negacjonistów wo-
łyńskich Wiatrowycza i Zinczen-
ki ogłosi, że ludobójstwa na Wo-
łyniu i w Małopolsce Wschodniej 
dokonało NKWD przebrane za 
UPA, a lobby ukraińskie w Polsce 
– od dawna akceptujące po cichu 
taką tezę – radośnie temu przykla-
śnie.

Oswajanie opinii publicznej w 
Polsce z wybielającą OUN i UPA 
narracją neobanderowską jest nie-
uniknione w sytuacji coraz dalej 
idącej współpracy politycznej 
Warszawy z rządzącymi pomajda-
nową Ukrainą neobanderowcami, 
którzy przywdziali „europejskie”, 
„demokratyczne” i „liberalne” 
szaty, ale bynajmniej nie odrzu-
cili swojej ideologii i wynikają-
cych z niej celów. Kiedy Jarosław 
Kaczyński w grudniu 2013 roku 
wykrzyczał na kijowskim Majda-
nie banderowskie pozdrowienie 
„Sława Ukrainie!”, nie miałem 
najmniejszej wątpliwości w ja-
kim kierunku spychana jest przez 
niego i innych proamerykańskich 
jastrzębi polityka polska.

Niemiecki publicysta Helmut 
Michelis stwierdził na łamach 
„Rheinische Post”, że do udzia-
łu w zakończonych niedawno 
NATO-owskich ćwiczeniach 
„Anakonda-16” Warszawa za-
prosiła „oddziały z Gruzji i Ukra-
iny”[10]. Tajemnicą poliszynela 
jest, że zaproszone „oddziały” z 
Ukrainy to neobanderowskie for-
macje „Ajdar”, Azow”, „Donbas” 
i OUN[11]. Tak daleko zatem 
poszła już współpraca politycz-
na polskich „elit” ze spadkobier-
cami Bandery i Szuchewycza. 
W tej sytuacji oczywiste jest, że 
prawda historyczna o zbrodniach 
OUN-UPA i pamięć o ich ofiarach 
muszą zostać poświęcone na ołta-
rzu tej współpracy. Takie przecież 
żądania formułuje otwarcie strona 
ukraińska.

W kontekście przerzucania odpo-
wiedzialności za zbrodnie OUN-
-UPA z nacjonalistów ukraińskich 
na sowieckich komunistów (w 
domyśle Rosjan) Konrad Rekas 
zauważył, że „może na płaszczyź-
nie tak skonstruowanego mega-
-łgarstwa – da się wypracować 
porozumienie jego nosicieli z 
obecnym rządem RP. Na pewno 
jednak nie z narodem polskim, 
którego od Ukraińców oddzieli w 
efekcie jeszcze większa niż dotąd 
i trudniejsza do pokonania bariera 
wielkiego, dziejowego Kłamstwa. 
Kłamstwa wołyńskiego…”[12]

Niestety, ale muszę się z nim nie 
zgodzić. Obawiam się , że ten 
„naród polski”, który ma na myśli 
kolega Rękas jest coraz bardziej 
topniejącą mniejszością, tym bar-
dziej im coraz więcej świadków 
historii i bojowników o prawdę 
historyczną odchodzi na wieczną 
wartę. Dla elektoratu „500 plus” 
napiętnowanie i upamiętnienie 
przez państwo zbrodni OUN-
-UPA nie ma większego znacze-
nia. Po 1989 roku w dużej mierze 
przekształcono „naród polski” 
w zatomizowaną masę o coraz 
bardziej zanikającej więzi spo-
łecznej. Skoro udało się tę masę 
oswoić z likwidacją suwerenności 
gospodarczej i ogromnej części 
majątku narodowego, struktural-
nym bezrobociem, eksmisjami na 
bruk, lichwiarskimi kredytami, 
„wyścigiem szczurów” i wieloma 
innymi rzeczami, skoro udało się 
ją oswoić z tendencyjnym przepi-
saniem na nowo historii po 1945 
roku, to uda się ją też oswoić z 
Ukraińską Powstańczą Armią. 
Zwłaszcza gdy nad tym oswa-
janiem będą pracować nie tylko 
wybitne „autorytety” moralne i 
polityczne, ale także hierarchowie 

Oswajanie z UPA 
Bohdan Piętka
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Kościoła katolickiego. A kiedy ro-
snąca w siłę ukraińska emigracja 
zarobkowa do Polski wyda owoce 
w postaci własnych stowarzyszeń 
i ukraińskiej partii politycznej, to 
nikogo nie trzeba będzie oswa-
jać, ponieważ przypominanie o 
zbrodniach OUN-UPA zostanie 
po prostu zakazane. Jako mowa 
nienawiści.
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Pisarz Józef Mackiewicz nazwał 
Ponary ludzką rzeźnią. Jednak 
przed wojną było to sielankowe 
miejsce.
Ponary, obecnie dzielnica Wilna, 
były uważane za uroczą letnisko-
wą miejscowość podwileńską. 
Pisał o nich Adam Mickiewicz, 
bywał tam mały Józef Piłsudski 
z rodzicami. Są to piękne tereny 
– wzgórza porośnięte lasami, w 
pobliżu rzeka. Dziś jednak Po-
nary są znane jako największe 
miejsce kaźni Żydów i Polaków 
na Kresach Północno-Wschod-
nich. Mówi się o ok. 100 tys. za-
mordowanych – głównie Żydów 
(ok. 70 tys.) i Polaków (1,5–2 
tys., choć niektóre źródła podają 
znacznie większą liczbę – do kil-
kunastu czy nawet do dwudziestu 
tysięcy). Ginęli tu także Rosjanie, 
Białorusini, Romowie, Litwini i 
grupa starowierców. W czasach 
ZSRR wszystkie ofiary upamięt-
niano jako obywateli radzieckich.

Dlaczego to właśnie Ponary 
zostały wybrane na miejsce 
zbrodni?
Rosjanie, gdy w 1940 roku włą-
czyli Wileńszczyznę do ZSRR, 
planowali zbudowanie w tym 
miejscu bazy paliwowej dla 
pobliskiego lotniska. Zdążyli 
wykopać kilka wielkich dołów 
o średnicy od kilku do 40 m i 
głębokości do 5–8 m. Podob-
no już w czasach sowieckich, w 
1940 roku, do jednego z dołów 
złożono ciała kilkuset Polaków, 
głównie oficerów w mundurach. 
Tak mówili Żydzi, którzy potem 
brali udział w wykopywaniu i pa-
leniu zwłok. Budowę bazy paliw 
przerwali Niemcy, wkraczając do 
Wilna pod koniec czerwca 1941 
roku. Zastali gotowe doły i uzna-

li, że będzie to dobre miejsce do 
eksterminacji Żydów i mordo-
wania swoich wrogów, z których 
głównym byli Polacy. Ponary 
wydawały się odpowiednie także 
z innych względów. Był to teren 
położony blisko Wilna, przy sta-
cji kolejowej, a przy tym słabo 
zaludniony, otoczony lasem tłu-
miącym odgłosy strzałów. Posta-
wiono tam wysoki płot z siatki 
zwieńczony drutem kolczastym, 
z bramami i budkami dla straż-
ników. Terenu o pow. ok. 49 tys. 
m kw. pilnowało 10–12 strażni-
ków.

Ofiary trafiały tam w różny spo-
sób.
Żydzi byli transportowani pocią-
gami bydlęcymi, a wyjątkowo 
osobowymi – również z innych 
państw. Wielu gnano pieszo z get-
ta wileńskiego szosą prowadzącą 
do Grodna. Większość Polaków 
i nieliczni Żydzi byli przewo-
żeni samochodami z więzienia 
na wileńskich Łukiszkach (po 
wielomiesięcznych torturach). 
W czasie wojny Niemcy mieli w 
stosunku do Polaków określony 
cel – to eksterminacja pośrednia, 
polegająca na stosowaniu odpo-
wiedzialności zbiorowej, stwa-
rzaniu trudnych warunków byto-
wych i sanitarnych, deportacjach 
na prace przymusowe do Rzeszy, 
grabieży mienia, likwidowaniu 
przejawów życia kulturalnego i 
naukowego.

Pierwsze aresztowania Polaków 
po zajęciu Wileńszczyzny przez 
Niemców miały charakter pre-
wencyjny.
Chodziło o przeciwdziałanie ru-
chowi niepodległościowemu. 
Szukano powiązań z konspiracją 

w Generalnym Gubernatorstwie – 
była to młodzież licealna i studen-
ci oraz oficerowie rezerwy. Kolej-
ne aresztowania objęły setki osób 
pod zarzutem pracy podziemnej i 
w organizacjach niepodległościo-
wych. Byli to duchowni, inteli-
gencja wileńska – profesorowie 
Uniwersytetu Stefana Batorego, 
naukowcy, lekarze (w tym świa-
towej sławy onkolog Kazimierz 
Pelczar), nauczyciele, urzędnicy, 
żołnierze AK, redaktorzy i mło-
dzież (w tym wielu harcerzy) z 
Wilna i prowincji. Wśród ofiar 
jest m.in. ks. Romuald Świrkow-

ski, sekretarz Akcji Katolickiej ar-
chidiecezji wileńskiej i przedsta-
wiciel Kurii Arcybiskupiej przy 
wileńskiej komendzie Związku 
Walki Zbrojnej.

Na liście ofiar jest też Pani oj-
ciec, Stanisław Wieloch „Ry-
szard” (1903–1943).
Po wybuchu wojny ewakuował 
się z Warszawy do Wilna. Włą-
czył się tam w pracę konspiracyj-
ną. 1 września 1940 roku został 
aresztowany przez władze so-
wieckie. Wkroczenie Niemców 
na Wileńszczyznę umożliwiło 

Przywracanie pamięci
Przez lata poprawność polityczna nakazywała milczeć o Ponarach. 
Staramy się, by wiedza o tej zbrodni przebiła się wreszcie do 
świadomości społecznej – mówi dr Maria Wieloch, prezes 
Stowarzyszenia Rodzina Ponarska, w rozmowie z Filipem Gańczakiem.
Wywiad ukazał się w nr 4/2016 miesięcznika „pamięć.pl”.
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mu ucieczkę z więzienia. Potem 
zajmował się zaopatrywaniem 
zagrożonych Polaków w doku-
menty tymczasowego zaświad-
czenia tożsamości oraz kierował 
konspiracyjnym wywiadem na 
linii Wilno – Dyneburg, dlate-
go częściowo i tam mieszkał. 
Ponownie został aresztowany 
9 sierpnia 1942 roku, tym razem 
przez gestapo – wyciągnięty z 
mieszkania o świcie bez moż-
liwości pożegnania z żoną i có-
reczką, moją starszą siostrą. We 
wrześniu został przeniesiony z 
siedziby gestapo do więzienia 
na Łukiszkach, gdzie szybko na-
bawił się tyfusu. Trafił wtedy do 
szpitala. Jak tylko stan zdrowia 
się poprawił – wrócił do wię-
zienia. 18 lutego 1943 roku nie 
przyjęto już paczki od żony, co 
było dowodem na to, że został 
zabrany do Ponar. Zachowało 
się kilkanaście grypsów więzien-
nych ojca, pisanych z siedziby 
gestapo przy ul. Ofiarnej, wię-
zienia na Łukiszkach i szpitala. 
Były one przemycane w opako-
waniach po jedzeniu (wkręcane 
w sznurek od woreczka). Jeden z 
nich mam zawsze przy sobie. Ni-
gdy nie było mi dane poznać taty. 
Urodziłam się 3 kwietnia 1943 
roku – półtora miesiąca po jego 
zamordowaniu.
W zbrodniach niemieckich na 
Wileńszczyźnie uczestniczyli 
Litwini.
Początkowo litewskie formacje 
wojskowe i policyjne były uży-
wane do pilnowania porządku i 
aresztowanych. Litwini chętnie 
przystępowali do Oddziału Spe-
cjalnego (Sonderkommando), 
który miał się zajmować aresz-
towaniem i likwidacją Żydów, 
komunistów wileńskich i osób 
uznanych za wrogów III Rze-
szy. Utworzona przy gestapo Li-
tewska Policja Bezpieczeństwa 
(Sauguma) specjalizowała się w 
poszukiwaniu rzeczywistych i do-
mniemanych działaczy polskich 
organizacji konspiracyjnych. Jej 
członkowie znali język polski, 
co ułatwiało im inwigilowanie 
ludności i tworzenie list wrogów 
Rzeszy. Na określenie dokonywa-
nych zbrodni używano terminów 
„specjalne traktowanie”, „likwi-
dowanie”, „unieszkodliwianie” 
czy „potraktowanie zgodnie ze 
zwyczajem wojennym”. Mordo-
wano nie tylko w Ponarach, lecz 
także na dziedzińcu więziennym 
i w sali przesłuchań. Do wykony-
wania czynności związanych z eg-
zekucjami Niemcy zorganizowali 
litewski oddział specjalny Ypa-
tingas būrys, który liczył począt-
kowo kilkudziesięciu strzelców, 
ale urósł do kilkuset. Członkowie 
rekrutowali się przeważnie ze 
Związku Strzelców Litewskich, 
paramilitarnej organizacji charak-
teryzującej się nacjonalistycznym 
zacietrzewieniem w stosunku do 
Polaków i Żydów. W Wilnie byli 
nazywani strzelcami ponarski-
mi lub szaulisami. W większych 
akcjach brali udział również 
Niemcy, ale najczęściej nadzoro-
wali pracę. Po różnych próbach 
mordowania zdecydowano się na 
zabijanie po dziesięć osób przez 

dziesięciu strzelców ponarskich. 
By zwłoki były równomiernie 
rozmieszczone w dołach (a nie 
tylko z brzegu), budowano spe-
cjalne trampoliny prowadzące 
ofiary do środka dołu. Nieraz wie-
le godzin trwało oczekiwanie w 
kolejce na zamordowanie. Moż-
liwość wzbogacenia się na han-
dlu kradzioną Żydom biżuterią, 
butami i odzieżą była podobno 
jednym z motywów tak chętnego 
zgłaszania się młodych Litwinów 
do Oddziału Specjalnego.
W czasie egzekucji demoraliza-
cja szaulisów służących w Son-
derkommando osiągała niepraw-
dopodobne rozmiary. Byli prawie 
ciągle pijani, niewiele z odebra-
nej biżuterii, ubrań i butów odda-
wali Niemcom. Część ofiar miała 
ręce skrępowane drutem kolcza-
stym i była szczuta psami. Czę-
sto rozbierani, postrzeleni ludzie 
wpadali do dołów jeszcze żywi 
(pojedynczym osobom udało się 
nocą stamtąd wydostać), inni ko-
nali w męczarniach, przykrywani 
kolejnymi zwłokami. Wielu na-
szych rodaków przed rozstrzela-
niem czyniło znak krzyża i woła-
ło: „Niech żyje Polska!”. Żydów 
przywożonych pociągami do 
Ponar mordowano także po dro-
dze i w lesie. Rannych dobijano 
kolbami karabinów, by nie zuży-
wać amunicji. Małe dzieci często 
zabijano uderzeniem o drzewo. 
Ponieważ fetor rozkładających 
się ciał zaczął rozchodzić się po 
okolicy, podjęto akcję wydoby-
wania ciał i ich palenia. Chodzi-
ło również o zacieranie śladów 
zbrodni. Od grudnia 1943 do 15 
kwietnia 1944 roku wydobyto i 
spalono ok. 68 tys. zwłok! Kil-
kunastu osobom przymuszonym 
do udziału w tych czynnościach 
udało się uciec wykopanym 
przez siebie tunelem. Niektórzy z 
nich zeznawali potem w sprawie 
zbrodni ponarskiej.
Niewielu sprawców stanęło 
przed sądem.
Wśród spraw rozpatrywanych 
przez Międzynarodowy Trybunał 
Wojskowy w Norymberdze była 
też zbrodnia ponarska. Zakwalifi-
kowano ją jako zbrodnię wojenną 
i zbrodnię przeciwko ludzkości. 
Przed trybunałami sowieckimi 
skazano tylko 22 osoby. W Warsza-
wie toczył się proces trzech człon-
ków wileńskiego Sonderkomman-
do – Litwinów żyjących po wojnie 
pod polskimi nazwiskami. Byli to 
Józef Miakisz, Władysław Butkun 
i Jan Borkowski (rozpoznany jako 
muzyk w Filharmonii Narodowej). 
Z kolei w Olsztynie przed sądem 
stanął Witold Gliwiński (Viktoras 
Galvanauskas). Wszyscy otrzyma-
li wyroki śmierci, zamienione póź-
niej na 25 lat więzienia. Wiadomo, 
że niektórzy wyszli na wolność 
wcześniej. Ostatnie procesy toczy-
ły się w latach siedemdziesiątych. 
Śledztwo IPN zostało umorzone 
w 2006 roku. Osoby zajmujące 
się zbrodnią w Ponarach twierdzą 
jednak, że niektórzy ze sprawców 
wciąż żyją.

Wstrząsającym świadectwem 
tej zbrodni jest dziennik Kazi-
mierza Sakowicza.

Autor, przedwojenny dziennikarz, 
członek AK, od 1941 roku miesz-
kał w Ponarach i był naocznym 
świadkiem dokonywanych tam 
masowych egzekucji. Swoje re-
lacje spisywał na strzępach kartek 
i obrzeżach gazet, zwijał w rulo-
niki, wkładał do butelek i zako-
pywał w swoim ogrodzie. Zmarł 
w lipcu 1944 roku, postrzelony 
przez szaulisów. Z relacji jego 
żony wynika, że zapiski prowa-
dził aż do śmierci. Tych z ostat-
nich kilku miesięcy nigdy jednak 
nie odnaleziono – albo może ktoś 
nie chciał, by ujrzały światło 
dzienne. Zachowane zapiski – z 
dopiskiem „nieczytelne” – leża-
ły po wojnie w wileńskim archi-
wum. Opracowała je później (wy-
noszone nieoficjalnie po trochu) 
Rachela Margolis z Państwowego 
Muzeum Żydowskiego na Litwie. 
Rodzice i brat pani Racheli zostali 
zamordowani w Ponarach, a ona 
zmarła w zeszłym roku w Izraelu.

Dla upamiętnienia zbrodni 
dużo zrobiła również Helena 
Pasierbska.
To ona pierwsza w Polsce wydo-
była na światło dzienne zbrodnię 
ponarską. Była harcerką i żołnie-
rzem AK. Jako łączniczka trafi-
ła do więzienia na Łukiszkach. 
Obiecała sobie, że jeśli przeżyje, 
to poświęci kawał życia na to, 
żeby opowiedzieć światu o tym, 
co się działo w areszcie gesta-
po przy ul. Ofiarnej w Wilnie, 
w więzieniu na Łukiszkach i w 
Ponarach. Po wojnie osiadła w 
Gdańsku, pracowała jako nauczy-
cielka. Po przejściu na emeryturę 
zajęła się Ponarami i poświęciła 
im ponad 20 lat. W 1994 roku za-
łożyła Stowarzyszenie Rodzina 
Ponarska. Wydała kilka książek, 
m.in. Ponary – wileńska Golgota 
(1993), Wileńskie Łukiszki na tle 
wydarzeń lat wojny 1939–1944 
(2002 i 2015), Ponary i inne miej-
sca męczeństwa Polaków z Wi-
leńszczyzny w latach 1941–1944 
(2005 i 2015). Opublikowała też 
wiele artykułów, udzielała wy-
wiadów.

Ponary wciąż nie są miejscem 
tak mocno zakorzenionym w 
polskiej świadomości jak cho-
ciażby podwarszawskie Pal-
miry – inne miejsce masowych 
egzekucji z okresu II wojny 
światowej.
Kiedy na przełomie lat dziewięć-
dziesiątych i pierwszej dekady 
XXI wieku Helena Pasierbska pu-
blikowała swoje pierwsze książki 
dotyczące Ponar, nie było mowy, 
żeby zainteresować ich wydaniem 
instytucje państwowe. Do niedaw-
na obowiązywała tzw. poprawność 
polityczna. Dla dobra stosunków 
z państwem litewskim o Ponarach 
się nie mówiło i nadal prawie się 
nie mówi – ani w rocznicę wy-
buchu II wojny światowej, ani 
jej zakończenia. Często również 
akowcy na uroczystościach ku 
czci Polskiego Państwa Podziem-
nego pomijają ten temat. Zajęło mi 
trochę czasu, zanim przekonałam 
dowódcę Wojewódzkiego Sztabu 
Wojskowego w Gdańsku, żeby 
wyrażenia „Ponary” lub „ofiary 

Ponar” dołączył do Apelu Pamię-
ci. Tym bardziej ucieszył mnie 
pomysł dodania do „Pamięci.pl” 
broszury Ponary – miejsce „ludz-
kiej rzeźni”.

O co dziś zabiega Państwa sto-
warzyszenie?
Zależy nam bardzo na tym, żeby 
chociaż kilka zdań o Ponarach tra-
fiło do podręczników szkolnych, 
aby częściej w mediach pojawia-
ły się informacje o tej zbrodni 
i żeby organizatorzy wyjazdów 
do Wilna wpisali do programów 
także Ponary. W uchwale Sejmu 
RP w sprawie upamiętnienia ofiar 
„Golgoty Wschodu” – przyjętej w 
2008 roku i podpisanej przez ów-
czesnego marszałka Bronisława 
Komorowskiego – jest mowa o 
„kaźni polskich Żydów od Ponar 
po Bykownię” – tak jakby Pola-
ków w Ponarach nie mordowano. 
Staraliśmy się, głównie przez ta-
blice i pomniki, informować o 
tym, co się działo w Ponarach, pi-
sząc bardzo oględnie, że te miej-
sca są poświęcone pamięci ofiar, 
ale nie wskazując, kto mordował. 
W 1997 roku na cmentarzu Po-
wązkowskim w Warszawie od-
słonięto jednak tablicę, na której 
otwarcie wskazano wykonawców 
zbrodni. Podobnie jest w Berżni-
kach koło Sejn oraz w Szymbar-
ku na Kaszubach. W najbliższym 
czasie broszura Ponary – miejsce 
„ludzkiej rzeźni” trafi do wszyst-
kich posłów i senatorów, bo więk-
szość z nich z pewnością nic nie 
wie o tej zbrodni. Chcemy też 
przekazać na Litwę egzemplarze 
w języku polskim i litewskim.

„Kurier Wileński” napisał, że 
na Litwie o Ponarach „mówi się 
bardzo niechętnie”.
Na Litwie i w innych państwach 
niewiele osób słyszało o mor-
dowaniu Polaków w Ponarach. 
Niektórzy znają je jako miejsce 
Holocaustu Żydów. Ostatnio uka-
zała się książka Rūty Vanagaitė 
Mūsiškiai (Nasi). Publikacja wy-
wołała wstrząs, bo większość 
Litwinów dopiero teraz się do-
wiedziała, że to głównie ich ro-
dacy mordowali Żydów. Nieste-
ty, Vanagaitė poświęciła książkę 
w zasadzie tylko Holocaustowi. 
Chcemy, żeby Litwini dowiedzie-
li się również o polskich ofiarach. 
Coś wreszcie w tej sprawie drgnę-
ło. W 2012 roku ukazało się litew-
skie tłumaczenie dziennika Sako-
wicza. Został wydany w ładnej 
formie graficznej, niestety tylko w 
nakładzie pięciuset egzemplarzy. 
Od 2011 roku była wprawdzie do-
stępna także po litewsku skromna 
liczba egzemplarzy broszury Po-
nary – miejsce „ludzkiej rzeźni”, 
ale Litwini, do których ona dotar-
ła, przeważnie nie chcieli przyjąć 
jej treści.

W czasie uroczystego otwarcia 
Kwatery Polskiej w Ponarach w 
2000 roku Antoni Komorowski, 
brat jednego z zamordowanych 
i stryj późniejszego prezyden-
ta, powiedział, że czekamy na 
słowo „przepraszam” ze strony 
litewskiej.
To samo powtarzam od lat.

Z inicjatywy Państwa stowarzy-
szenia 12 maja jest obchodzony 
Dzień Ponarski.
5 i 12 maja 1942 roku w Ponarach 
zostały zamordowane największe 
grupy młodzieży ze Związku Wol-
nych Polaków: harcerze, ucznio-
wie szkół wileńskich, studenci. 
Zdecydowaliśmy się na tę drugą 
datę. Wtedy nie obchodzono jesz-
cze rocznicy śmierci marsz. Józefa 
Piłsudskiego, również przypa-
dającej 12 maja. Później okaza-
ło się, że przedstawiciele władz 
mają dylemat: iść na jedne czy na 
drugie uroczystości? Traktujemy 
więc Dzień Ponarski ruchomo. W 
ubiegłym roku w Warszawie był 
obchodzony 9 maja. W tym roku 
będzie to chyba 14 maja.

Pojawił się też pomysł, by Po-
lacy i Żydzi wspólnie czcili pa-
mięć ofiar.
Helena Pasierbska powtarzała, że 
Żydzi ginęli w ramach Holocau-
stu, a Polacy w obronie ojczyzny. 
Ja mówię: to prawda, ale ginęli w 
tym samym miejscu i podobnie 
mordowani, chociaż Żydzi nie 
przechodzili (z wyjątkami) kilku-
miesięcznych tortur przy Ofiarnej 
czy na Łukiszkach. Trzy lata temu 
postanowiliśmy więc nawiązać 
kontakt ze społecznością żydow-
ską. Rok później zaplanowaliśmy 
pierwsze wspólne uroczystości w 
Ponarach. W tym roku znów chce-
my wspólnie upamiętnić ofiary. 
23 września w Ponarach jest ob-
chodzony Dzień Zagłady Żydów. 
Zależy nam, by obecne na tych 
uroczystościach władze Litwy zo-
baczyły wielu Polaków czczących 
w tym miejscu zamordowanych 
rodaków i Żydów.

Jak dziś wyglądają Ponary?
Oprócz Kwatery Polskiej z nazwi-
skami niewielu polskich ofiar dzia-
ła tam małe muzeum, stoją dwa 
pomniki litewskie, po jednym ży-
dowskim i rosyjskim. W paździer-
niku 2014 rozstrzygnięto między-
narodowy konkurs „Nowa szata 
dla Ponar”, przewidujący upo-
rządkowanie i lepsze oznakowanie 
tego terenu oraz utworzenie nowo-
czesnego centrum edukacyjnego. 
Nikt z polskich artystów chyba 
o tym nie wiedział. A uczestnicy 
konkursu nie widzieli z pewnością 
broszury o zbrodni ponarskiej. Na-
wet w najlepszym projekcie spra-
wa mordowania Polaków została 
potraktowana bardziej niż skrom-
nie, a projekt ścieżki edukacyjnej 
w ogóle pomijał Kwaterę Polską 
– to udało się już zmienić. Zwy-
cięski projekt został ostatnio cał-
kowicie przebudowywany i liczę 
na prawdziwe przedstawienie tam 
tragedii Polaków. Prezydent Litwy 
Dalia Grybauskaitė już teraz skła-
da wieńce pod wszystkimi pomni-
kami w Ponarach, łącznie z Kwa-
terą Polską. Wytrwała współpraca 
między zainteresowanymi osoba-
mi z obu stron przynosi efekty. 

dr Maria Wieloch (ur. 1943) po-
chodzi z Wilna; jest ornitologiem i 
działaczką społeczną; od 2010 roku 
stoi na czele Stowarzyszenia Rodzi-
na Ponarska (www.rodzinaponarska.
pl); mieszka w Gdańsku
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Chciałbym przedstawić Kreso-
wiakom moją niedawno wyda-
ną książkę. Powieść historycz-
na „Mlekiem, miodem i krwią” 
wydana nakładem Wydawnic-
twa Miles opowiada historię 
Ziemi Sokalskiej, skrawka pol-
skich Kresów Wschodnich, z lat 
1916-1951. Jest to wielki hołd 
dla krainy nazywanej przez mo-
ich przodków mlekiem i mio-
dem płynącą, która przez chore 
idee hitlerowców, bolszewików 
i ukraińskich nacjonalistów 
spłynęła również krwią. Ludz-
kie losy ukazane z perspektywy 
pokoleniowej, niejednokrotnie 
bardzo skomplikowane, czasem 
wzruszające, czasem śmieszne, 
nieuchronnie prowadzą bohate-
rów do tragicznego finału, jakim 
było Ludobójstwo na Kresach i 
powojenne wysiedlenia ludności 
polskiej. Na kartach powieści 
znalazły się m. in. dzieje mojej 
rodziny: pradziadka Franciszka 
Więckowskiego, żołnierza armii 
austro-węgierskiej, któremu So-
wieci spalili dom w 1944 roku 
oraz babci Teresy Więckowskiej, 
która cudem przeżyła napad ban-
derowców, i wielu innych. Najle-
piej jest nabyć książkę na stronie 
wydawnictwa: http://wydawnic-
twomiles.pl/?product=mlekiem-
-miodem-i-krwia 

 Można też w księgarniach i em-
pikach, ale tam jest drożej. Proszę 
o uwagę dla mojego literackiego 
debiutu i uczciwe oceny. Poniżej 
kilka wybranych fragmentów:

Ze wstępu:   

 „Książka ta powstała w celu 
przywrócenia w zbiorowej 
świadomości Polaków historii i 
dziedzictwa Ziemi Sokalskiej – 
regionu położonego poza grani-
cami obecnej Polski, z którego 
wywodzi się cała moja rodzina 
ze strony ojca. (…) Głównym 
impulsem, który skłonił autora do 
rozpoczęcia prac nad tą książką, 
jest uwidaczniająca się potrzeba 
przypomnienia współczesnym 
Polakom, a szczególnie młodzie-
ży, o tradycjach polskich Kre-
sów Wschodnich. W krajowym 
dyskursie publicznym można 
zauważyć wyraźną tendencję do 
wyrugowania Kresów ze zbioro-
wej świadomości Narodu. Tema-
tyka kresowa jest podejmowana 
w mediach i kulturze wyjątkowo 
rzadko. Gorzej, że tam, gdzie zo-
staje ona poruszona, zwykle pro-
muje się obcy punkt widzenia, 
często kosztem obiektywnych 
faktów, unika się zaś przypomi-
nania o wspaniałych polskich 
tradycjach, jakie kwitły na tych 
ziemiach przez ponad pięćset 
lat. Twórcy kultury, dziennika-
rze i politycy uciekają od tych 
zagadnień najdalej, jak się da. 
Pośród pracowników i doradców 
rządowych znajdują się ludzie, 
dla których interes Ukrainy jest 
ważniejszy od interesu Polski, 
a kresowe dziedzictwo, walka 

i męczeństwo naszego Narodu 
według nich powinny zostać po-
grzebane na cmentarzu historii 
jako ofiara za doraźne polityczne 
układy, mało zresztą opłacalne. 
Wszelkie działania podejmowane 
w celu utrwalenia dziedzictwa i 
upamiętnienia ofiar ludobójstwa 
na Kresach są niemal wyłącznie 
inicjatywami oddolnymi wycho-
dzącymi od zwykłego obywa-
tela; polskie władze centralne 
i samorządowe w znakomitej 
większości przejawiają na tym tle 
niewytłumaczalne tchórzostwo. 
Sytuacja ta nie zmienia się od 
1989 roku, nieważne, czy rządzi 
prawica, czy lewica. Najstrasz-
niejsza jest jednak bezwzględna 
wojna wypowiedziana środo-
wiskom kresowym przez część 
polskich mediów (niestety także 
tych aspirujących do miana pa-
triotycznych). Wobec Kresowia-
ków padają fałszywe oskarżenia 
o roszczenia terytorialne wobec 
sąsiadów Polski czy sprzyjanie 
interesom obcych mocarstw – a 
posługują się tymi oszczerstwami 
ci, którzy sami służą obcym, a nie 
Polsce. (…) Jednak najbardziej 
alarmująca była sytuacja, której 
stałem się świadkiem w czasie 
swego wyjazdu na Ziemię Sokal-
ską w lecie 2012 roku. Pewien 
młody Ukrainiec z Sokala zapy-
tany gdzie w jego mieście znaj-
duje się polski cmentarz, bardzo 
zdziwiony odpowiedział: „Jaki 
polski cmentarz? Przecież to jest 
ukraińska ziemia, tutaj Polacy ni-
gdy nie mieszkali!”.

Niestety wielu ludzi również 
w Polsce jest skłonnych w to 
uwierzyć. Dlatego właśnie tak 
bardzo potrzebujemy dzisiaj 
książek, które odmienią myśle-
nie o Kresach i oczyszczą dobre 
imię Kresowiaków z medialnych 
oszczerstw. Nie dokona tego lite-
ratura faktu, po którą sięga tylko 
wąskie grono pasjonatów. Potrze-
ba powieści, która dotrze do mas. 
Czegoś od młodego dla młodych. 
Książki, którą zrozumieją nawet 
ludzie nie mający wcześniej żad-
nej styczności z opisanymi tu za-
gadnieniami, przede wszystkim 
moi rówieśnicy”.

Z rozdziału Kościół:   

 „Józef złapał wóz jadący przez 
Korczyn i wysiadł przy skrzyżo-
waniu z drogą na Andrzejówkę. 
Przeszedł kawałek i tam, gdzie 
widać już było chutor pod lasem, 
zszedł na pobocze, żeby skrócić 
sobie drogę. Kierował się pro-
sto do kuźni Franciszka, ale w 
pewnej chwili zobaczył kowala 
pracującego w polu. Ruszył więc 
miedzą w jego stronę. Franciszek 
nie widział go. Uklęknął z Wład-
kiem na zaoranej, świeżo zasianej 
ziemi czarnej jak sadza i tak ży-
znej, że gdy nabrać jej w garść i 
wysypać, to na dłoni pozostawał 
tłusty ślad. Franciszek wziął rękę 
syna, wsypał mu szczyptę gleby 
do dłoni i powiedział: - Pamin-

taj. To je ziemia z krainy mlekim 
i miudem płynącej. Ty będziesz 
ją uprawiał, gdy mnie zabrakni. 
I twoje dzieci, twoje wnuki, i 
wszystki kulejne pukolenia Pula-
ków aż du chwili, gdy Najświęt-
szy Bóg ni zechce tej ziemi znisz-
czyć. Rozumisz mnie, Władziu?”

Z rozdziału Ludobójstwo: 

 „W nocy z 19 na 20 stycznia 
1944 roku niezidentyfikowana 
sotnia UPA przedarła się z rejo-
nu Włodzimierza Wołyńskiego 
na obszar dawnego wojewódz-
twa lwowskiego i nieniepokojona 
przez nikogo wtargnęła do wsi 
Madziarki. Banderowcy wycią-
gnęli z dwóch sąsiednich domów 
dwie rodziny, Teterów i Bałajewi-

czów. Bandytom zaczęła od razu 
ślinka cieknąć na widok młodych 
dziewcząt. Dowódca sotni kazał 
je położyć na środku podwórka, 
a reszcie rodziny klęczeć obok i 
patrzeć na to barbarzyństwo. Sam 
jako dowódca skorzystał pierw-
szy; potem przyświecał lampą 
naftową, gdy dwóch drabów 
przytrzymywało Eugenię i Julię, 
a reszta brała je jeden po drugim. 
Na dźwięk nieludzkich krzyków 
z sąsiedniej chałupy wybiegł są-
siad Ludwik Dynowski. Bande-
rowska kula przeszyła mu serce, 
gdy spróbował protestować prze-
ciw temu, co się dzieje. Gdy już 
cała sotnia się zaspokoiła, ban-
derowcy poderżnęli gardła i tak 
już ledwo żywym dziewczętom. 
Potem pozostałym członkom 

obu rodzin ścięli głowy siekie-
rami. Ocalał tylko Zygmunt Te-
tera, który korzystając z chwili 
nieuwagi oprawców, skoczył za 
płot i uciekał przez pole. Został 
trafiony w lewą łopatkę, ale do-
kuśtykał do Dobraczyna, gdzie 
zajęli się nim miejscowi. Na-
pad na Madziarki był drugim po 
ataku na Markową w powiecie 
podhajeckim (w nocy z 15 na 16 
stycznia 1944 roku) udokumento-
wanym masowym mordem UPA 
na terenie Galicji Wschodniej. 
Wymordowanie rodzin Teterów i 
Bałajewiczów rozpoczęło bande-
rowskie ludobójstwo w powiecie 
sokalskim.

Kraina mlekiem i miodem płyną-
ca miała teraz spłynąć krwią”.

Historia skrawka polskich Kresów 
Wschodnich
Marcin Więckowski

http://wydawnictwomiles.pl/?product=mlekiem-miodem-i-krwia
http://wydawnictwomiles.pl/?product=mlekiem-miodem-i-krwia
http://wydawnictwomiles.pl/?product=mlekiem-miodem-i-krwia
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 Przed wojną rozpowszechni-
ły się na wsi zimowe wieczorki 
czytelnicze - biegli czytali, reszta 
słuchała. Szczególnym zaintere-
sowaniem cieszyło się „Ogniem 
I Mieczem” H. Sienkiewicza, bo 
te wydarzenia rozgrywały się na 
naszych terenach. Po przejściu 
Kozaków i Tatarów z pod Zbara-
ża do Zborowa, po Milnie zglisz-
cza zostały. Ze zgrozą słuchali o 
spalonych osiedlach, kościołach, 
drzewach obwieszonych ludźmi, 
pohańbionych kobietach i zbro-
czonej krwią kresowej ziemi. 
Chmielnicki szedł jak lawina: 
kraj przed nim powstawał, za 
nim pustoszał. Dorobek pokoleń 
zamienił się w zgliszcza.

Nikomu wówczas nie przyszło 
do głowy, że coś podobnego 
może się powtórzyć. A jednak 
polała się znowu polska krew. 
Okazało się, że trzy wieki, po-
stęp cywilizacyjny i oświata, nie 
zmieniły barbarzyńskich cech 
tego narodu. Nie stępiła ich też 
cerkiew.

W 1647 roku, zapowiedzi krwa-
wych wydarzeń napłynęły z Dzi-
kich Pól. Najpierw tam zawrzało. 
Później rozlało się na całe Kre-
sy. Na początku 1943., wieści o 
mordowaniu Polaków dotarły 
do nas z cywilizowanego Woły-
nia. Krótko po tym, uciekinierzy 
potwierdzili tę straszną prawdę. 
Opowiadali o dantejskich sce-
nach, jakie się tam rozgrywały. 
Bandy UPA runęły na polskie 
wioski z jeszcze większym okru-
cieństwem niż hordy Chmielnic-
kiego. wyrzynały ludzi w pień, 
od niemowlęcia po kończącego 
życie starca, ich dobytek rabowa-
li,  zagrody palili. Nie uszanowa-
li nawet świątyń Pańskich.

Na przełomie 1943 i 44 roku, 
zapłonęło Podole. 22 lutego 
1944 nocą, płomienie objęły 6 
km oddaloną Berezowicę Małą. 
Mężczyźni, którzy pojechali tam 
rano, wrócili wstrząśnięci. Opo-
wiadali o pociętych na kawałki 
dzieciach, okaleczonych w okrut-
ny sposób, przeciętych w po-
przek piłą i spalonych ludziach. 
Na Milno banda wyruszyła wie-
czorem 6 marca, ale natknęła się 
na czołówkę radzieckiej armii. 
Większość padła, reszta skoń-
czyła w łagrach. Późnym wie-
czorem do wioski dotarli zwia-
dowcy, rano pierwsze oddziały. 
Po przykrych doświadczeniach 
z lat 1939-41, przyjęliśmy ich z 
nadzieją i lękiem. Obawy oka-
zały się uzasadnione. To, co tym 
razem przynieśli, nikomu nawet 
w najczarniejszych snach się nie 
przyśniło. Puki co, banda zapa-
dła się pod ziemię i mogliśmy 
spokojnie spać.

W połowie maja ewakuowano 
nas na wschód. W drodze przeży-
łem wstrząs. Pierwszy raz zoba-
czyłem spalone i zdewastowane 
zagrody. Szczególnie przygnę-
biające wrażenie robiło Kołod-
no. 14 lipca 1943 roku, w ciągu 
trzech godzin zamordowano tam 
500 Polaków. Sterczące komi-
ny przypominały wyciągnięte w 
górę, wzywające pomsty niebios 
ręce. Wszędzie zalegała martwa 
cisza. My też przejechaliśmy w 
milczeniu. Tylko poruszające się 
wargi babci i mamy wskazywały, 
że modlą się za tych męczenni-
ków. Przed rokiem przeczyta-
łem wspomnienia Marii Wróbel 
pod znamiennym tytułem: „Tam 
moje dzieciństwo zostało roz-
strzelane”. Tylko ona ukryta pod 
łóżkiem ocalała. Słyszała krzyki 
i strzały. Rano zobaczyła leżą-

cych we krwi bliskich. Przytuliła 
się do matki, ale była już zimna. 
Wyszła, więc z domu i otępiała 
szła przed siebie. Przygarnęli ją 
obcy ludzie. Nie brakowało też 
przypadków, gdzie matka skra-
piała łzami martwe dzieci.

Po przesunięciu frontu na za-
chód, banderowcy wyleźli z nor 
i zaatakowali z jeszcze większą 
furią. Tym razem z błogosła-
wieństwem Stalina. Zewsząd 
docierały mrożące krew wieści, 
łuny rozświetlały ciemności, a 
ciszę nocną przeszywały jęki 
mordowanych rodaków. Męż-
czyzn w kwietniu zabrano na 
wojnę i polskie wioski były pra-
wie bezbronne.

Na unicestwienie Milna, wybrali 
11 listopada – nasze narodowe 
święto. Dzięki ciągłemu czu-
waniu i skromnej samoobronie, 
ludziom udało się zbiec. Ale nie 
obyło się bez ofiar. Bezradnie 
patrzyliśmy z pola na olbrzymie 
strzelające w ciemną przestrzeń 
płomienie. Grozę potęgowało 
wycie uwiązanych psów i ryk 
płonącego bydła. Rano wrócili-
śmy na pogorzelisko. Ścielące 
się wszędzie dymy, swąd spa-
lenizny pomordowani, spalone 
zwierzęta, lament kobiet przy 
dopalających się domach i płacz 
przerażonych dzieci, to obraz, z 
którym nie rozstanę się do końca 
życia. Matkę z córkami zakłuli 
nożami, dwie kobiety kosami, 
dwie inne zamęczyli strasznymi 
torturami, jedną udusili i jedną 
powiesili. W sąsiedniej Gonto-
wej, pięć kobiet zasztyletowali, 
jedną wbili na pal, a staruszce 
obcięli głowę i wbili na sztache-
ty ogrodzenia. Bestie pławiły się 
w polskiej krwi i rozkoszowały 
powolnym konaniem ofiar. Do 

dziś nie mogę pojąć tego okru-
cieństwa. Finałem działalności 
stalinowsko-banderowskiej spół-
ki, było nasze wygnanie. Musie-
liśmy opuścić ojczystą ziemię i 
wyruszyć w nieznane.

I tych ludzi podniesiono teraz do 
rangi bohaterów narodowych. 
Niemcy potępili hitleryzm, Ro-
sjanie stalinizm, a oni wciąż 
tkwią na ponurych szańcach 
banderowskiego nacjonalizmu. 
Wszędzie stoją ich pomniki i 
odbywają się spotkania upamięt-
niające mordy Polaków. Jedna z 
takich uroczystości, z procesja-
mi wszystkich cerkwi, udziałem 
władz, młodzieży i okolicznej 
ludności, odbyła się ostatnio na 
oddalonej 3 km od Milona, Gon-
towieckiej Górze. Postawili tam 
wysoki maszt z olbrzymią flagą 
i tablicą sławiącą czyny walczą-
cych za Ukrainę. A są one zna-
mienne. Na miejscu po pulsują-
cej bujnym życiem wiosce, tylko 
nazwa góry została. Od wschodu 
widać z niej skrwawioną Bere-
zowicę, od zachodu okaleczone 
Milno z ruiną kościoła. W obrę-
bie widnokręgu tej góry, wszyst-
kie miejscowości znaczą groby 
lub rozrzucone kości ich ofiar. 
Przytoczę tylko kilka z większą 
liczbą zamordowanych: Kołodno 
500, Wyszogródek 150, Łozowa 
108, Berezowica 131, Ihrowi-
ca 92, Czernica 70, Podkamień 
300, Palikrowy 380, Huta Pie-
niacka 1100. Po tej ostatniej, tak 
jak po Gontowej, ślad nie został. 
Większość ludzi zamknęli w bu-
dynkach i spalili. Do Ihrowicy 
wkroczyli, gdy Polacy zasiedli 
do wieczerzy wigilijnych. Księ-
dza Szczepankiewicza, który 
ich leczył, zamordowali z rodzi-
ną siekierami. W Podkamieniu 
część dorosłych i dzieci, wrzu-

cili do 120 metrowej klasztornej 
studni. Za naszej bytności na tej 
górze stał wysoki żelazny krzyż 
– symbol odkupienia i pojedna-
nia, teraz nienawiści i odwetu. 
Tak odwetu. Ukraińcy uważają, 
że spory obszar przygraniczny, 
wciąż pozostaje pod okupacją 
Polski i w odpowiednim czasie 
upomną się o niego. A te metody 
aż nadto dobrze znamy. Uczą o 
tym w szkołach, nasączają młode 
umysły wrogim Polsce nacjona-
lizmem i nawołują by wzorowali 
się na sławnych czynach UPA. 
To wyraźne przygotowywanie do 
agresji i powtórki krwawej prze-
szłości. Dziwne, że nie dostrze-
gają tego nasze władze.

Słusznie czczone są, co roku o 
ofiary hitlerowskiego i stalinow-
skiego ludobójstwa. Tragedię 
smoleńską w manifestacjach po-
litycznych przypomina się nawet 
w każdym miesiącu. A o ludobój-
stwie ukraińskim ani słowa. Czy 
ponad 200 tysięcy w okrutny 
sposób zamordowanych kreso-
wian to nie Polacy? Nie wolno 
dzielić na lepszych i gorszych 
ofiar swojego narodu – przypo-
mina ksiądz Isakowicz-Zaleski. 
Nie wolno też wykorzystywać 
ich do celów politycznych.

Chmielnicki zapłacił za wszyst-
ko pod Beresteczkiem, a żadne-
mu zbrodniarzowi UPA włos nie 
spadł z głowy. Przemilczanie jest 
równoznaczne z przyzwoleniem 
i akceptacją. Prawdziwe pojed-
nanie można zbudować tylko na 
prawdzie, potępieniu zbrodni i 
odcięciu się Ukrainy od krwa-
wej przeszłości. Inaczej to tylko 
stwarzanie pozorów i iluzja.

 Szczecin 3 maja 2016.

ZBRODNIARZE BOHATERAMI UKRAINY
Adolf Głowacki

Czy jest możliwe upamiętnienie 
naszych rodaków których pro-
chy rozrzucone są wzdłuż trasy 
przejazdu „białych kremato-
riów.”....???
Sejm tego nie zrobi bo jaki koń 
jest wszyscy widzimy. :-(

„Białym krematorium” nazywa-
no zimowe transporty kolejowe 
podczas deportacji Kresowian na 
wschód związku sowieckiego, w 
których „pasażerowie” ze wzglę-
du na brak ogrzewania zamarzali. 
„Czyszczenie” Kresów z Polaków 
odbywało się hurtowo i bez jakie-
goś specjalnego powodu. Wg. 
wielu danych zamieszczonych w 
sieci podawane są liczby znacz-

nie przekraczające milion jednak 
IPN szacuje je na 800 000 tylko 
podczas czterech pierwszych 
deportacji. Śmiertelność takich 
transportów wynosiła ok. 10% 
co oznacza, że tylko przy szacun-
kach IPN 80 000 tys. szczątków 
Polaków do dzisiaj leży przy toro-
wisku, bo trupy wyrzucano z wa-
gonów. Bez grobu, bez krzyża ich 
prochy roznosi wiatr i zwierzęta. 
11 lipca, w NASZYM, Kresowym 
a nie sejmowym Dniu Pamięci 
Ofiar Męczeństwa i Ludobójstwa 
Kresowian też uczcijmy te dzie-
siątki tysięcy Kresowian. Niech 
ten symboliczny dzień będzie i 
ich dniem.

„Białe Krematoria”
Andrzej Łukawski
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W  swoich opowiadaniach, które 
wspominają do dziś mieszkańcy 
Nowego Sołońca, sędziwy Ma-
ciej Staszkowian  przekazywał, że 
na początku XIX w. liczni górale 
z okolic Brzeżan przeprowadzili 
się na Bukowinę i zamieszkali w 
Czerniowcach, Tereblesztach i w 
Starej Hucie-Krasnej.[Czernio-
wiecka metryka urodzin(Liber 
naturom 1777-1811) zawiera cały 
szereg nazwisk, których nie spo-
sób wymienić, a które odnajduje-
my zarówno w Nowym  Sołońcu, 
na Pleszy i w Pojanie Mikuli, jak 
i na ziemi czadeckiej].

Brzeżański exodus wzmocnił 
dotychczasową liczbę Kisucan i 
spowodował, że powstały w tym 
czasie nowe kolonie górali cza-
deckich, jak Hliboka, w której 
wówczas zamieszkało ok. 30 ro-
dzin i Tereszeny, które w 1825 r. 
liczyły 19 rodzin naszych górali. 
Księgi metrykalne z tego okresu 
potwierdzają fakt przytaczany 
przez starego  Macieja, że jego 
dziadek Adam Staszkowian na-
leżał do tej grupy, która opuści-
ła ziemią czadecką, zatrzymując 
się w dobrach brzeżańskich, a 
potem wraz z Janem Ramsza-
kiem i kołodziejem  Adamem  
Jedynakiem przeprowadził się do 
Starej Huty. Według parafialnych 
metryk, w 1825 r. tenże Adam 
Jedynak z Hlibokiej ożenił się z 
Anną Bielesz, która była przybra-
ną córką Jana i Doroty z Brzeżan. 
W innym miejscu znajdujemy in-
formację, że 18 listopada 1827 r. 

odbył się w Serecie ślub Jerzego 
Ramszaka, urodzonego w Brze-
żanach. Należy dodać, że  pod-
czas brzeżańskiego exodusu licz-
ne rodziny polskie z Galicji i ze 
Śląska oraz Mazur, które były za-
trudnione w dobrach Potockich, 
zostały wciągnięte w tę migra-
cyjną falę, wtapiając się w etno-
graficzną masę górali czadeckich, 
ubogacając ją o nowe nazwiska. 
Do typowo mazurskich nazwisk, 
które pojawiają się do dziś na 
Bukowinie, w tym w Nowym 
Sołońcu, należą m.in.: Aleksan-
drowicz, Baranowski, Kasprzyk 
, Ostrowski, Piotrowski, Szu-
mański, Strzyżewski, Mysztal-
ski i inni. Ich posiadacze bardzo 
szybko jednak  ulegli asymilacji 
tzn. ,,zgóralszczyli się”, identy-
fikując się z ludnością czadecką. 
Prawdopodobnie nie wszyscy 
Kisucanie opuścili dobra brze-
żańskie, bo po 1819 r. występują 
tam liczne nazwiska wywodzące 
się z czadeckiego, takie jak: Ko-
gut, Longier, Kurysz, Garncarz i 
inne, rodzin zamieszkujących w 
Koniuchach, Ciemierzyńcach czy  
Budyłowie koło Brzeżan.

Niebawem założone kolonie roz-
rosły się na skutek przyrostu natu-
ralnego oraz w wyniku dalszego 
napływu rodaków z czadeckiego. 
We wszystkich wspomnianych 
miejscowościach dla naszych gó-
rali było już ciasno i brakowało 
materialnej podstawy do rozwoju 
ich życia. Dlatego mieszkańcy 
Tereblesztów i Starej Huty- Kra-

snej wnosili do władz petycje o 
nadanie im nowych gruntów, na 
których mogliby się osiedlić. W 
1821 r. została przekazana ce-
sarzowi  prośba , w której wno-
szono o przydzielenie nowych 
terenów , na których mogłoby 
zamieszkać ok. 80-130 góral-
skich rodzin. Prośby tej nie roz-
patrywała kancelaria nadworna w 
Wiedniu, ale zleciła ona jej wyko-
nanie miejscowym urzędników, 
którzy nie tylko odrzucili petycję, 
ale udzielili  góralskiej ludności 
surowej nagany za tak nie uza-
sadnione działanie. Okręgowy 
inspektor lasów w Solce , Fran-
ciszek Schubert , obliczywszy 
na zlecenie galicyjskiej guberni 
lwowskiej, że dla 80 rodzin po-
trzeba 960 morgów pól i łąk , 240 
morgów pastwisk i dodatkowych 
80 morgów na zabudowania go-
spodarcze co razem dawało1280 
morgów gruntów, stwierdził, że 
takiej wolnej przestrzeni nie ma i 
odrzucił podanie.

Wraz ze wzrostem liczby ludno-
ści na Bukowinie szerzyło się w 
niektórych powiatach zbójnictwo, 
a w gęstych lasach grasowały 
bandy tzw. ,,hajduków’’, będące 
postrachem podróżnych. Na Bu-
kowinie, w okręgu Kimpolung, 
znany był zbójecki herszt , zwa-
ny Dari, którego  po schwytaniu 
stracono w 1808 r. na pastwisku 
rodzinnej wsi  Marginea. Żeby 
zlikwidować to zjawisko, należa-
ło skolonizować bezludne okolice 
pracowitą ludnością , dlatego w 

1826 r. galicyjskie namiestnictwo 
wystąpiło do kancelarii nadwor-
nej z prośbą ożywienia koloni-
zacji na terenie kraju. Mając na 
uwadze bezpieczeństwo publicz-
ne oraz  interesy gospodarcze, 
wiosną 1832 r. zarząd dóbr sol-
czańskich zwrócił się do czer-
niowieckiego inspektoratu o po-
większenie liczby osad na drodze 
wiodącej  z Solki do Gura Humo-
ry. Ustalono jednocześnie warun-
ki bytowe nowych osadników, od 
których żądano, by każdy z nich 
posiadał dwa woły, dwie krowy 
oraz sprzęt  gospodarczy , aby 
mógł o własnych siłach postawić 
dom oraz stodołę z drewna, które 
ofiarował zarząd dóbr solczań-
skich. W liście  zaznaczono no, że 
każdy otrzyma 20 morgów ziemi 
jako własność dziedziczną  oraz 
że każdy z osadników zostanie 
na okres sześciu lat zwolniony z 
podatków krajowych i ciężarów 
pańszczyźnianych i jako posia-
dacz własnego gruntu zostanie 
zwolniony z wieloletniej służby 
wojskowej.

Warunki te zachęciły Kisucan 
do natychmiastowej reakcji, al-

DZIEJE  POLAKÓW NA BUKOWINIE (DZISIEJSZEJ 
RUMUŃSKIEJ)- CZĘŚĆ 3

Powstawanie wsi: NOWY SOŁONIEC
Jerzy Mużyło na podstawie materiałów: Alfonsa Eugeniusza Zelionca
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bowiem rozważali oni również 
opuszczenie granic austryiackich, 
by w sąsiedniej Mołdawii szukać 
lepszego życia. W1834 r. górale 
nasi z Hliboki, na czele z Adamem 
Staszkowianem złożyli na ręce 
starosty czerniowieckiego petycję 
o przyznanie im nowych terenów 
w majątku Solka. Początkowo 
zarząd solczański proponował im  
jałowe ugory w okolicach Sucza-
wicy, ale ze względu na groźbę  

i nacisk górali, iż  w przypadku 
nieuwzględnienia ich racji prze-
niosą się do Mołdawii , złagodzo-
no pertraktacje i przydzielono im  
do skolonizowania dolinę rzeczki 
Sołoniec, zwaną urzędowo Lich-
tenthalen, która była zarezerwo-
wana dla sudeckich niemieckich 
kolonistów. Pertraktacje zakoń-
czono 16 października 1834r 
podpisaniem protokołu który za-
wierał warunki zasiedlenia doliny 

Lichtenthalu. Udzielono zezwo-
lenia na osiedlenie się 30 rodzi-
nom z Hlibokiej, przyznając im 
941 morgów, 868 sążni lasów i 
pastwisk. Zgodnie z umową , par-
cele przeznaczone na  zabudowa-
nia domów i gospodarstw zosta-
ły wymierzone po obu  stronach  
starej drogi wojskowej, wiodącej 
z Solki do Gura Humory, zaś do-
mostwa miały być postawione 
tak , by między jednym i drugim 

była łączność  
wzrokowa, gdyż 
tego wymagały 
względy bezpie-
czeństwa przed 
z a g r o ż e n i e m 
bandyckim. Na-
leży nadmienić , 
że droga ta mu-
siała być wów-
czas uczęszcza-
na, albowiem 
przy niej, pod 
górą Pleszą, sta-
ła już w 1802r. 
karczma nie-
jakiego Kon-
stantego Zieliń-
skiego, którego 
księgi metrykal-
ne w Kaczyce 
notowały jako 
,, propinator In 
Plesz’’

Pierwsze rodzi-
ny przybyły nad 
rzekę Sołoniec 
31 października 
1834 r., przej-
mując otrzy-
mane grunty  i 
przygotowując 
p rowizorycz -
ne domostwa 
na okres zimo-
wy. Otrzymane 
grunty w dolinie 
sołonieckiej nie 
były zbyt uro-
dzajne , ponadto 
każda rodzina 
była zobowiąza-
na do płacenia 
20 grajcarów 
z otrzymane-
go morga jako 
roczny krajowy 
podatek, zaś za 
u ż y t k o w a n i e 
drewna opało-

wego z lasu po 1 florenie. Oprócz 
tego każdy gospodarz  zobowią-
zywał się do przepracowania 12 
dni w roku za zapłatę od 8 do 10 
grajcarów za dzień pracy  i po 
12 grajcarów za dzień najemny. 
Protokół  ustalał także dla przy-
byłych ,,Hliboczan’’ zwolnienie 
z obowiązku podatkowego na 
okres sześciu lat. W ten sposób 
powstała na Bukowinie południo-
wej pierwsza miejscowość górali 
czadeckich, która otrzymała na-
zwę Nowy Sołoniec. Ponieważ 
nasi górale osiedlili się nad rzeką 
Sołoniec, której nazwa nawiązuje 
do istniejących w tej okolicy złóż 
soli i źródeł solankowych, musie-
li dodać proklityczny przymiot-
nik ,,Nowy’’, albowiem istniała 
już kolonia o nazwie ,,Sołoniec’’, 
leżąca na południe od Portesztów 
Dolnych. [Pierwszy raz nazwa 
Solonet, na określenie rzeczki, 
nad którą osiedlili się górale cza-
deccy, pojawia się w dokumencie 
fundacyjnym klasztoru Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryii 
Panny z Umor(Gura Humorului). 
Dokument datowany na dzień 13 
kwietnia 1415 r., wskazuje na 
przekazanie temuż klasztorowi 
wsi znajdującej się w dorzeczu 
Sołońca ].

Pierwsze nazwisko zapisane w 
kaczyckiej metryce urodzeń pod 
datą 29 kwietnia 1835 r. to Józef 
Koman, syn Macieja i Anny z 
d. Ramszak, z dopiskiem: córka 
wieśniaka węgierskiego(,,Agri-
cole In Hungaria’’); rodzicami 
chrzestnymi byli Józef Smolka i 
Anna Rewaj, a akuszerką Anna 
Gomuła. Potem odnajdujemy 
cały szereg nazwisk , jak; Ram-
szak, Budasz, Rewaj, Liszka, 
Paździora, Juraszek, Bielesz i 
inne, powszechne w Istebnej na 
Śląsku Cieszyńskim i w czadec-
kim, zaś częste dopiski o pocho-
dzeniu rodziców wskazują na ich 
przybycie ,,od Trenczyna’’, czyli 
z rejonu czadeckiego, który nale-
żał administracyjnie do komitetu 
trenczyńskiego. Począwszy od 
1838 r. w metrykach parafial-
nych, jak i w schematach archi-
diecezji lwowskiej, pojawia się 
oficjalna nazwa Nowy Sołoniec 
w transliteracji niemieckiej ,, 
Neu Solonetz’’. W górnej części, 
wzdłuż  rzeczki Sołoniec, istniała 

od 1826 r. mała osada, skupiaja-
ca na początku 14 rodzin ruskich, 
które przybyły z Galicji, prawdo-
podobnie z Bańskiej Woli. Otrzy-
mały po 4 ha lasu na kolonizację 
i zajmowały się pozyskiwaniem 
potażu, a przysiółek otrzymał na-
zwę Majdan, co w archaicznym 
języku ruskim oznacza miejsce, 
gdzie wypala się węgiel drzewny. 
Idąc za przykładem sołonczan, 
wiosną 1835 r. Kisuczanie z Tere-
bleszt i Kaliczanki, zwiedziwszy 
grunta położone na granicy ma-
jątku Solki i Iliszesztie, zwrócili 
się z prośbą o przydzielenie im 
na skolonizowanie południowe-
go zbocza góry Pleszy. Delegacja 
licząca 16 osób, którą dowodził 
Marian Zendek, zwróciła się do 
zarządu , żeby warunki ich pety-
cji były analogiczne do podpisa-
nych przez kolonistów  z Nowego 
Sołońca. Otrzymali wówczas 482 
morgi po obu stronach drogi, tzw. 
cesarskiej. Natomiast  13 mar-
ca 1836 r. 14 rodzin góralskich 
z Kaliczanki rozlosowało swoje 
parcele i przystąpiło do budowy 
domów, dając początek Pleszy. 
Wokół roztaczała się wspaniała 
puszcza jodłowo- bukowa, pełna 
dzikiej zwierzyny. Kilka lat póź-
niej dołączyło do nich kilkanaście 
rodzin góralskich z Tereblesztów. 
Liczni górale  z Terebleszt i Kra-
snej w latach 1933-36 skarżyli się 
na samowolę dzierżawcy, prze-
ciążającego ich pracą i na oddale-
nie ich osady od kościoła i szkoły 
w Serecie, co uniemożliwiało im 
praktyki religijne i pobieranie 
nauk. W 1837 r. urząd powiato-
wy w Czeniowcach zdecydował, 
żeby naszych tereblesztan oraz 40 
rodzin z Krasnej osiedlić dzikiej 
dolinie Humory, ,,odwiedzanej 
tylko przez myśliwych i różne 
elementy bandyckie. W sierpniu 
1838 r. zebrała się komisja lu-
stracyjna i i prawdopodobnie nasi 
górale spóźnili się na tę komisję 
i górną część gruntów przezna-
czono dla 40 rodzin Niemców 
Sudeckich, zaś dolną część dla 
40 rodzin góralskich z Krasnej. 
W ten sposób powstała , obok So-
łońca i Pleszy, polsko- niemiecka 
wieś Pojana Mikuli.

W następnym odcinku; Nowy 
Sołoniec pod zaborem  austryjac-
kim.
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 W listopadzie 2007 roku pod-
czas oficjalnej wizyty Prezydenta 
Ukrainy w Izraelu, Wiktora Jusz-
czenki, nieoczekiwanie obwie-
ścił on, iż OUN i UPA w żaden 
sposób nie były związane anty-
semickimi działaniami i że statu-
towe dokumenty tych organizacji 
nie zawierają żadnych antyse-
mickich ustaleń. „Żadne archi-
wum nie potwierdza dzisiaj ani 
jednej akcji typu egzekucyjnego 
(karnego) przeciwko Żydom, w 
której braliby udział bojownicy 
UPA lub inne podobne organi-
zacje” - oznajmił wówczas szef 
państwa ukraińskiego. „Rozu-
miem, że wiele działań propa-
gandy sowieckiej nabrało siły 
stereotypu, ale my mamy prawo 
mówić, że prawda jest inna - do-
dał Juszczenko.
Przyczyny tak kategorycznego 
stwierdzenia ukraińskiego prezy-
denta są zrozumiałe. Na Ukrainie 
obecnie dokonuje się proces kon-
struowania nowej świadomości 
narodowej, w ramach którego 
członkowie OUN i UPA zostali 
ogłoszeni bohaterami narodo-
wymi. Przecież bohaterowie na-
rodowi nie mogą być zamieszani 
w przestępstwa przeciwko ludz-
kości.
Nic dziwnego, że oskarżenia 
OUN - UPA o udział w likwido-
waniu Żydów są gniewnie odrzu-
cane przez probanderowsko na-
stawionych historyków ukraiń-
skich. „Rozpatrując zagadnienie 
stosunków ukraińsko - żydow-
skich w XX wieku, jakikolwiek 
badacz styka się z problemem 
stosunku Żydów do narodowo-
-wyzwoleńczego ruchu ukraiń-
skiego. „Zazwyczaj obraz tego 
zagadnienia budowany jest na 
fundamencie stereotypów pro-
pagandy sowieckiej: pogromy, 
ukraińscy nacjonaliści to anty-
semici, udział ukraińskich poli-
cjantów w Holokauście etc. Jed-
nak obiektywny badacz nie może 
nie zauważyć, że takie przed-
stawienie problemu jest zupeł-
nie nie uprawnione” - twierdzą 
na przykład Aleksander Gołun i 
Aleksander Wołk. 
Jest to oświadczenie pozornie 
wystarczające mocne. 
Ale cóż, przyjmijmy wyzwanie 
i spróbujemy rozpatrzeć za-
gadnienie o stosunku nacjona-
listów ukraińskich do Żydów i 
o uczestnictwie Żydów w Ukra-
ińskiej Powstańczej Armii.

 BANDEROWCY WSPÓLNI-
CY NAZISTÓW III RZESZY

Związek ukraińskich nacjona-
listów z niemieckimi organami 
wywiadu nie jest dla nikogo 
tajemnicą od czasów procesu 

w Norymberdze. Co najmniej 
od 1938 roku służby specjalne 
III Rzeszy zasilały ukraińskie 
nacjonalistyczne ugrupowania, 
mając nadzieję wykorzystać je 
do destrukcyjnej działalności 
najpierw przeciwko Polsce, a 
potem przeciw  ZSRS.
Przed kampanią przeciwko 
Polsce Abwehra otrzymała jed-
noznaczne zadanie: wykorzy-
stać ukraińskich nacjonalistów 
do wywołania powstania w Pol-
sce, „mającego na celu zniszcze-
nie Polaków (chodziło o polską 
inteligencję) i Żydów w Polsce. 
O tym osobiście mówił Ribben-
trop  Canarisowi.” 
Jak widzimy, kierownictwo na-
zistowskie nie miało żadnych 
wątpliwości co do gotowości 
podlegających im ukraińskich 
nacjonalistów do realizowania 
przez nich antyżydowskich po-
gromów. I kierownictwo Organi-
zacji Ukraińskich Nacjonalistów 
i szeregowi jej członkowie wy-
znawali zdecydowanie antyse-
mickie poglądy.
W maju 1941 roku, bezpośrednio 
przed niemieckim wtargnięciem 
w granice Związku Sowieckiego, 
OUN (b) opracowała nowy plan 
powstania - instrukcję „Walka i 
działalność OUN w czasie woj-
ny”. Zgodnie z 16 punktem roz-
działu „Wytyczne na pierwsze dni 
organizowania państwa”, pryn-
cypia polityki OUN co do stosun-
ku do mniejszości narodowych 
przedstawiały się następująco:
„Mniejszości narodowe dzielą 
się na:

а) przyjazne nam, to znaczy 
członkowie wszystkich ujarz-
mionych narodów;
b) wrogie nam, to znaczy Moska-
le, Polacy, Żydzi;
c) mające jednakowe prawa z 
Ukraińcami, oni mogą wrócić do 
swojej ojczyzny;
d) niszczone w walce, oprócz tych 
którzy przestrzegają porządku: 
przesiedlenie na ich ziemie, nisz-
czyć przede wszystkim inteligen-
cję, której nie wolno dopuszczać 
do jakichkolwiek państwowych 
instytucji, w ogóle należy uczy-
nić niemożliwym pojawienie się 
inteligencji, to jest uniemożliwić 
dostęp do szkół etc. 
Na przykład tak zwanych pol-
skich rolników należy asymilo-
wać, uświadamiając ich, tym bar-
dziej w te gorące, przepełnione 
fanatyzmem czasy, że są Ukraiń-
cami, tylko obrządku łacińskie-
go, przymusowo spolonizowani. 
Przywódców niszczyć. Żydów 
izolować, usuwać z państwo-
wych instytucji, aby uniknąć 
sabotażu, tym bardziej Mo-
skali, Polaków i Żydów. Gdyby 

zaszła absolutna konieczność 
pozostawić w aparacie gospo-
darczym Żyda, postawić przy 
nim naszego milicjanta i likwi-
dować za najmniejsze przewi-
nienie.
Kierownikami poszczególnych 
urzędów mogą być tylko Ukra-
ińcy, a nie obcokrajowcy - wro-
gowie. Asymilacja Żydów jest 
wykluczona.
Następny, 17-ty punkt rozdzia-
łu wyjaśniał: „Nasza władza 
powinna być straszna dla jej 
przeciwników. Terror dla obco-
krajowców - wrogów i własnych 
sprzedawczyków”.

Te antysemickie plany nacjo-
naliści ukraińscy zaczęli wcie-
lać w życie od pierwszych dni 
agresji  Niemiec na Związek 
Sowiecki.
Już wczesnym rankiem 30 
kwietnia do opuszczonego 
przez sowieckie wojska Lwowa 
wkroczył sformowany przez 
Abwehrę pododdział ukraiń-
ski - rozpoznawczo-dywersyjny 
batalion „Nachtigall”. 

Nacjonaliści ukraińscy z Niem-
cami  zorganizowali w mieście 
okrutną rzeź żydowskiej i pol-
skiej ludności. Dzisiaj historycy 
ukraińscy  próbują zanegować 
ten fakt, obwiniając  o organi-
zację pogromu  postępującą za 
wojskami  specgrupę  „S”.  Jed-
nak  badania niemieckich specja-
listów wykazały, iż  specgrupy 
„S” weszły do Lwowa dopiero 2 
lipca.
A w dzień rzezi, 30 kwietnia, szef 
najbardziej wpływowej frakcji 
OUN Stepan Bandera zwrócił się 
do swoich stronników z nie wy-
magającym żadnego komentarza 
hasłem:
„Narodzie ! Wiedz ! Moskwa, 
Polska, Węgrzy, Żydostwo to 
Twoi wrogowie. Niszcz ich ! La-
chów, Żydów, komunistów zniszcz 
bez miłosierdzia !”  Kilka dni 
później z podobnym apelem wy-
stąpił Andriej Mielnik. „Śmierć 
żydowskim sługusom - komuno-
-bolszewikom !” - stwierdził w 
swoim wezwaniu.
Kierownictwa konkurujących 
ze sobą frakcji ukraińskich na-
cjonalistów były jednomyślne w 
jednym -  w realnym wspieraniu 
przeprowadzanej przez Niem-
ców likwidacji Żydów. Okrutne 
mordowanie przez nacjonalistów 
ukraińskich Żydów i Polaków 
już latem 1941 roku zdarzało 
się wszędzie; czasami  Niemcy 
byli zmuszeni powstrzymywać 
swoich „sojuszników”. We wsi 
Turbow nacjonaliści wyrżnę-
li wszystkich mężczyzn Żydów 
(temu Niemcy nie sprzeciwiali 

się), i chcieli spalić żywcem po-
zostałe kobiety i dzieci (tego jed-
nak Niemcy, nie wytrzymując, 
zabronili). 
Uciekających z miast Żydów 
także likwidowali. Żołnierz ba-
talionu „Nachtigall” zapisał w 
dzienniku: „ W czasie naszego 
przemarszu... w dwóch wioskach 
zastrzeliliśmy wszystkich opiera-
jących się Żydów...  Zastrzelili-
śmy wszystkich napotkanych tam 
Żydów.” 
Aleksander Gołun i Aleksander 
Wołk udziałowi OUN - UPA w 
Holokauście uparcie zaprzecza-
ją: „ Rzecz polegała na różnych 
incydentach, a nie na zaplano-
wanym uczestnictwie w ludo-
bójstwie”. Jednak w rzeczywi-
stości było zupełnie przeciw-
nie: przykłady bezpośredniego 
udziału nacjonalistów ukraiń-
skich w likwidowaniu Żydów 
latem - jesienią 1941 roku moż-
na przytaczać bardzo długo. 
To nie były incydenty - to było 
ludobójstwo.

ŻYDZI NA HAK!
LACHY ZA SAN

SMERT LACHOM!

Bardzo szybko jednakże, ukra-
ińscy nacjonaliści zauważyli, 
iż Niemcy nie uważają ich za 
sojuszników i nie maja zamia-
ru przekazywać im władzy nad 
„oswobodzoną Ukrainą”. I wte-
dy hasła OUN - UPA zmieniły 
się. Zgodnie z niemieckimi do-
kumentami, nowe hasło nacjo-
nalistów brzmiało: „Niech żyje 
niezależna Ukraina bez Żydów, 
Polaków i Niemców. Polacy za 
San, Niemcy do Berlina, Żydzi 
na hak !” 
Przejście nacjonalistów do opo-
zycji przeciwko okupantom nie-
mieckim nie wpłynęło na ich 
skrajnie negatywny stosunek 
do Żydów. Metody rozwiązania 
kwestii żydowskiej na Ukrainie,  
wysuwane przez nacjonalistów, 
były nie mniej radykalne, niż me-
tody Niemców. Możliwe, że me-
tody OUN - UPA były dużo bar-
dziej radykalne - przecież hasło 
„Żydzi na hak” było wysunięte 
wcześniej, niż odbyła się słynna 
konferencja w Wansee, która 
zadecydowała o „OSTATECZ-
NYM ROZWIĄZANIU KWE-
STII ŻYDOWSKIEJ „.
Tym niemniej, na początku 1942 
roku niemieckie służby specjalne 
odnotowały zadziwiające zja-
wisko: ukraińscy nacjonaliści 
zwinęli swoją antysemicką pro-
pagandę. 
Jakkolwiek  trudne to do zro-
zumienia, spostrzeżenie to od-
powiadało rzeczywistości: w 
drukowanej propagandzie nacjo-

nalistów w latach 1943 - 1945 
(czasopisma „Do broni” i „Po-
wstaniec”) nie znajdujemy bez-
pośrednich antysemickich wypa-
dów.
To wydarzenie można byłoby 
interpretować jako świadectwo 
tego, że kierownictwo OUN jed-
nak odcięło się od swoich poglą-
dów na Żydów jako głównych 
wrogów ukraińskiego nacjonali-
zmu. Można by - gdyby nie masa 
świadectw o tym, że podejście 
nacjonalistów do kwestii żydow-
skiej nie zmieniło się. Znikając z 
drukowanej propagandy antyży-
dowska tematyka po dawnemu 
istniała w propagandzie ustnej.  
W lipcu 1943 roku , w czasie 
znanego ludobójstwa na Woły-
niu  propagandyści OUN -UPA 
wzywali do zniszczenia nie tylko 
miejscowej polskiej ludności, ale 
i Żydów. Duchowni greckoka-
toliccy przekazywali: „Bracia i 
siostry, nadszedł czas, kiedy mo-
żemy zemścić się na Polakach, 
Żydach i komunistach” - wspo-
minał jeden z naocznych świad-
ków. Takie same hasła znajdu-
jemy w doniesieniach, dostar-
czanych do ukraińskiego sztabu 
ruchu partyzanckiego przez 
sowieckich partyzantów: „Na 
zebraniach wiejskich Ukraińcy 
wzywają do zniszczenia komuni-
stów, Żydów i Polaków”.
Należy także przypomnieć, że 
Ukraińska Powstańcza Armia 
w znacznym stopniu składała 
się z kadry dowódczej i żoł-
nierzy zorganizowanej przez 
Niemców ukraińskiej policji 
pomocniczej. Wczesną wiosną 
całe pododdziały ukraińskiej po-
licji uciekły do lasu, stając się 
kośćcem UPA. Stopień zorgani-
zowania tej ucieczki, a także jej 
następstwa, związane są z wielką 
i skuteczną operacją niemieckich 
służb specjalnych. Istotne jed-
nak jest  to, iż trzon UPA skła-
dał się z ludzi, całkiem niedaw-
no uczestniczących  w antyży-
dowskich akcjach. I swojego 
stosunku do Żydów banderow-
cy nie zmienili. Kiedy dowódca 
sowieckiego oddziału partyzanc-
kiego Jan Nalepka próbował pro-
wadzić rozmowy z przedstawi-
cielami UPA, otrzymał następu-
jącą odpowiedź: „Jeżeli usunie-
cie najpierw wszystkich swoich 
Żydów, wtedy będziemy z wami 
prowadzić rozmowy”.
Równolegle z rzezią Polaków 
na Wołyniu przebiegało nisz-
czenie Żydów, jeszcze pozo-
stających na kontrolowanych 
przez nacjonalistów teryto-
riach. Zanotowano w sztabie 
partyzanckim: „według znaj-
dujących się w naszym posiada-
niu oficjalnych dokumentów SB 

ŻYDZI NA UKRAIŃSKI HAK! SMERT LACHOM
„CHWAŁA UKRAINIE” - UKRAIŃSKIE „SIEGL HEIL”
Dla KSI Aleksander Szumański
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UPA (Służby Bezpieki), nacjo-
naliści na bezpośredni odgórny 
rozkaz likwidują polską i żydow-
ską ludność”.
O prawdziwości tej informacji 
można sadzić, w szczególności, 
po losie tych nielicznych Żydów, 
którym udało się zbiec z poło-
żonych na Zachodniej Ukrainie 
gett. W lasach nie czekało ich 
ocalenie, lecz śmierć. Zbiegowie 
z getta w Tuczynie, kilka setek 
Żydów mogło przetrwać zimę, 
„ale warunki życia w przeciągu 
kilku miesięcy w lesie, gdzie w 
sąsiedztwie stacjonowały lub 
przechodziły bandy pseudo - 
partyzantów, grabieżców i for-
macje UPA, okazały się zgubne 
dla prawie wszystkich uciekinie-
rów”. W rezultacie na terenie 
Zachodniej Ukrainy przeżyło 
niewielu Żydów - a przyczyną 
tego były działania ukraińskich 
nacjonalistów.
Nietrudno zrozumieć, że zanie-
chanie drukowania antyżydow-
skiej propagandy było podykto-
wane dążeniem ukraińskich na-
cjonalistów, aby w oczach świa-
towej społeczności prezentować 
się bardziej przyzwoicie. Anty-
sowiecka działalność OUN -UPA 
była prowadzona pod wzniosłym 
hasłem „Wolność narodom, 
wolność człowiekowi”, lecz in-
formacja o masowym wynisz-
czaniu przez nich Żydów nie-
uchronnie obnaża kłamliwość 
takich haseł. Dokładnie dlatego 
propaganda UPA uporczywie 
zwalczała stwierdzenia o udzia-
le nacjonalistów w Holokau-
ście. W czasie rajdu do Słowacji 
propagandyści biorących w nim 
udział pododdziałów ogłaszali: 
„W całej naszej literaturze po-
litycznej, podziemnej prasie i w 
proklamacjach ani teraz, ani w 
czasie niemieckiej okupacji da-
remnie będziecie szukać choćby 
słowa przeciwko Żydom. Takie 
oskarżenia - to czysty wymysł 
i kłamstwo”.  Jednak właśnie 
podobne oświadczenia propa-
gandzistów UPA były szczerym 
łgarstwem.
Rozdźwięk pomiędzy słowami 
i czynami ukraińskich nacjona-
listów znajduje dobre odzwier-
ciedlenie w meldunku, przeka-
zanym do ukraińskiego sztabu 
partyzanckiego przez dowódcę 
działającego na Wołyniu wiel-
kiego sowieckiego zgrupowa-
nia partyzanckiego Fiedorowa: 
„Nacjonaliści w swoich drukach 
propagandowych piszą i oskar-
żają naród rosyjski o dzikość i 
ciemnotę. Jednocześnie w swo-
ich licznych ulotkach zwracają 
się do wszystkich narodów za-
chodu i wschodu z wezwaniem 
do budowania swoich niepodle-
głych państw narodowych. Ra-
zem z tym prowadzą dziką nie-
okiełznaną krwawą rozprawę, 
likwidując zupełnie całą polską 
i żydowską ludność, a także 
wszystkich, niezależnie od na-
rodowości, sprzyjających władzy 
radzieckiej  i pomagających par-
tyzantom. Palą, zabijają, rąbią 

toporami”.
Wielka szkoda, że dzisiaj tej 
oczywistej dla  żyjących wów-
czas świadków zasadniczej 
różnicy pomiędzy propagan-
dowymi oświadczeniami ukra-
ińskich nacjonalistów a ich 
krwawą działalnością nie życzą 
sobie widzieć niektórzy poli-
tycznie zaangażowani history-
cy, szczególnie działających w 
lobby żydowskim w USA.

      ŻYDZI W UPA

 Na tle przedstawionych powy-
żej faktów paradoksem może 
wydawać się to, że informacja o 
udziale Żydów w UPA nie okazu-
je się czystą nieprawdą. W swo-
ich wspomnieniach naczelnik 
SB OUN  Mykoła Łebedź pisze: 
„Większość lekarzy UPA była 
Żydami, których UPA uratowała 
od likwidacji przez hitlerowców. 
Lekarze - Żydzi byli uważani 
za pełnoprawnych obywateli 
Ukrainy i dowódców - oficerów 
ukraińskiej armii. Tu koniecznie 
należy podkreślić, ze oni wszy-
scy rzetelnie wypełniali swoje 
ciężkie obowiązki, pomagali nie 
tylko żołnierzom, lecz także lud-
ności, dokonywali objazdu tere-
nu, organizowali szpitale polo-
we i szpitale w zamieszkanych 
miejscowościach. Nie porzucali 
bojowych szeregów  w ciężkich 
sytuacjach nawet wtedy, gdy 
mieli możliwość przejścia do 
czerwonych. Wielu z nich pole-
gło żołnierską śmiercią w walce 
za te ideały, za które walczył cały 
naród ukraiński”.
Słowa te można byłoby nazwać 
zwyczajnym łgarstwem, gdyby 
nie znajdowały potwierdzenia 
w sowieckich dokumentach. 30 
października 1943 roku komisarz 
i dowódca działającego na Woły-
niu partyzanckiego zgrupowania 
Begma zawiadomił ukraiński 
sztab partyzancki: „Nacjonali-
ści w Dąbrowicy zmobilizowali 
wszystkich krawców do przygo-
towania ciepłej odzieży na zimę. 
Według ostatniego rozporządze-
nia sztabu nacjonaliści obecnie 
przyjmują do siebie wszystkich, 
za wyjątkiem Polaków. Obecnie 
wśród nacjonalistów znajduje 
się wielu Żydów, szczególnie le-
karzy”.
Przyczyny, dla których ukraińscy 
nacjonaliści zaczęli przyjmować 
do siebie Żydów, były w szcze-
gólności pragmatyczne i nigdy 
nie były przez kierownictwo 
UPA skrywane. Wołyń był zaco-
faną rolniczą krainą, większość 
ludności stanowili chłopi - rol-
nicy. Aż do II Wojny Światowej 
około jedną trzecią ludności sta-
nowili elementarni analfabeci, 
a rzemieślników i lekarzy było 
nadzwyczajnie mało.  Właśnie 
ten deficyt nieodzownych specja-
listów zmusił dowództwo UPA 
do przyjmowania do siebie Ży-
dów.
Jednak nie należy przypuszczać, 
że nacjonaliści, chociaż przy-
muszeni koniecznością, postą-

pili wbrew swoim zwyczajom 
(„przydusili gardło własnej pie-
śni”).  W sprawozdaniu referenta 
Służby Bezpieczeństwa OUN, 
przechwyconym przez sowiec-
kich partyzantów, wyczerpują-
co scharakteryzowana jest bie-
żąca polityka nacjonalistów: 
„Wcześniej SB wydała rozkaz 
- wszystkich Żydów nie będą-
cych specjalistami potajemnie 
zlikwidować, aby Żydzi i także 
nasi ludzie o tym nie wiedzieli, 
a rozpuszczać propagandę, że 
uciekli do bolszewików”.
Jak widać, Żydzi - nie spe-
cjaliści byli od razu skrycie 
likwidowani. Specjaliści żyli 
dalej, ale przy nadejściu Armii 
Czerwonej ich także zabijano. 
Na korzyść tego przypuszczenia 
świadczy następująca okolicz-
ność.  
W 1944  roku , spodziewając 
się nadejścia Armii Czerwonej, 
banderowcy zorganizowali w 
kontrolowanych przez siebie 
rejonach czystkę, likwidując 
podejrzanych. Pierwszymi 
ofiarami czystki dokonywanej 
przez ukraińskich nacjonali-
stów stali się byli jeńcy wojenni, 
przechowywani na wsiach. Nie-
którzy z nich byli wypuszczeni z 
obozów w czterdziestym pierw-
szym, niektórzy zbiegli - jednak 
w każdym przypadku ci ludzie 
mogli znać system i metody dzia-
łania banderowskiej organizacji. 
Dlatego krajowe kierownictwo 
OUN rozkazało zlikwidować 
wszystkich. „Zabójstwa miały 
najbardziej bestialski charakter 
- pisze historyk Aron Szneer. - 
Tylko w jednym Goszczańskim 
rejonie Równieńskiego powiatu 
było zamęczonych z zamordo-
wanych 100 jeńców. Trupy za-
bitych, w wielu przypadkach i 
żywych ludzi z przywiązanymi 
do szyi kamieniami, banderow-
cy wrzucali do rzeki Horyń. W 
ten sposób zostały zlikwidowane 
tysiące jeńców, żołnierzy i ofice-
rów Armii Czerwonej, w tej licz-
bie pochodzący z wschodnich 
rejonów Ukrainy.” 
Trudno uważać, że likwidując 
swoich rodaków - Ukraińców 
tylko z powodu podejrzenia o 
ewentualną współpracę w prze-
szłości z Sowietami, nacjonali-
ści mogliby oszczędzić zniena-
widzonych przez siebie Żydów. 
Wystarczającym opisem losu 
Żydów pozostających w UPA 
okazuje sie następująca historia, 
opowiedziana przez jednego z 
cudem ocalonych zbiegów z gett 
Zachodniej Ukrainy.
„W czasie ucieczki do lasu i li-
kwidacji obozu Kurowice nie-
którzy „wolni” Żydzi nawiązali 
styczność z ukraińskim podzie-
miem, banderowcami, i zaczęli 
z nimi współpracować. Inicja-
tywa była podtrzymywana przez 
banderowców, którzy byli zain-
teresowani pracą żydowskich 
specjalistów. Licznym lekarzom 
i technikom z obozu w Kurowi-
cach banderowcy proponowali 
pomoc w uwolnieniu.

Doktor Skoropadski i doktor 
Kalfus zgodzili sie i poszli do 
banderowców. Skoropadski, 
sprawiedliwy i naiwny człowiek, 
wierzył przedstawicielom ukra-
ińskich nacjonalistów, że nie 
stanie się mu krzywda. On był 
przez długi czas przy nich i niósł 
pomoc medyczną rannym i cho-
rym.
Do doktorów Skoropadskiego i 
Kalfusa ukraińscy nacjonaliści 
dołączyli także jednego stoma-
tologa. Jemu udało się zbiec w 
dniu wielkiej rosyjskiej ofen-
sywy - 22 czerwca 1944 roku 
uciekł w pola i kiedy nadszedł 
oddział Rosjan, wyszedł ze swo-
jego ukrycia z podniesionymi 
rękami i stanął przed nimi. Opo-
wiedział nam później, że  ukra-
ińscy nacjonaliści jeszcze przed 
nadejściem Rosjan  zabili dok-
tora Skoropadskiego i doktora 
Kalfusa, bo ostatnio zbyt wiele 
wiedzieli”.
     

MITY I RZECZYWISTOŚĆ

 Kończąc rozpatrywanie tema-
tu „Żydzi w UPA”, można wy-
ciągnąć następujące wnioski.

    1.Od początku II Wojny 
Światowej ukraińscy nacjona-
liści kierowali się zdecydowa-
nie antysemickimi poglądami i 
brali bezpośredni udział w Ho-
lokauście (Zagładzie, Shoah).

    2.Utworzenie nielegalnej 
Ukraińskiej Powstańczej Armii  
i  zapotrzebowanie  na wykwa-
lifikowaną siłę roboczą - rze-
mieślników i medyków - zmusi-
ły kierownictwo nacjonalistów 
do wykorzystywania w tych 
celach Żydów.

    3.Jednocześnie  kontynuowa-
ne było masowe  likwidowanie 
Żydów nie będących fachow-
cami, w tej liczbie także  tych, 
którzy wstąpili do UPA. W 
przededniu wkroczenia Armii 
Czerwonej Żydzi - specjaliści 
także byli likwidowani.

Jak widać, obecność Żydów 
w UPA nosiła wymuszony i lo-
kalny charakter. Co sie tyczy 
ukraińskich nacjonalistów, 
to należy jeszcze raz przypo-
mnieć, że i kierownictwo UPA i 
szeregowi członkowie tych for-
macji byli antysemitami i brali 
aktywny udział w Holokauście. 
To nie „stereotypy sowieckiej 
propagandy”, na które gniew-
nie powołują się  Aleksander 
Gołun  i Aleksander Wołk. To  
są fakty,  których nie może nie 
zauważyć  żaden obiektywny 
badacz.
Polscy historycy badający Ho-
lokaust, jego genezę i skutki 
niestety nie wykazują się zna-
czącymi publikacjami nauko-
wymi, być może za wyjątkiem 
dr Tomasza Sommera redakto-
ra naczelnego tygodnika „Naj-
wyższy czas”, autora histo-

rycznej książki „Operacja an-
typolska NKWD 1937 - 1938”; 
Geneza i przebieg ludobójstwa 
popełnionego na Polakach w 
Związku Sowieckim.
Książka dr Tomasza Sommera 
„Operacja antypolska NKWD 
1937 – 1938” odkrywa wiele 
białych plam martyrologii na-
rodu polskiego i zapewne po-
służy historykom do dalszych 
badań operacji masowych za-
głady Polaków w ZSRS w okre-
sie lat 1937 – 1938.
Ludobójstwo dokonane w 
ZSRS w latach 1937 – 1938 w 
wyniku którego zginęło ok. 200 
tysięcy spośród prawie milio-
na tamtejszych Polaków, nie 
posiada jeszcze pełnej histo-
riografii, stąd dr Tomasz Som-
mer socjolog w PAN podjął się 
opracowania monografii tego 
ludobójstwa.

DRUGI ETAP SOWIECKIE-
GO LUDOBÓJSTWA

IZRAEL LEPLEWSKI

Ludobójstwo dokonane w 
ZSRS w latach 1937 – 1938, w 
wyniku którego zginęło ok. 200 
tysięcy spośród prawie miliona 
tamtejszych Polaków. Opera-
cję zleciło Biuro Polityczne KC 
WKP(b) pod przewodnictwem 
Józefa Stalina, a przeprowadził 
ówczesny szef NKWD Nikołaj 
Jeżow przy pomocy ściśle taj-
nego rozkazu 00485. Operacja 
polska NKWD była drugą pod 
względem ilości ofiar częścią 
sowieckiego Wielkiego Terro-
ru.
Źydowscy enkawudziści Alek-
sandr Minajew – Cykanowski 
wraz z Władimirem Cesarskim 
pod kierunkiem Żyda Izraila 
Leplewskiego - szefa UNKWD 
na Ukrainie, przygotowywali 
„albumy” z wyrokami i wrę-
czali je Jeżowowi i Wyszyń-
skiemu. Obaj byli Żydami z 
Odessy, którzy zrobili kariery 
w NKWD właśnie na ekstermi-
nacji Polaków.
Dzięki wydanej niedawno 
książce doktora Tomasza Som-
mera „Operacja antypolska 
NKWD 1937-1938”, nieznani 
kaci Polaków  będą już znani.

 Opracował Aleksander Szu-
mański „Głos Polski” w Toron-
to

Źródła:

„Kwestia żydowska w OUN - 
UPA” „Gazeta 2000” Ukraina
- Aleksander Djukow - historyk 
rosyjski

Tytuł oryginału “Еврейский 
вопрос” для ОУН-УПА 
(“Газета 2000”, Украина) 
Александр Дюков, 09 
февраля 2008

 Przesłał W.T. ,tłumaczenie 
W.T. oraz redakcja “Głosu Pol-
skiego” w Toronto
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Kartka z kalendarza 1943r.
Stanisław Żurek
- 1943 roku, tzw “Krwawa Nie-
dziela” (prawosławne święto 
Piotra i Pawła): “Oddziały UPA 
wchodzące w skład Północno-
-Zachodniego OW „Turiw”, przy 
aktywnym wsparciu miejscowej 
ludności ukraińskiej zorgani-
zowanej w tzw. Samooboronne 
Kuszczewyje Widdiły, 11 lipca 
1943 r. o świcie otoczyły i za-
atakowały uśpione wsie i osady 
polskie jednocześnie w trzech 
powiatach: kowelskim, horo-
chowskim i włodzimierskim. Do-
szło do nieludzkich rzezi i znisz-
czenia; ludność polska ginęła od 
kul, siekier, wideł, kos, pił, noży, 
młotków i innych narzędzi zbrod-
ni – płonęły polskie wsie. Była to 
akcja dobrze przygotowana i za-
planowana w najdrobniejszych 
szczegółach. Na przykład, akcję 
w pow. Włodzimierskim poprze-
dziła koncentracja oddziałów 
UPA w lasach zawidowskich (na 
zachód od Porycka), w rejonie 
Marysin, Dolinka, Lachów oraz 
w rejonie Zdżary, Litowieeż, 
Grzybowica. Na cztery dni przed 
rozpoczęciem akcji we wsiach 
ukraińskich odbyły się spotka-
nia, na których uświadamiano 
miejscową ludność o koniecz-
ności wymordowania wszyst-
kich Polaków./.../ W rozmowach 
uspokajali Polaków, aby się ni-
czego nie obawiali, gdyż nikt im 
nie zrobi krzywdy, zaś opusz-
czenie wsi świadczyć będzie o 
tym, że są wrogami Ukraińców. 
Rzeź rozpoczęła się około godz. 
3-ciej rano 11 lipca 1943 r. od 
polskiej wsi Gurów obejmując 
swoim zasięgiem Gurów Wielki, 
Gurów Mały, Wygrankę, Zdża-
ry, Zabłoćce, Sądową, Nowiny, 
Zagaje, Poryck, Oleń, Orzeszyn, 
Romanówkę, Lachów, Gucin i 
inne /podkr. – S. Ż./. O rozmia-
rach zbrodni dokonanych w po-
wiecie włodzimierskim świadczą 
następujące dane: we wsi Gurów 
na 480 Polaków ocalało tylko 
70 osób, w Porycku wymordo-
wano prawie całą ludność pol-
ską – ponad 200 osób, w kolonii 
Orzeszyn na ogólną liczbę 340 
mieszkańców zginęło 270 Pola-
ków, we wsi Sądowa spośród 600 
Polaków tylko 20 udało się ujść z 
życiem, w kolonii Zagaje na 350 
Polaków uratowało się tylko kil-
kunastu. Zabójstwa dokonywano 
z wielkim okrucieństwem. Wsie i 
osady polskie ograbiono i spalo-
no. /.../ Po dokonanej masakrze 
do wsi na furmankach wjeżdżały 
grypy rabunkowe, złożone głów-
nie z kobiet, i zabierały wszystko, 
co pozostało po zamordowanych 
Polakach, od odzieży do ele-
mentów budowlanych. Po kilku 
dniach, gdy wszystko się uspo-
koiło i niektórzy ocaleli Polacy 
wracali do wsi, oddziały UPA 
ponownie atakowały wieś, mor-
dowały Polaków i paliły budyn-
ki.” (Władysław Filar: Wołyń w 
latach 1939 – 1944, w książce 

Przed Akcją „Wisła” był Wołyń, 
Warszawa 1997).
W kol. Antonówka Sileńska pow. 
Łuck Ukraińcy zamordowali 4 
Polki, w tym matkę z córką.  
W majątku Biskupicze Górne 
pow. Włodzimierz Wołyński 
15-osobowa banda „ukraińskich 
partyzantów” pod dowództwem 
Stepana Stolaruka ogłosiła, że 
będzie dokonany spis ludności 
i zostaną wydane nowe doku-
menty. Zamieszkałe w majątku 
rodziny – oddzielnie mężczyźni, 
oddzielnie kobiety z dziećmi – 
były kolejno przyprowadzane 
do jednego z domów i tam mor-
dowane siekierami. Dom został 
następnie podpalony. Tak zamor-
dowali 70 Polaków, po majątku 
obecnie nie ma śladu (Siemasz-
ko..., s. 857).  
W kol. i wsi Biskupicze Gór-
ne pow. Włodzimierz Wołyński 
upowcy i chłopi ukraińscy spę-
dzili Polaków do budynku szkol-
nego, gdzie ich wymordowali 
przy pomocy siekier, noży i in-
nych narzędzi – co najmniej 20 
osób, potem budynek szkolny z 
zabitymi i rannymi spalili.
We wsi i w majątku Biskupicze 
Szlacheckie pow. Włodzimierz 
Wołyński wymordowali kilka 
mieszkających tutaj rodzin pol-
skich oraz kilku pracowników 
majątku, liczby ofiar nie ustalo-
no.
W kolonii Boża Wola pow. Wło-
dzimierz Wołyński „banderowcy 
żywcem wrzucili do studni Anto-
niego Stelmacha i dwunastu in-
nych młodych chłopców, którzy 
ponieśli śmierć przez utonięcie 
bądź od kamieni wrzuconych do 
studni” (informacja Feliksa Bu-
dzisza różni się od podanej przez 
W. i E. Siemaszko na s. 914, któ-
rzy stwiedzają, że w 1943 roku 
sąsiad Ukrainiec zabił żonę An-
toniego Stelmacha z trojgiem 
dzieci oraz została zamordowana 
przez Ukraińców Maria Fornal z 
dwojgiem dzieci).  
W kol. Brzezina gmina Chotia-
czów pow. Włodzimierz Wołyń-
ski 11 i 12 lipca 1943 roku Ukra-
ińcy wymordowali Polaków, 
liczby ofiar nie ustalono. 
W kol. Brzezina gmina Grzy-
bowica pow. Włodzimierz Wo-
łyński Ukraińcy wymordowali 
Polaków w tej polskiej kolonii, 
tylko kilku osobom udało się 
uciec do Sokala, liczby ofiar nie 
ustalono.    
We wsi i kolonii Bubnów pow. 
Włodzimierz Wołyński nie jest 
znana liczba ofiar, wiadomo, że 
we wsi zamordowany został ko-
wal.   
We wsi Bużanka pow. Włod0zi-
mierz Wołyński upowcy zamor-
dowali 14 Polaków (trzy  rodzi-
ny). 
We wsi Chobułtowa pow. Wło-
dzimierz Wołyński zamordo-

wali nie ustaloną liczbę Pola-
ków, imiennie znana jest tylko 
3-osobowa rodzina. „Kilka dni 
po pogromie ok. 15 lipca, do 
miasta przywieźli całą rodzi-
nę z Chobułtowej. Ciała tych 7 
osób widziałem osobiście, były 
wręcz nieludzko zmasakrowane, 
złożone na placu niedaleko sta-
cji kolejowej wciąż przyciągały 
kolejnych ciekawskich. Moją 
uwagę od razu przykuły strasz-
ne cierpienia, jakie zadano tym 
ludziom: mieli poodcinane nosy, 
wydłubane oczy, a oczodoły za-
pchane sianem i słomą. Kobiety 
miały poodcinane piersi i porą-
bane nogi. Wywarło to na mnie 
niezatarte wrażenie, czułem 
wielki, piekący ból, przez kilka 
dni miałem nawet kłopoty z je-
dzeniem.” (Wspomnienia Ro-
mana Szymanek z wsi Kohylno 
w pow. Włodzimierz Wołyński 
na Wołyniu 1939 – 1944; spisał 
Sławomir Tomasz Roch; w: 
http://wolyn.org/wolyn-wol-
a-o-prawde/156-wspomnieni-
a-romana-szymanka-ze-wsi-
kohylno-w-pow-wodzimierz-
woyski-na-woyniu-1939-1944.
html). 
W osadzie Chrynów pow. Wło-
dzimierz Wołyński upowcy 
wymordowali w kościele i wo-
kół  kościoła podczas ucieczki 
około 150 Polaków; w tym za-
strzelili księdza Jana Kotwic-
kiego. Wspomina pan Zygmunt 
Abramowski: „Dnia 11 lipca 
1943 r. służyłem do mszy świętej 
o godz. 9.00. Ksiądz Jan Kotwic-
ki zaniepokojony również wy-
tworzoną sytuacją, bez kazania 
odprawił szybko mszę świętą i 
powrócił na plebanię. Ludność 
wyszła z kaplicy i niebawem za-
częła powracać strwożona, że 
posterunki banderowców nie 
pozwalają jej powrócić do do-
mów, zawracając z powrotem 
do kaplicy. Dodatkowo zaczęła 
jeszcze przybywać następna lud-
ność na sumę na godz. 11.00. 
/.../ Ksiądz rozpoczął sumę. Ja 
z moim kolegą Jankiem Żebrow-
skim, stanęliśmy za drzwiami 
kaplicy, które otwierały się do 
wewnątrz. W kaplicy, razem z 
ludnością zawróconą z poprzed-
niej mszy świętej, było około 200 
osób, przeważnie kobiet i dzieci. 
Po podniesieniu zauważyłem, 
stojąc obok drzwi, podejrzany 
ruch. Zobaczyłem, że kilku ban-
derowców ustawiło ręczny kara-
bin maszynowy typu Diechtia-
rewa i poczęli strzelać do ludzi 
seriami i z pojedynczych karabi-
nów; rzucono również dwa gra-
naty, które jednak nie wybuchły. 
Schowałem się z kolegą za gru-
be drzwi kapliczne. W świątyni 
zaś zaczął się popłoch i wrzask 
rannych. Ludzie zaczęli uciekać 
drzwiami bocznymi obok zakry-
stii i chóru. Kaplica jednak była 
otoczona szczelnie i bez przerwy 
rozlegały się strzały. W świąty-

ni, bez przerwy ostrzeliwanej z 
rkm-u i broni pojedynczej, trwał 
krzyk, jęki i rozdzierający uszy 
wrzask dzieci. Ksiądz od ołtarza, 
w szatach liturgicznych, wraz z 
innymi kobietami uciekał przez 
zakrystię, ale na zewnątrz wszy-
scy zostali zabici. Ojciec mój, 
który był organistą, uciekał z 
ludźmi przez drzwi przy chórze. 
Banderowski bandyta podbiegł i 
czterokrotnie strzelał do ojca, na 
szczęście był to niewypał i ojciec 
zdołał uciec. Po jakimś czasie w 
kaplicy pozostali już tylko zabici 
i ranni. Banderowcy, widocznie 
czymś spłoszeni, wycofali się do 
lasu w pobliżu kaplicy.” ( Leon 
Karłowicz, Leon Popek: Śladami 
ludobójstwa na Wołyniu, Lublin 
1998, str. 314-315).
W osadzie Czerniaków pow. 
Włodzimierz Wołyński upowcy 
wymordowali ludność polską, 
ilość ofiar nie została ustalona 
W kol. Dolinka pow. Włodzi-
mierz Wołyński obrabowali i 
spalili polskie gospodarstwa 
oraz zamordowali nie ustaloną 
liczbę Polaków. 
We wsi Dominopol pow. Wło-
dzimierz Wołyński nocą uzbro-
jona bojówka UPA z Wołczaka 
wraz z okolicznymi chłopami 
ukraińskimi dokonała rzezi lud-
ności. Do każdego polskiego 
domu wpadali Ukraińcy z sie-
kierami, nożami, bagnetami. 
Po wymordowaniu zastanych 
w mieszkaniu, przeszukiwa-
li zabudowania gospodarcze. 
Uciekających zdradzały ślady 
widoczne po strąconej rosie na 
trawie. Wymordowali całą wieś, 
ponad 220 Polaków. Domy pol-
skie zajęli Ukraińcy (Siemasz-
ko..., s. 950). Historyk  Sławo-
mir Tomasz Roch spisał relacje 
świadków: „Marcel Mikulski: 
Ukraińcy zaczęli się gwałtow-
nie dobijać do domu, krzyczeli 
przy tym: „Otwieraj bo i tak nie 
uciekniesz. Jak nie otworzysz 
porąbiemy drzwi!” Ponieważ 
nikt nie otwierał, włamali się 
do domu i bagnetami pokłuli 
dzieci Mikulskich. Zginęły wte-
dy: dwie dziewczynki lat około 
12 i 10 oraz chłopiec lat około 
8. Dzieci były pokłute w swoich 
łóżkach, widać stąd, że przera-
żone tą sytuacją, nawet nie pró-
bowały uciekać tylko pochowały 
się głębiej w pościel. /.../ . Mar-
cel widział także, jak Ukraińcy 
zakopywali ciała ich sąsiadów 
Traczyńskich, też brutalnie po-
mordowanych wcześniej. Z ukry-
cia rozpoznał ciała Weroniki lat 
ok. 35 i Aleksandra lat ok. 40 
Traczyńskich oraz dwie ich do-
rosłe córki: Eugenię lat ok. 16 
oraz druga Felicja lat ok. 14./.../ 
Bronisław Kraszewski ukrył się 
w pobliskich zaroślach i obser-
wował uważnie wieś. Wtedy zo-
baczył, jak w gospodarstwie Ewy 
i Antoniego Turowskich, Ukra-

ińcy wyprowadzają z domu do 
sadu rodziców: Ewę i Antoniego 
oraz ich troje dzieci. Następnie 
na jego oczach zaczęli ich po 
kolei mordować. Na początku 
zamordowali dzieci, a potem ro-
dziców. Tak pobitych zostawili 
w sadzie. /.../ Stanisław Uleryk, 
syn Władysława mówił: „Moja 
mama i moje rodzeństwo: siostry 
i brat wyszli z domu i udali się 
razem na naszą łąkę, aby wspól-
nie grabić suche siano. Nasza 
łąka była jeszcze bliżej Domino-
pola, tylko około 400 m, właśnie 
w tym czasie złapali ich Ukra-
ińcy i zamordowali, a ja po tym 
mordzie uciekłem tu do miasta.” 
Z mojej rodziny zginęli wtedy:  
- Moi kochani rodzice Maria lat 
ok. 65 i Aleksander lat ok. 70 
Turowscy, oraz moje rodzone 
siostry: Ewa lat ok. 40  i jej mąż 
Antoni Turowski lat ok. 42, ich 
dzieci: Ryszard lat ok. 13, Roman 
lat ok. 10  i Romualda lat ok. 4. 
- Druga moja rodzona sio-
stra Anna lat ok. 33 i jej mąż 
Franciszek Iwanicki lat ok. 
35 oraz ich dzieci: Zbysław 
lat ok. 12 i Roman lat ok. 11. 
- Trzecia moja rodzona siostra 
Stanisława lat ok. 35 oraz jej 
mąż Stanisław Iwanicki lat ok. 
30 i jedna dziewczynka ok. 1,5 
roczku, imienia nie pamiętam. 
- Czwarta moja rodzona siostra 
Eugenia lat ok. 18, była jeszcze 
panną.
- Pierwszy rodzony brat Wła-
dysław Turowski lat ok. 30 
i jego żona Weronika lat ok. 
25  i ich dzieci: Alina lat ok. 
3 oraz drugie dziecko - nie-
mowlę około 1 roczku, wyda-
je mi się, że to był chłopczyk. 
- Drugi rodzony brat Adam 
Turowski lat ok. 25 i jego 
żona Władysława lat ok. 20 
oraz ich jedno dziecko - nie-
mowlę 1 roczek, chłopczyk. 
- Trzeci rodzony brat Edward lat 
ok. 16, był jeszcze kawalerem. 
Razem z Władkiem i Weroniką 
mieszkała moja ciotka Katarzy-
na Majewska lat ok. 60. Wszyscy 
wyżej wymienieni, którzy należą 
do mojej najbliższej rodziny zo-
stali prawdopodobnie bestial-
sko zamordowani wraz z innymi 
mieszkańcami Dominopola .Z 
całym prawdopodobieństwem 
ich szczątki do dziś spoczywają 
w obrębie naszego podwórka. 
Pragnę w tym miejscu wyrazić 
gorące pragnienie przeprowa-
dzenia, jeśli to tylko możliwe, 
ekshumacji doczesnych szcząt-
ków byłych mieszkańców Domi-
nopola i uroczystego przeniesie-
nia ich na pobliski cmentarz. By-
łabym bardzo szczęśliwa gdyby 
na grobach stanął symboliczny 
krzyż i mogło być odprawione 
nabożeństwo za zmarłych.
W Dominopolu zginęli także z 
mojej rodziny:
- Pierwszy mój stryj Adolf Turow-
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ski lat ok. 70 i jego żona Maria z 
domu Czyżewska lat ok. 65 oraz 
ich dzieci: syn Mikołaj lat ok. 
40 i jego żona Dominika lat ok. 
35 oraz ich troje malutkich dzie-
ci, chłopcy i dziewczyny, imion 
niestety nie pamiętam. Mikołaj 
był gajowym w lesie Świnarzyń-
skim i mieszkał na skraju lasu.  
- Córka Adolfa i Marii Ade-
la Krawiec lat ok. 35 i jej mąż 
chyba Stanisław lat ok. 38 oraz 
ich dzieci: córka Bronisława 
lat ok. 25, druga córka Maria 
lat ok. 20 oraz syn lat ok. 13. 
- Drugi mój stryj Julian Turow-
ski lat ok. 60 i jego żona Ma-
ria lat ok. 55 oraz ich dzieci: 
córka Władysława lat ok. 30 i 
jej mąż Leon lat ok. 32, nie pa-
miętam ich nazwiska oraz ich 
dzieci: syn Antoni lat ok. 7.  
-  Trzeci mój stryj Stanisław Tu-
rowski lat ok. 45 i jego żona lat 
ok. 35 oraz ich troje dzieci. Naj-
starszy syn pojechał do Niemiec 
na roboty, chyba to było w 1942 r. 
- Moja cioteczna siostra Antoni-
na Karagin lat ok. 23 i jej dwoje 
dzieci, imion nie pamiętam. Mąż 
Antoniny chyba Bolesław Kara-
gin lat ok. 25, został przez Niem-
ców zabrany na roboty jesienią 
1942 r. Po wojnie wrócił jeszcze 
do Włodzimierza Wołyńskie-
go, ale co się z nim stało potem 
już nie wiem. W styczniu 2003 
r. do moich rąk trafiła książka 
Władysława i Ewy Siemaszków.  
Pragnę uzupełnić listę prawdo-
podobnych ofiar o tych, których 
jeszcze sobie przypominam. 
1. Bernacki lat ok. 60 i jego 
żona lat ok. 55 i ich dzieci: 
chłopiec lat ok. 15 oraz żona 
syna Bernackiej po pierwszym 
mężu, Kazimierza Buczek lat 
ok. 25, żona pochodziła z Budek 
Osowskich. Rodzina Bernac-
kich sąsiadowała przez miedzę 
z rodziną Szulakiewiczów. /.../  
15. Pruchacki Władysław lat ok. 
30 i jego żona Anna lat ok. 27 i ich 
troje małych dzieci: syn lat ok. 5 
i dwie dziewczynki lat ok. 2 i 4. 
Pragnę potwierdzić, że w naszej 
wsi była rodzina o nazwisku Pru-
chacki, a nie Pluchacki, takich 
sobie nie przypominam. Wła-
dek był Czechem z Kupiczowa. 
16. Rakowska Pelagia, wdowa 
lat ok. 64 i jej dzieci: córka Bo-
żena Bielicka, wyjechała z mę-
żem do Polski jeszcze przed woj-
ną. Druga córka Maria wyszła 
za mąż do Turzyska i jej też nie 
było w wiosce w czasie pogromu. 
Trzecia córka Ewa lat ok. 22, 
wyszła za mąż za Stefana, na-
uczyciela w Dominopolu lat ok. 
30, wydaje mi się, że dzieci jesz-
cze nie mieli. Ewa i Stefan zosta-
li zamordowani w czasie rzezi. 
17. Uleryk Władysław lat ok. 75 
i jego żona lat ok. 70 i ich dzieci: 
dwóch synów: Stanisław lat ok. 
30 i drugi lat ok. 25 oraz dwie cór-
ki, jeszcze panny lat ok. 19 i 17. 
18. Uleryk lat ok. 65 i jego żona 
lat ok. 50 i ich dzieci: syn Sta-
nisław Uleryk lat ok. 26 i jego 
żona Stanisława lat ok. 20 oraz 
ich jedno dziecko, chyba dziew-
czynka 1,5 roczku. Córka starych 
rodziców Uleryków Wiktoria lat 
34 i jej mąż Andrys lat ok. 35 

oraz ich małe dzieci, dziś już nie 
pamiętam ile i jak miały na imię. 
19. Wasilewski lat ok. 55 i jego 
żona lat ok. 45 oraz ich dzieci: 
trzech synów oraz dwie córki. 
Pierwszy syn Feliks lat ok. 33 i 
jego żona Stanisława lat ok. 30, 
oni nie mieli dzieci. Drugi syn 
Antoni lat ok. 22, był jeszcze ka-
walerem. Trzeci syn Stanisław lat 
ok. 17, także kawaler. Pierwsza 
córka Ewa lat ok. 35 i jej mąż lat 
ok. 38. Ewa i jej mąż mieszkali 
w Budkach Osowskich, gm. Wer-
ba. Druga córka Wasilewskich, 
miała na imię Stanisława lat 
ok. 24 i jej mąż Jan Szulkiewicz. 
20. Zawadzki lat ok. 50 i jego 
żona lat ok. 43 i ich dzieci: syn 
Jan lat ok. 25 i córka lat ok. 25, 
ona wyszła za mąż do Turzyska. 
Jeszcze były małe dzieci, ale 
imion nie pamiętam. Zawadzki 
przyjechał do Dominopola jesz-
cze przed wojną z Radomia i tu 
się chyba ożenił z jedną z naszych 
dziewczyn. Jan Zawadzki, kawa-
ler został zastrzelony w ponie-
działkowy ranek na drodze, gdy 
rowerem wracał z zabawy do wsi. 
21. Zdończak Paweł lat ok. 50 
i jego żona lat ok. 40 oraz ich 
dzieci: dwie córki Bogusława 
lat ok. 19 i Urszula lat ok. 15. 
To były panny. Tej niedzieli w 
dzień napadu, Bogusława mia-
ła wziąć ślub z Hipolitem Po-
tockim. Zdończak przyjechał 
z Fajsławic w Chełmskiem. 
22. W Dominopolu mieszkała 
też jedna rodzina cygańska: mąż 
lat ok. 25 i jego żona lat ok. 25 i 
ich dzieci, ale nie pamiętam jak 
mieli na imię i rodzice i dzieci. 
Wiem tylko, że Cygan był kowa-
lem w naszej wsi. Oni też zostali 
zamordowani” (Antonina Sido-
rowicz i Kazimierz Sidorowicz, 
w: www.stankiewicze.com/lu-
dobojstwo.pl; relację spisał Sła-
womir T. Roch. S.T. Roch spisał 
bardzo cenne relacje kilkudzie-
sięciu świadków zbrodni po-
pełnionych przez Ukraińców na 
Polakch na Wołyniu, znakomicie 
uzupełniając opracowanie W. i 
E. Siemaszko; nie wiadomo, czy 
uwzględnił je IPN w Lublinie 
prowadzący śledztwo w sprawie 
ludobójstwa w woj. wołyńskim). 
W kol. Franopol pow. Włodzi-
mierz Wołyński Ukraińcy wy-
mordowali Polaków, znane jest 
9 ofiar. 
We wsi Gruszów pow. Włodzi-
mierz Wołyński wiadomo o za-
mordowaniu 8 Polaków. 
We wsi Grzybowica pow. Wło-
dzimierz Wołyński miejscowi 
upowcy wymordowali miesz-
kające  tutaj rodziny polskie, 
imiennie znane są tylko 34 ofia-
ry. 
W kol. Gucin pow. Włodzimierz 
Wołyński upowcy i chłopi ukra-
ińscy otoczoną w nocy kolo-
nię napadli o świcie i dokonali 
rzezi 146 Polaków, w tym 40 
osób spalili żywcem w kuźni 
oraz około 15 rodzin w stodole. 
Ukraiński nauczyciel Peter Mu-
zyka ukrył 18-letnią Polkę i nie 
chciał jej wydać, więc oprawcy 
zastrzelili go. Polaków wyłapy-
wali i zabijali po całej kolonii i 

w jej okolicach. Wymordowali 
także kilka polskich rodzin przy-
pędzonych tutaj z sąsiedniej wsi 
Myszów. Zwłoki zakopane zo-
stały w 3 zbiorowych mogiłach, 
na których obecnie znajdują się 
pola kołchozowe. Jak wszędzie, 
tak i tutaj miały miejsce sady-
styczne tortury i gwałty. Już po 
rzezi złapali ukrywające się 3 
dzieci Jana Krzysztonia i utopili 
w studni. „Pada deszcz. Ojciec 
Józefa Ostrowskiego, nastolet-
niego chłopaka, nie obawia się 
partyzantów z UPA. Owszem jest 
Polakiem, jednak urodził się na 
Wołyniu i mieszka tu całe swoje 
życie. Nawet jego syn Józef nie 
umie poprawnie mówić po pol-
sku. Ranek, banda Ukraińców 
napada na polską wieś Gucin. 
Wpadają do domu sąsiadów. 
Cała rodzina jeszcze śpi. Ro-
dzice zostają zakłuci jeszcze w 
łóżku. Córka posiekana noża-
mi. Wnętrzności wypływają na 
wierzch. Najmłodszy syn umiera 
przybity do podłogi drewnianym 
kołkiem w brzuch. Józefa budzi 
krzyk. Ojciec każe mu uciekać 
do pobliskiego lasu. Sam pa-
kuje najpotrzebniejsze rzeczy i 
szykuje się do ucieczki. Matka i 
młodsza siostra płaczą. Sąsiedzi 
z gospodarstwa obok kryją się w 
stodole. Mają dwójkę synów. Ze 
starszym Józef chodzi do szkoły. 
Młodszy ma zaledwie rok. Ban-
derowcy przeszukują ich dom. 
Wybiegają na podwórko. Muszą 
znaleźć każdego Polaka bez wy-
jątku. Dziecko  zaczyna płakać. 
Matka próbuje je uciszyć. Za 
późno. Partyzanci zamykają sto-
dołę i podkładają ogień. Józef 
jest już za domem. Czeka na ro-
dzinę. Banderowcy przychodzą 
i po nich. Wyciągają jego ojca, 
matkę i siostrę z domu. Na ich 
podwórze przybiegają Ukraiń-
scy sąsiedzi. Wstawiają się za 
jego ojcem. Józef ukrywa się w 
ogrodzie. Jego rodzina zostaje 
spalona żywcem. Sąsiadów przy-
wiązują do drzew i obcinają koń-
czyny”  (Jan Lurbecki; w: www.
stankiewicze.com/ludobojstwo.
pl). 
W kol. Gurów (Górów) pow. 
Włodzimierz Wołyński polska 
kolonia otoczona została oko-
ło północy przez bojówki UPA 
oraz chłopów ukraińskich ze 
wsi: Iwanicze, Bielicze, Mysz-
ków, Zabłoćce i Żdżary Duże. 
Około godz. 2.30 każdy polski 
dom zaatakowany został przez 
1-2 uzbrojonych w broń palną 
upowców oraz kilku chłopów 
ukraińskich uzbrojonych w róż-
ne narzędzia. Domownicy byli 
torturowani, rąbani siekierami, 
kłuci widłami itp. Ciężko ran-
ni, bestialsko okaleczeni, konali 
przez 2 – 3 dni, niektórzy lżej 
ranni zdołali uciec do powiatu 
sokalskiego w woj. Lwowskim. 
„Grzelak Adam - mój dziadek 
urodził się już chyba na Woły-
niu, a jego ojciec przywędrował 
tu w latach 1870-1880 z powiatu 
tureckiego (nie znam miejsco-
wości) w Wielkopolsce. Osie-
dlili sie w Gurowie, w gminie 
Grzybowica w powiecie  wło-
dzimierskim, parafia Zabłoćce. 

Dziadek Adam ożenił się z Fran-
ciszką Piątek. Rodzice babci 
też pochodzili z Wielkopolski, z 
okolic Kalisza, ale urodziła się 
na Wołyniu w miejscowości Do-
linka w gminie Poryck. Jej ro-
dzicami byli Franciszek  Piątek 
i Katarzyna Grabowska. Mieli 
czworo dzieci. Niestety, oboje 
zginęli 11  lipca 1943 roku, za-
mordowani przez bandy UPA”. 
( Marian Grzelak, 14.10.04; 
w:   http://forum.gazeta.pl/fo-
rum/w,76,12039249,,Szukam_
osob_ktorych_rodziny_pocho-
dza_z_Wolynia.html?v=2 ). W. 
i E. Siemaszko podają liczbę 
około 200 zamordowanych Po-
laków oraz 2 Żydów. Natomiast 
w Naszym Dzienniku (nr 4 z 5-6 
stycznia 2002 r.) w rozmowie 
Wojciecha Wybranowskiego z 
prokuratorem Andrzejem Wit-
kowskim, naczelnikiem Oddzia-
łowej Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu 
IPN, znajduje się informacja: 
„Według ustaleń prokuratorów 
prowadzących śledztwo, z 480 
mieszkańców Gurowa ocalało 
tylko 70 osób. – We wszystkich 
relacjach świadków tamtych wy-
darzeń znamienne jest okrucień-
stwo, z jakim działali sprawcy. 
Mordowano wszystkich: kobiety, 
dzieci, starców, osoby chore i 
niedołężne – opowiada proku-
rator Andrzej Witkowski”. Oka-
zuje się, że ówczesne Raporty 
Komendy AK Lwów, podające 
liczbę 410 ofiar, były dokładne. 
(Archiwum Akt Nowych, sygn. 
203/XV/42, k. 78 – 85). 
W osadzie Holendernia pow. 
Włodzimierz Wołyński upowcy 
zamordowali 7-osobową rodzi-
nę polską, rzeź pozostałych Po-
laków miała miejsce na drugi 
dzień.  
W powiecie Horochów zamor-
dowali 3 Polaków: w jednym z 
majątków Ledóchowskich star-
sze małżeństwo polskie oraz 
w jednym z nadleśnictw został  
porąbany na części przez upo-
wców  gajowy Hołdowaniecki, 
urzędnik nadleśnictwa  (Edward 
Orłowski, w: jw.).
W kol. Iwanicze Nowe i wsi Iwa-
nicze Stare pow. Włodzimierz 
Wołyński upowcy i chłopi ukra-
ińscy zamordowali co najmniej 
15 Polaków, w tym 9-osobową 
rodzinę oraz wokół stacji kole-
jowej Iwanicze zginęli prawie 
wszyscy Polacy. 
We wsi i majątku Janiewicze 
pow. Włodzimierz Wołyński ob-
rabowali i spalili polskie gospo-
darstwa oraz zamordowali kilka 
rodzin polskich, imiennie znane 
jest tylko 9 ofiar, w tym spalili 
żywcem siostry-bliźniaczki. 
W majątku Janin pow. Horo-
chów o świcie Ukraińcy uzbro-
jeni w broń palną, siekiery, topo-
ry, bagnety, widły, drągi itp. wy-
mordowali wszystkich Polaków, 
tj. około 50 osób oraz zrabowali 
ich dobytek. 
W kol. Jerzyn pow. Włodzimierz 
Wołyński upowcy zamordowali 
co najmniej 51 Polaków, m.in. 
do studni wrzucili 5-osobową 
rodzinę z dziećmi lat 6, 8 i 12. 

W kol. Karczunek pow. Włodzi-
mierz Wołyński Ukraińcy za-
mordowali Polaków mieszkają-
cych w co najmniej 4 gospodar-
stwach, liczby ofiar nie ustalono. 
„Nazywam się Barbara Hypś.. 
Jan Garbaty ur. 1899 lub 1900r. 
wymieniany w książce E.W. 
Siemaszko „Ludobójstwo...” 
był drugim mężem mojej babci 
Weroniki Bajek zd. Seliga. /.../ 
Według mojej cioci J. Garbaty 
został zamordowany przez Ukra-
inca o nazwisku Staruch, który 
był sąsiadem. Babcia mówiła, 
że został uderzony w głowę sie-
kierą, natomiast ciocia twierdzi, 
że zastrzelony (strzał w głowę). 
Datę znalazłam na stronie in-
ternetowej 11.07 1943 r., ciocia 
pamięta, że był to ciepły dzień i 
w chwili morderstwa dzieci spa-
ły. Nie pamięta czy był to ranek, 
czy wieczór. Dziadek spożywał z 
babcią posiłek. /.../  Według rela-
cji babci i cioci Niemcy pozwo-
lili Polakom przez most przejść 
na drugą stronę Bugu dali na 
to godzinę. Ze sobą nie mogli 
zabrać nic cennego. Wozy były 
przeszukiwane przez Ukrainców 
natomiast Niemcy się tylko przy-
glądali. Bacia zamieszkała w 
domu żony wójka Karola, Zofii 
Stawickiej wioska Hosynne. Nie-
stety Ukraincy zamordowali ojca 
cioci Stawickiego oraz jej siostrę 
z małym dzieckiem.  /.../  Moja 
babcia miała siostrę Władysła-
wę, braci Bolesława i Antonie-
go rodzicami ich byli Gabryjel 
Seliga i Franciszka zd. Długosz. 
Antoni według mojej cioci został 
zamordowany przez swoją żonę, 
która była Ukrainką.” ( Barbara 
Basia; w: http://www.stankiewi-
cze.com/ludobojstwo/zglosze-
nia.html ). 
W miasteczku Kisielin pow. 
Horochów „ukraińscy po-
wstańcy” zaatakowali Pola-
ków w kościele, po zakończe-
niu mszy świętej. Spędzili do 
nawy głównej część Polaków, 
rozebrali do naga i rozstrzelali z 
karabinu maszynowego, rannych 
dobijali różnymi narzędziami, 
najczęściej zakłuwali bagneta-
mi. Zginęło co najmniej 90 Po-
laków w kościele i wokół niego.  
Jedna grupa przez kilka godzin 
skutecznie broniła się m. in. rzu-
cając w napastników cegłami. 
Broniącym się mężczyznom po-
magały kobiety, szykując cegły 
i udzielając pomocy rannym. 
Kiedy zaczęły w banderowców 
trafiać ciężkie przedmioty, zoba-
czyli małą skuteczność swoich 
działań. Zaczęli więc wrzucać na 
piętro granaty, podpalili wnętrze 
kościoła, parter plebani, stodołę 
i oborę. Mieszkańcy łapali od-
bezpieczone granaty i odrzucali 
je, spadały więc one pod nogi 
napastników. Chociaż ogień 
sięgał już okien piętra, gdzie 
znajdowali się ludzie, w gasze-
niu pomogła opatrzność - zaczął 
padać deszcz. Po 11 godzinach 
walki, siły UPA wycofały się. 
Po północy, gdy zaległa cisza, 
zrzucono na ziemię siennik i na 
linie spuścili się kolejno wszy-
scy żyjący obrońcy, w tym ranni. 
W obronie poległo 4 Polaków i 
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6 zostało rannych, w tym ksiądz 
proboszcz Witold Kowalski, lat 
44; oraz ojciec kompozytora 
Krzesimira Dębskiego - Wło-
dzimierz, któremu wybuchający 
granat urwał nogę.  
We wsi Kłopoczyn pow. Wło-
dzimierz Wołyński zamordowali 
w jednym domu 15 Polaków, w 
tym uciekinierów z Porycka. 
We wsi Kohylno na osiedlach 
Zastawie, Barbarówka i Tartak 
pow. Włodzimierz Wołyński 
Ukraińcy zamordowali kilka 
rodzin polskich, wiadomo o co 
najmniej 13 ofiarach. „Około 
tygodnia po pogromie Michał 
i Bolesław Roch oraz Tadeusz 
albo Roman Roch poszli nocą 
w trzech na Zastawie, aby zoba-
czyć co się stało z naszą rodzi-
ną. Pamiętam, że wdowa Amelia 
była namawiana przez Michała 
Rocha do ucieczki, jednak mimo 
że jej dwaj synowie Tadeusz i 
Roman chcieli ona zdecydowała 
się zostać w domu. 11 lipca 1943 
r. w nocy z soboty na niedzielę, 
na ich dom był napad podczas 
którego zamordowano wdowę 
Amelię lat ok. 60 oraz jej naj-
młodszą córeczkę Zosię lat ok. 
14. Tej nocy Tadeusz Roch spał 
w swojej stodole, między słomą 
a ścianą, a jego rodzony brat 
Roman w ogrodzie w kapuście, 
niedaleko łąki. Romek Roch opo-
wiadał mi osobiście, że nad ra-
nem już robiła się „szarówka” 
posłyszał jakieś głosy, a w chwi-
lę później jakieś głośne, prze-
raźliwe wręcz krzyki, dochodzą-
ce od domu Grzegorza Rocha. 
Jednak nie zdecydował się tam 
pobiec, gdyż na podstawie tego 
co słyszał, poznał, że są to krzy-
ki mordowanych ludzi. Szybko 
ukrył się w pobliskich szuwarach 
i przesiedział tam cały dzień. 
Romek opowiadał mi także, że 
Tadek też obudził się w stodole, 
gdy Ukraińcy zaczęli dobijać 
się do drzwi domu Grzegorza. 
Widział przez szpary w ścianie 
stodoły, jak Ukraińcy wpuszcze-
ni do domu, po chwili całą rodzi-
nę wyprowadzili na podwórko. 
Przodem szły dzieci Grzegorza 
i jego żony. W tym momencie 
było jeszcze cicho i spokojnie, 
wszystko wskazywało na to, że 
gospodarze nie spodziewali się 
najgorszego. Na pewno mieli na-
dzieję, że to zwykłe najście, które 
zakończy się przesłuchaniem lub 
co najwyżej pobiciem i groźba-
mi, tym razem było jednak ina-
czej. Gdy dzieci były już na dwo-
rze, Ukraińcy nagle uderzyli je 
siekierami w głowę, natychmiast 
zginęli wtedy: syn lat ok. 16 oraz 
dwie córki, starsza lat ok. 25 i 
młodsza lat ok. 20. Gdy matka 
zorientowała się, że dzieci zosta-
ły zaatakowane, dopiero wtedy 
zaczęła histerycznie krzyczeć i 
właśnie te krzyki słyszał Roman 
w ogrodzie. Możliwe, że któreś z 
dzieci też zdążyło krzyknąć przed 
samą śmiercią. Po zarąbaniu 
dzieci wyprowadzili Grzegorza 
i jego żonę, pierwsza porąbana 
została żona lat ok. 60. Wtedy 
bandyci zaczęli się zastanawiać 
jaką śmierć zadać gospodarzowi 
i wtedy Tadek usłyszał wyraźnie 

takie słowa jednego z Ukraińców 
do pozostałych: „Oo, uciekł nam 
do miasta i przyszedł z powro-
tem. Trza mu dać lekkie skona-
nie!” Zaraz potem Tadek zoba-
czył, jak za chwilę powiesili go 
na jabłonce, tuż obok ich domu 
rodzinnego. Tak skonał Grzegorz 
lat ok. 60. Tadeusz widział też, 
jak zginęła jego matka, opowia-
dał wszystkim, że ta sama grupa 
Ukraińców po wymordowaniu 
rodziny Grzegorza przeszła pod 
drzwi jego domu i zaczęła się do-
bijać do środka. W końcu udało 
im się wejść do środka i po chwi-
li słyszał niewyraźnie jak matka 
prosiła kilku oprawców o daro-
wanie jej życia. Potem wszyst-
ko ucichło, po chwili zobaczył 
jednak, że mężczyźni opuszczają 
dom i odchodzą. Tadek wspomi-
nał także, że rozpoznał jednego z 
napastników, ale dzisiaj już nie 
pamiętam, o kim mówił. Wiem 
zaś na pewno, że to był Ukrainiec 
z Kohylna. /.../ Michał, Bolek i 
jeszcze Romek albo Tadek Roch 
z Zastawia poszli na Barbarów-
kę, a potem wstąpili do Tartaku, 
gdzie też w ten sam dzień pogro-
mu pomordowanych zostało wie-
lu Polaków. W jednym z domów 
spotkali żywego Polaka, który 
opowiadał im nazwiska pomor-
dowanych i wydarzenia jakie 
miały tu nie dawno miejsce. Gdy 
wrócili, opowiadali nam wszyst-
kim, że tam na Tartaku Ukraińcy 
pomordowali dużo ludzi. Napad 
miał miejsce w tę samą niedzie-
lę, co cały pogrom w okolicy. Z 
tartaku poszli jeszcze na Teresin, 
do którego nie było daleko. Mi-
chał Roch opowiadał mi także, 
że był po pogromie w Kohylnie, 
gdzie spotkał Ukraińca, który 
był sąsiadem Drabików. Czy to 
była ta sama wyprawa, czy inna, 
już nie pamiętam. Właśnie ten 
Ukrainiec opowiedział Micha-
łowi jak została zamordowana 
cała ich rodzina. 11 lipca 1943 
r., w niedzielny ranek przyszli do 
Drabików banderowcy i weszli 
do domu. Po chwili zaczęli mor-
dować tych, którzy byli w domu. 
W chałupie zabili matkę i dwie 
córki, tymczasem dwaj synowie 
spali w stodole. Gdy Ukraińcy 
wykryli ich kryjówkę, jednego 
chłopca zabili na miejscu, a Jó-
zek rzucił się do ucieczki przez 
pola. Nie zdołał jednak uciec i 
gdy go dopadli to go też zabili.” 
(Wspomnienia Romana Szy-
manka ze wsi Kohylno w pow. 
Włodzimierz Wołyński na Woły-
niu 1939 – 1944. Wspomnienia 
wysłuchał, spisał i opracował 
Sławomir Tomasz Roch, 2009 
r  W:  http://wolyn.org/wolyn-
wola-o-prawde/156-wspomni-
enia-romana-szymanka-ze-wsi-
kohylno-w-pow-wodzimierz-
woyski-na-woyniu-1939-1944.
html ). 
W kol. Kowalówka pow. Kowel 
Ukraińcy zamordowali conajm-
niej 6 Polaków, w tym 3-oso-
bową rodzinę z 16-letnią córką 
oraz 19-letniego chłopca.  Inni: 
„W naszej kolonii Kowalówka 
została zamordowana rodzina 
Piotrowskich – pięć osób, Mi-
rosław Karaniewicz i cała wieś 

Dominopol, odległa od nas o 
około 4 kilometry”. (Henryk 
Kata: „Wojenne Wichry”..., jw.). 
We wsi Koziatyn pow. Horo-
chów zamordowali 19 Polaków, 
w tym całe rodziny. „W miejsco-
wości Koziatyn pow. Horochów, 
gmina Podberezie mieszkali moi 
dziadkowie Bronisław oraz Ja-
dwiga z d. Gołębiowska  Komar-
niccy. Mieli oni 4 córki Irenę, 
Marylę, Janinę oraz Mirosłwę. 
W tej samej miejscowości miesz-
kali brat Bronisława Władysław 
Komarnicki oraz jego żona Sta-
nisława i ich 4 letni syn Edzio. W 
mordach  zginęli moi dziadkowie 
Bronisław i Jadwiga, oraz Sta-
sia i jej syn Edzio. Moja mama 
Irena wraz z Janiną i Mirosławą 
w tym czasie były w Warszawie 
z obawy na ryzyko wywózki (wg 
relacji mojej mamy). Jedna z có-
rek Maryla była w czasie mor-
dów w Koziatynie i udało jej się 
uciec - schowała się w zbożu a 
nad ranem przeczołgała się do 
domu zobaczyła martwego ojca 
i uciekła (przynajmniej dwie ro-
dziny ukraińskie pomogły jej w 
ucieczce).Posiadam dwa listy z 
tamtego okresu - jeden od Sta-
si (z dopiskiem małego Edzia) 
opisujące strach i ciągłe nocne 
„wizyty gości” po których np. 
brakowało szyb w części okien. 
W sąsiedniej miejscowości - 
w Laszkach mieszkała siostra 
dziadka Wanda, żona stryja Wła-
dysława Czerkawskiego - nieste-
ty nie posiadam informacji na 
temat ich losów” (Robert Ku-
biak, 25.05.08, Łódź; w:  www.
stankiewicze.com/ludobojstwo.
pl). W. i E. Siemaszko..., s. 179 
– 180 podają, że 11 lipca 1943 
roku upowcy zamordowali 16 
Polaków. 
Koło wsi Koziatyn pow. Horo-
chów Ukraińcy zamordowali 5 
Polaków; matkę z 2 dzieci i mat-
kę z 8-letnim synem. 
W kol. Kropiwszczyzna pow. 
Włodzimierz Wołyński zamor-
dowali ponad 20 Polaków.  
We wsi Krymno pow. Kowel 
upowcy zamordowali zgroma-
dzonych w kaplicy na nabożeń-
stwie około 40 Polaków.
We wsi Krzeszów pow. Włodzi-
mierz Wołyński wymordowali 
kilka polskich rodzin. 
We wsi i majątku Lachów pow. 
Włodzimierz Wołyński zamor-
dowali co najmniej 21 Polaków, 
w tym 5 rodzin. 
We wsi Liniów pow. Horochów 
zamordowali około 70 Polaków. 
Genowefa Modrzejewska z d. 
Sobczyńska, wówczas 5-letnia, 
wspomina, jak matka, idąc na 
śmierć, kazała jej się schronić 
wraz z siostrą w psiej budzie. 
„W budzie Kruczka było ciasno 
i ciemno, strasznie. Nie pamię-
tam, jak długo byłyśmy w budzie. 
Pewnie ze strachu zasnęłam. 
Emilka też. Te chowania nauczy-
ły nas być cicho, bo to nakazy-
wała chwila. [...] Z budy zabrały 
nas Ukrainki. Za przechowanie 
polskich dzieci w tamtym czasie 
groziła śmierć. Ale one się nie 
bały wcale. Przekazały nas do 

innego domu. Do babci Julii i 
dziadka Pawła Sobczyńskich we 
wsi Kołbań”. (Siemaszko..., s. 
190–191) . 
We wsi Litowież pow. Włodzi-
mierz Wołyński zamordowali 
Polaka, męża Ukrainki. 
W miasteczku Łokacze pow. Ho-
rochów : „W niedzielę 11 lipca, 
najpierw rzucili się na bezbron-
ne kościoły w Łokaczach, Kisie-
linie, Porycku. Tam wymordowa-
li w Kisielinie 500 osób, a w Po-
rycku 180 osób, a w Łokaczach 
jakoś się bronili z pałacu i nie-
dużo padło osób” (Wspomnienia 
Józefy Wolf z domu Zawilskiej; 
w: http://wolyn.freehost.pl/
wspomnienia/aleksandrowka-
-jozefa_wolf.html).  „Strup Jó-
zef, żona Stanisława z d. Wójcik, 
dzieci: Ryszard, Zbigniew 1939. 
Trzeci syn wraz z dziadkiem 
(Red.; chyba wraz z... ojcem?) 
zginęli w płomieniach w ko-
ściele. Stanisława z ocalałymi 2 
synami uciekła do Krasnegosta-
wu” (http://www.wolyn.ovh.org/
opisy/lokacze-02.html).  W. i E. 
Siemaszko nie wymieniają na-
padu na kościół w Łokaczach (s. 
142 – 143).  
W majątku Marysin pow. Wło-
dzimierz Wołyński Ukraińcy ob-
rabowali i spalili polskie gospo-
darstwa oraz zamordowali kilka-
naście rodzin polskich, fornali w 
majątku.
We wsi Męczyce pow. Włodzi-
mierz Wołyński nie ustalono 
liczby ofiar. 
We wsi i majątku Mikulicze 
pow. Włodzimierz Wołyński za-
mordowali kilkanaście rodzin 
polskich, znanych jest 25 ofiar. 
„Przyjechał tam na ponad 80 
furmankach oddział UPA (około 
600 ludzi)… Kolejno mordowali 
ludzi w poszczególnych domach, 
bądź wyprowadzali całe rodziny 
do lasu i tam je zabijali. W ten 
sposób wymordowana została 
cała osada” (Feliks Budzisz). 
We wsi Milatyn pow. Włodzi-
mierz Wołyński wymordowa-
li wszystkich Polaków, kilka 
rodzin, liczba ofiar nie została 
ustalona. 
We wsi (majątku i gajówce?) 
Miryn pow. Kowel banderow-
cy zamordowali co najmniej 16 
Polaków. „Bolesław Baraniecki 
z Miryna obok Mielnicy położo-
nej na południowy wschód od 
Kowla: 10 lipca 1943 r.: Część 
rodziny była już w Mielnicy. 
Mój ojciec spał, razem z brać-
mi i innymi dziećmi rodziny, w 
stodole. Niektóre deski w ścia-
nach obszernej stodoły były od 
strony gruntów ornych wybite. 
O świcie do majątku weszli ban-
derowcy. Na podwórzu, przed 
wejściem do domu, ustawili ar-
matę przeciwpancerną i zaczęli 
nawoływać do wyjścia z domu. 
Nie czekali długo. Wkrótce po 
pojawieniu się pierwszych męż-
czyzn na podwórzu zaczęli mor-
dować. Pozostali członkowie 
rodziny ratowali życie, biegnąc 
w stronę lasu. Bandyci spod zna-
ku UPA zastrzelili stryja Hen-
ryka Dobrowolskiego i wujka 

Ksawerego Dziadka. Tata nie 
uciekał. Stał przerażony za ro-
giem stodoły i modlił się o życie 
bliskich. Widział, jak wujek To-
masz Pietrzak, unikając bande-
rowskich kul, przeskoczył wóz 
drabiniasty. Jednak on też nie 
zdołał uciec. To, co tata zobaczył 
w chwilę później, zapamiętał na 
całe życie. Mój dziadek upadł 
twarzą do ziemi, a spomiędzy 
palców zaciśniętych pięści wy-
stawała zielona trawa. Po chwili 
przestał się ruszać. Dopiero wte-
dy ojciec pobiegł do lasu, gdzie 
odnalazł braci i innych ocalałych 
członków rodziny. Tam spędzili 
noc. Następnego dnia wszyscy 
ocaleni przybyli do Mielnicy. 
Wujek Dobrowolski opowiadał 
mi, że jeszcze wieczorem ktoś 
z rodziny pobiegł do pobliskiej 
gajówki, aby ostrzec mieszka-
jących tam Polaków. Była tam 
rodzina z dziesięciorgiem dzie-
ci. Znaleziono dwanaście głów 
na podwórzu. Banderowcy za-
strzelili również Mykołę, ukra-
ińskiego sąsiada, który próbował 
ostrzec moją rodzinę. Tego jed-
nego dnia, 11 lipca 1943 roku, 
na całym Wołyniu w wyniku lu-
dobójczych mordów zginęło kil-
kanaście tysięcy Polaków. W są-
siedztwie Miryna, w Podryżach, 
zamordowano 97 Polaków, w 
Wielicku 47, w kolonii Piasecz-
no 94” ( Z art. „Wspomnienie o 
Wołyniu”. Opublikowanym 12 
lipiec 2013 r. w „Gońcu” wyda-
wanym w Kanadzie, w:http://wo-
lyn.org/index.php/wolyn-wola-
o-prawde/866-pieko-na-ziemi--
-lipiec-1943-r-na-woyniu.html 
;  podał Bogusław Szarwiło, 06 
lipca 2015 ). W. i E. Siemasz-
ko na s. 398 – 399 datują napad 
„pomiędzy 15 sierpnia a końcem 
września 1943 r.” oraz mord 10 
Polaków. 
W kol. Musin pow. Horochów 
obrabowali i spalili 9 polskich 
gospodarstw oraz zamordowali 
nie ustaloną liczbę Polaków. 
W majątku i wsi Niskienicze 
pow. Włodzimierz Wołyński 
wymordowali kilka rodzin pol-
skich, liczby ofiar nie ustalono. 
We wsiach Nowe i Stare Gaje 
(pow. Kowel?): „Najgorzej 
wspomina wydarzenia na Woły-
niu w 1943 r. To wówczas doszło 
tam do okrutnej rzezi Polaków. 
- Pamiętam Kazika Kaczora, 
mieszkałam u nich. Miał 21 lat, 
zakochał się w Ukraince. Dopa-
dli go. Zachciało ci się Ukrain-
ki, to masz! - krzyczeli. I tłukli 
bagnetami. A potem przywiązali 
za nogi do furmanki i ciągnęli 
dwa kilometry, głową po ziemi. 
Przywieźli i rzucili pod bramę 
domu. Zemdlałam, jak go zoba-
czyłam. Przed oczami ma też wi-
dok okrutnej masakry we wsiach 
Stare Gaje i Nowe Gaje. To było 
11 lipca, w niedzielę. Ukraińcy 
ogłosili, żeby po mszy ludzie zo-
stali, bo odbędą się zebrania na 
ugodę z Polakami. Dość już kłót-
ni, wystarczy Niemiec za wroga. 
Miała być zabawa. Zagrała or-
kiestra i zaczęła się rzeź. Bande-
rowcy z UPA otoczyli budynek. 
- Jednemu z mężczyzn udało się 
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uciec. Zawiadomił partyzantów. 
Pojechaliśmy tam następnego 
dnia, żeby pochować tych nie-
szczęśników - opowiada drżącym 
głosem. - Widok był straszny. 
Rozrzucone szczątki ciał, dzieci 
powbijane na sztachety, kobie-
ty z porozcinanymi brzuchami. 
Zginęły wtedy 63 osoby. Spo-
tkanie Wojna odcisnęła tragicz-
ne piętno na całej rodzinie pani 
Barbary. Ojciec i siostra Janka 
zginęli prawdopodobnie w 1943 
roku podczas rzezi wołyńskiej.” 
(Wspomnienia Barbary Waszkie-
wicz: „Rozrzucone szczątki ciał, 
kobiety z porozcinanymi brzu-
chami. Wołyń - rzeź Polaków w 
1943 roku. Tego nie da się za-
pomnieć”.spisała  Alicja Zieliń-
ska.  20 września 2009; w: http://
www.poranny.pl/magazyn/ar-
t/5246644,rozrzucone-szczatki-
cial-kobiety-z-porozcinanymi-
b r z u c h a m i - w o l y n - r z e z -
polakow-w-1943-roku-tego-nie-
da-sie-zapomniec,id,t.html ). W. 
i E. Siemaszko na s. 383 – 386 
wymieniają kolonię Gaj pow. 
Kowel składającą się z dwóch 
części – Nowego i Starego Gaju, 
orza dokumentują rzeż oko-
ło 600 Polaków, dokonaną 30 
sierpnia 1943 roku
W kol. Nowiny pow. Włodzi-
mierz Wołyński napad nastą-
pił o 8.oo rano. Na furmankach 
wjechali upowcy, wśród których 
byli Ukraińcy z Nowin i różnymi 
narzędziami gospodarskimi wy-
mordowali ponad 80 Polaków, 
na około 90-ciu mieszkających 
tutaj oraz obrabowali gospodar-
stwa.  
W kol. Nowojanka pow. Włodzi-
mierz Wołyński upowcy zamor-
dowali nie ustaloną ilość Pola-
ków, imiennie znane jest tylko 
12 ofiar. 
W majątku Olin pow. Włodzi-
mierz Wołyński zamordowali nie 
ustaloną liczbę Polaków. 
W osadzie Orlęta pow. Włodzi-
mierz Wołyński zamordowali 
około 50 Polaków.  
W kol. Orzeszyn pow. Włodzi-
mierz Wołyński zamordowali co 
najmniej 306 Polaków, majątek 
zrabowali. Kolonia została oto-
czona, a Polacy spędzeni do jej 
środka pod krzyż. Śpiewali „Ser-
deczna Matko”, byli świadomi 
swojego losu. Spod krzyża, pod 
las „ukraińscy partyzanci” naj-
pierw zaprowadzili jedną grupę 
mieszkańców i wymordowali. 
W tym czasie druga grupa cze-
kała pod krzyżem i modliła się. 
Następnie wymordowali drugą 
grupę. Do każdej grupy najpierw 
strzelali, a następnie dobijali 
rannych. Znajdują się tam do 
dzisiaj 3 zbiorowe mogiły. Ja-
ninę Rosadę, ranną, pomimo jej 
próśb o dobicie, zakopali żyw-
cem. Domy obrabowali, wyrwali 
nawet drzwi i okna, niektóre ro-
zebrali i przenieśli do wsi ukra-
ińskich, pozostałe później spalili 
(Siemaszko..., s. 892 – 895). 
„Wtedy dopędzono na skraj lasu 
pierwszą grupę kobiet i dzie-
ci. Ustawiono ich na linii lasu, 
przed którym były gotowe doły/
okopy. Dano sygnał - rozpoczę-

ło się mordowanie. Poszły w 
ruch siekiery, łomy i noże. Przy 
próbie ucieczki - padały strza-
ły. Pozostała część czekała na 
swoją kolej w środku wsi, pod 
krzyżem. Oni wszyscy słyszeli 
straszne krzyki, lament, jakby 
walił się w gruzy cały świat. Ak-
cja była bardzo dobrze zorgani-
zowana. Mieszkańcy całej wsi 
podzieleni byli na trzy grupy, 
na którymi było łatwiej zapano-
wać. Moi rodzice byli w grupie, 
oczekującej pod krzyżem. Pil-
nujący ich Ukraińcy uzbrojeni 
byli w broń maszynową. Ludzie 
prosili - puśćcie nas, nigdy tu 
nie wrócimy. Banderowcy drwi-
li - stamtąd dokąd pójdziecie, 
już nie powrócicie! Mordy prze-
niosły się ze skraju lasu na pole. 
Opowiadano mi, że mężczyźni 
wyrywali banderowcom łomy i 
siekiery i bronili siebie i dzieci. 
Wtedy Ukraińcy zaczęli strzelać. 
Kiedy wymordowali już pierwszą 
a następnie drugą grupę miesz-
kańców, zaczęli ściągać zwłoki 
do dołów. Do tych celów posłu-
żyli się powrósłami wykonanymi 
z wyrwanego zboża. Zaplątywali 
je na nogach wymordowanych, 
żeby łatwiej było dociągnąć je do 
dołów. Zdarzały się osoby ciężko 
ranne. Ukraińcy nie dobijali ich, 
tylko stwierdzali, że i tak zdech-
ną. Malutkie dzieci wrzucali 
banderowcy żywcem do dołów. 
Niejednokrotnie starsze dzieci 
uciekały im w zboże i do lasu. 
One później błąkały się i powra-
cały do  obrabowanych domów, 
wyłapywali ich upowcy i mordo-
wali. /../ Tę rzeź przeżyła jedna 
kobieta. Pochodziła z Orzeszyny, 
mieszkała w Horochowie. Wraz 
z mężem i córką przyjechała do 
rodziny w Orzeszynie na okres 
żniw. Zazwyczaj lato spędzała u 
matki. Tak było i teraz. Jej córka 
poszła na mszę do kaplicy. Ją z 
mężem, brata, dzieci - całą dużą 
rodzinę, popędzono do lasu. W 
czasie mordów najpierw upadł 
na nią mąż a później inni. Wie-
działa, że wszystkich wymordo-
wani, ale myśl, że córka jeszcze 
żyje, dodawała jej sił. Musi iść 
i ją ratować. Leżała cała we 
krwi i wszystko słyszała, znała 
ukraiński. Jej mąż był stolarzem, 
pracował w niedalekich Pieczy-
chwostach, wsi ukraińskiej, w 
stolarni dworskiej. Znała wielu 
Ukraińców, także tych, którzy 
nieśli zagładę. Leżała na ziemi, 
na niej zwłoki. Upowcy ściągnęli 
już wiele ciał do rowów. Dotar-
li do niej. Najpierw obejrzeli jej 
buty, były przechodzone, zosta-
wili. Zaczęli ciągnąć ją do dołu. 
Otworzyła oczy i... poznała mło-
dych Ukraińców pochodzących z 
Pieczychwostów. Odezwała się 
po ukraińsku - „ Ja żywa”. Pod-
leciał jeden z nich z łomem. - Ja 
ciebie zaraz zabiję! A ona wtedy 
- Ty mnie zabijesz? A ja jestem 
kuma wasza! Ty powinowaty! 
Na takie słowa młodzi Ukraiń-
cy najpierw wrośli w ziemię, a 
potem ją podnieśli i dopytywali 
– co robiła w Orzeszynie. Odpo-
wiedziała, że z Horochowa przy-
jechała po żywność. Wszystkich 
wyganiali i nikt jej nie chciał 

słuchać. Młodzi nakazali jej, aby 
poszła do Orzeszyny umyć się i 
przebrać, bo cała była we krwi. 
Uratowana kobieta z Horchowa 
widziała jak zabijali dorosłych 
i dzieci. Jeśli mężczyzna miał 
na nogach oficerki, a Ukraińcy 
nie mogli ich zdjąć, to obcinali 
nogi i zabierali z butami. /../ Kie-
dy ją puścili, skręciła w zboże. 
Tam odnalazła córkę i bratową. 
Wspólnie poszły na Józefkę. Ona 
pierwsza opowiedziała o tym, co 
wydarzyło się w Orzeszynie, tym, 
którzy przeżyli i schronili się w 
Sokalu”. (Zofia Szwal, wysłu-
chała Teresa Madej; 2008-08-07; 
w: http://www.zamosconline.pl/
text.php?id=2426&rodz=kul).
W kol. Oseredek Nowy pow. 
Włodzimierz Wołyński Ukraińcy 
uprowadzili z domu 2 Polaków: 
dziadka z wnukiem, po których 
ślad zaginął. 
We wsi Ozierany (Jezierzany) 
pow. Kowel upowcy ujęli ucie-
kających z innych wsi 2 Pola-
ków, wywieźli do wsi Suszyba-
ba, gdzie jednego zamordowali.  
We wsi i majątku Pawłówka 
pow. Włodzimierz Wołyński za-
mordowali co najmniej 10 Pola-
ków, w tym 2 mężczyzn, reszta 
ofiar to kobiety i dzieci. 
W kol. Pelagin pow. Włodzi-
mierz Wołyński wymordowali 
wszystkich Polaków, liczby ofiar 
nie ustalono. 
We wsi Piatykory pow. Horo-
chów zamordowali 3 Polaków: 
dziadków z 4-letnim wnukiem, 
ich ciała wrzucili do studni.  
W kol. Piński Most pow. Wło-
dzimierz Wołyński zamordowali 
6 rodzin, ocalała jedna rodzina 
mieszkająca pod lasem, którą 
„ukraińscy powstańcy” wyrżnę-
li następnego dnia. Zginęło tutaj 
36 Polaków. Uratowała się tylko 
jedna kobieta, która trzy dni bez 
jedzenia siedziała w krzakach, 
po czym przez całą noc szła do 
Włodzimierza Wołyńskiego po-
lami, natrafiając na zwłoki po-
mordowanych. 
W miasteczku Poryck pow. Wło-
dzimierz Wołyński upowcy za-
mordowali około 220 Polaków. 
Pomimo, iż ksiądz odwołał sumę 
z godz. 11-tej, Polacy na nią 
przyszli. Zostali otoczeni w ko-
ściele i wymordowani, zginął 
też ksiądz proboszcz Bolesław 
Szawlowski. Ukraińcy chodzili 
po kościele i strzelali do zgroma-
dzonych ludzi, głownie starców, 
kobiet i dzieci, dobijali rannych. 
Kościół obrabowali, wypili wino 
mszalne, śmieli się. W dole 
śmierci koło dzwonnicy zako-
pano ponad 100 ofiar. Po doko-
naniu rzezi w kościele upowcy 
polowali na Polaków w całym 
miasteczku i w okolicach przez 
dwa dni. Czas jakby cofnął się 
do epoki najazdów tatarskich. 
Wykonawca masakry, Ukrainiec 
Nikołaj Kwiatkowśkyj zeznał, 
że w kościele zabito 300 osób. W 
mordach uczestniczyły kobiety i 
młodzież ukraińska (Siemasz-
ko..., s. 896 – 899). „W kościele 
w Porycku, to jedna pani zdążyła 
w synem 7-letnim schować się 

za ołtarz św. Antoniego i była 
świadkiem całego męczeństwa 
tych ludzi. Banderowcy weszli 
do kościoła podczas sumy, zabili 
księdza sztyletami, a ludzi grana-
tami rozrywali, a kto jęczał ran-
ny, to dobijali sztyletami i kol-
bami karabinów. Ach, jak ludzie 
jęczeli i dusili się z tego dymu. 
Pani Żmucka opowiadała, bo to 
ciocia mojej bratowej, że ona z 
tego dymu nie mogła wytrzymać, 
ale przyszło jej do głowy, żeby 
siusiać do chusteczki od nosa 
i przykładać dziecku do buzi i 
sobie, i tak mogli oddychać, bo 
inaczej byliby podusili się z tego 
dymu od granatów. To był świa-
dek naoczny, że tak ludzie 3 dni 
konali, a krew z kościoła lała 
się po schodach. Pani Żmucka 
z parafii Poryck w nocy wyszła 
po cichutku i ogrodami, polami 
do lasu. W lesie przebyła dzień, 
a w nocy dostała się do majątku 
Koniuchy, gdzie byli Niemcy i ci 
przywieźli ją do Horochowa i ta 
pani miała co opowiadać swoim 
dzieciom i wnukom. /.../ Słuchały 
dzieci, słuchała młodzież i słu-
chali goście, co na Pomorzu żyją 
i o tym nie słyszeli. My to opo-
wiadaliśmy przy każdej okazji, 
ale kto tego nie przeżył, to nie 
wierzy.”  (Wspomnienia Józe-
fy Wolf z domu Zawilskiej; w: 
http://wolyn.freehost.pl/wspo-
mnienia/aleksandrowka-jozefa_
wolf.html)  
We wsi i majątku Poryck Sta-
ry pow. Włodzimierz Wołyński 
Ukraińcy zamordowali nie usta-
loną liczbę Polaków, co najmniej 
kilka rodzin; imiennie znane jest 
5 ofiar: matka z 2 dzieci oraz 
małżeństwo. 
Koło miasteczka Poryck pow. 
Włodzimierz Wołyński zamor-
dowali 4 Polaków: 3-osobową 
rodzinę oraz męża Ukrainki. 
We wsi i majątku Przesławice 
pow. Włodzimierz Wołyński 
upowcy obrabowali i spalili pol-
skie gospodarstwa oraz zamor-
dowali kilkanaście rodzin pol-
skich. 
W kol. Romanówka pow. Wło-
dzimierz Wołyński wymordowa-
li kilkanaście rodzin polskich; 
imiennie znane jest 18 ofiar, w 
tym rodziny: 7-osobowa, 5-oso-
bowa i dwie 3-osobowe zamor-
dowane siekierami we własnych 
domach. 
W kolonii Rogowicze pow. Ho-
rochów zamordowali Agnieszkę 
Lipowską, jej córkę Jadwigę, 
Aleksandra Lipowskiego (syna 
także Aleksandra), jego żonę 
Mariannę i ich 2- letnią cór-
kę.  „Do lipca 1943 r, mieszka-
łem z rodziną w kolonii Rogo-
wicze, gmina Chorów, pow. Ho-
rochów. Ojciec mój Aleksander 
oprócz gospodarstwa rolnego 
posiadał młyn, siostra Jadwiga, 
lat 25, panna, była nauczycielką 
w szkole powszechnej, starszy 
brat Aleksander, lat 35 był se-
kretarzem gminy, ja zaś miałem 
kuźnię. Z Ukraińcami żyliśmy w 
zgodzie i mimo iż docierały do 
nas informacje o mordowaniu 
rodzin polskich przez banderow-
ców uwierzyliśmy zapewnieniom 

naszych ukraińskich sąsiadów, 
że nic nam nie grozi, mamy moc-
ną pozycję,  przecież oni też ko-
rzystają z naszego młyna i kuź-
ni, a brat Aleksander był przez 
nich ceniony za udzielanie porad 
agronomicznych. A jednak przy-
szli. Była to niedziela 11 lipca 
1943 r. Wróciłem do domu z ro-
dzicami Aleksandrem i Agnieszką 
z d. Bernat oraz siostrą Jadwi-
gą po nabożeństwie z kościoła 
w Łokaczach. Przyszedł do nas 
brat Aleksander z żoną Marian-
ną lat 28 i dwuletnią córeczką. 
Naradzaliśmy się, czy mamy po-
zostać w swoich domach, czy też 
jak inne polskie rodziny opuścić 
dom i przenieść się do Łokacz, 
gdzie został utworzony oddział 
samoobrony i czulibyśmy się 
bezpieczniejsi. Ojciec wyszedł w 
pole do krów, a matka smażyła 
jajecznicę na boczku. Widocznie 
przywiódł ich zapach jedzenia. 
Weszło ich trzech, nieznanych mi 
z widzenia, uzbrojonych w kara-
biny. Zapytali czy cała rodzina 
jest w domu, zażądali od nas do-
kumentów, zabrali z portfelami 
mówiąc, że nam już one nie będą 
potrzebne. Byliśmy odświętnie 
ubrani, więc polecili, abyśmy się 
rozebrali do bielizny. Krzyczeli: 
Polskie mordy to już koniec z 
wami, musicie zginąć, nie ma tu 
dla was miejsca. Matka prosiła 
ich, aby pozwolili nam pomodlić 
się przed śmiercią. Zagonili nas 
z kuchni do pokoju, a kiedy sio-
stra Jadwiga nie uklękła jak inni 
i na ich krzyki odpowiedziała: 
my zginiemy, ale i wy zginiecie, 
nie zbudujecie Ukrainy na krwi 
niewinnej i bezbronnej ludno-
ści polskiej, a okryjecie siebie i 
naród ukraiński wieczną hańbą, 
jesteśmy solą tej ziemi, zamiast 
mordować uczcie się od nas jak 
żyć godnie i dostatnio – zosta-
ła uderzona przez bandytę lufą 
karabinu, zachwiała się i upa-
dła na szafę. W tym zamiesza-
niu matka powiedziała do mnie, 
abym uciekał. Klęczałem najbli-
żej okna. Zerwałem się z klęczek 
i skoczyłem w okno wybijając 
łokciem szybę. Kiedy byłem za 
oknem widziałem jak do mnie 
strzela inny bandyta stojący na 
obstawie. Zaciął mu się karabin. 
Wbiegłem za stodołę, gdzie stał 
banderowiec z rkm a z drugiej 
strony dwóch z karabinami. Sły-
szałem strzały, ale na szczęście 
nie trafili we mnie. Biegłem w 
stronę Łokacz polami kryjąc się 
za dziesiątkami żyta. Na pastwi-
sku pasły się konie. Schwyciłem 
jednego i na oklep pojechałem 
dalej. Z ukraińskiej wsi Marko-
wicze wyjechała furmanka z 4-5 
mężczyznami którzy strzelali w 
moim kierunku. Konno dojecha-
łem do rzeki, po czym pozostawi-
łem konia i wpław przeprawiłem 
się przez rzekę. Tak dotarłem do 
Łokacz gdzie poinformowałem 
znajomych Polaków o napadzie. 
Zgłosiliśmy o tym Niemcom. Na-
stępnego dnia Niemcy za obie-
cane im krowę, jałówkę i świnię 
zgodzili się wysłać z Łokacz do 
mojego domu patrol policji nie-
mieckiej, który będzie mnie i 
grupę moich znajomych ochra-
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niał przy pochówku wymordo-
wanej mojej rodziny. W pokoju 
podłoga była we krwi. Nie mo-
gliśmy odnaleźć zwłok. Sąsiad-
-Ukrainiec powiedział, że ciała 
pomordowanych leżą w gnojow-
niku zamaskowane gnojem i sło-
mą. Wszystkie ofiary miały rany 
postrzałowe z tyłu głowy i w ple-
cach. Odnalazłem swojego ojca 
w polu, był zszokowany, stracił 
na bardzo długi czas mowę. Wi-
dział z oddali z pola jak bande-
rowcy otaczają nasz dom, słyszał 
strzały, widział jak uciekam. Za-
braliśmy ciała pomordowanych 
moich bliskich oraz odzież, którą 
przezornie zakopaliśmy wcze-
śniej w skrzyni na polu i opu-
ściłem na zawsze swoje gniazdo 
rodzinne”. (Eugeniusz Lipkow-
ski: Musicie zginąć, nie ma 
tu dla was miejsca; w: http://
www.martyrologiawsipolskich.
pl/mwp/wirtualne-mauzoleum/
modul- iv-kresy-i i - rp/kresy-
-wschodnie/relacje/2511,qu-
otMusicie-zginac-nie-ma-tu-
dla-was-miejscaquot-Lipcowa-
rzez-w-kolonii-Rogowicz.html 
). W. i E Siemaszko, na s. 144 
podają, że w kolonii w lipcu 
1943 roku zamordowany został 
sołtys Ukrainiec za pomoc Po-
lakom oraz 4-osobowa rodzina 
Łebkowskich, których ciała za-
kopano w gnoju, zapewne więc 
chodzi o 5-osobową rodzinę Lip-
kowskich. 
We wsi i majątku Rykowicze 
pow. Włodzimierz Wołyński 
upowcy obrabowali i spalili pol-
skie gospodarstwa oraz zamor-
dowali kilka rodzin polskich, 
liczba ofiar nie została ustalona. 
We wsi Samowola pow. Włodzi-
mierz Wołyński wymordowali 
kilkanaście rodzin polskich oraz 
nie znaną liczbę Polaków, ucie-
kinierów ze wsi sąsiednich (mo-
giła ich znajdowała się na cmen-
tarzu prawosławnym). 
W kol. Sądowa pow. Włodzi-
mierz Wołyński napad nastąpił 
po godz. 12-tej, po zerwaniu mo-
stów na rzece Ług, aby Polakom 
odciąć drogę ucieczki do Wło-
dzimierza. Upowcy uzbrojeni 
byli w bron maszynową, chłopi 
ukraińscy ze wsi Janiewicze w 
siekiery, łopaty, orczyki, kosy, 
widły. Szli od domu do domu 
torturując, gwałcąc, okaleczając 
i zabijając. Tropienie i ściganie 
uciekających trwało także przez 
cały następny dzień, oprawcy 
mieli czas na bestialskie znę-
canie się nad ofiarami. Zginę-
ło od 160 (Siemaszko), do 580 
Polaków (Raport Komendy AK 
Lwów). 
We wsi Sielec pow. Włodzimierz 
Wołyński upowcy zarąbali sie-
kierami na plebani 1 Polkę, go-
spodynię księdza. 
W osadzie Sienkiewicze pow. 
Horochów: “11 lub 12 lipca 
1943 r. żyjący w osadzie Polacy  
zostali doszczętnie wymordowa-
ni. Liczba ofiar nie ustalona” 
(Siemaszko..., s. 192).   
W kol. Stasin pow. Włodzimierz 
Wołyński napad nastąpił o świ-
cie. Wśród napastników, pomi-
mo zamaskowania, rozpoznano 

tutejszych Ukraińców uzbrojo-
nych m. in. w siekiery i kosy na-
stawione na sztorc. Na każdym 
polskim domu wisiała tabliczka 
z wykazem wszystkich domow-
ników. Polaków, którzy musieli 
wziąć ze sobą dowody osobiste, 
wypędzili na zbiórkę. Do jed-
nej stodoły wpędzili mężczyzn, 
do drugiej kobiety z dziećmi. 
Zgromadzonym ogłosili, że 
Ukraińcy czekali dwadzieścia 
lat na tę chwilę, żeby wyrżnąć 
Polaków do dziesiątego pokole-
nia. Następnie wymordowali co 
najmniej 105 osób, wśród ofiar 
było np. niemowlę rozerwane 
na połowy i położone na stole. 
Zagrody zostały ograbione, a 14 
lipca spalono całą kolonie, wy-
rąbano nawet sady. Dwa groby 
masowe do dzisiaj nie zostały 
oznakowane. Kolonia nosi obec-
nie nazwę Kałusów i jest nadal 
siedzibą ounowsko-upowskich 
szowinistów. 
W majątku Suchodoły pow. 
Włodzimierz Wołyński upowcy 
zamordowali ponad 80 Polaków, 
w tym dzieci zabijano kolbami 
karabinów, bo „na szczenięta 
szkoda kul”. 
We wsi Suchodoły pow. Włodzi-
mierz Wołyński upowcy wymor-
dowali kilka rodzn polskich, na-
tomiast Ukraińcy ze wsi Dzieg-
ciów zamordowali 3 Polaków, w 
tym 62-letniego kowala. 
We wsi Szczeniutyn Duży pow. 
Włodzimierz Wołyński Ukraińcy 
zamordowali mieszkające tutaj 2 
rodziny polskie, zrabowali ich 
mienie a zagrody spalili. 
We wsi Szczeniutyn Mały pow. 
Włodzimierz Wołyński obrabo-
wali i spalili polskie gospodar-
stwa oraz zamordowali kilkana-
ście rodzin polskich. 
W kol. Szczytnia pow. Równe 
porąbali na kawałki 48-letniego 
Ignacego Wójtowicza. 
We wsi i kol. Topieliszcze pow. 
Włodzimierz Wołyński zamor-
dowali kilka rodzin polskich, 
imiennie znane jest 14 ofiar. 
We wsi Turopin (Turobin) pow. 
Włodzimierz Wołyński: „We wsi 
Turobin o mieszanej ludności 
polsko-ukraińskiej mieszkała 
moja kuzynka Antosia Uleryk z 
rodziną. Tylko ona przeżyła na-
pad, w czasie którego wszyscy 
Polacy zostali wymordowani. 
Według jej relacji w niedzielę 
o świcie do mieszkania weszli 
Ukraińcy, część z nich w nie-
mieckich mundurach i z karabi-
nami, pozostali ubrani po cywil-
nemu uzbrojeni byli w siekiery, 
widły, noże i młotki. W czasie 
poszukiwania „broni” wymor-
dowali wszystkich domowników 
- 8 osób. Antosia ciężko ran-
na zemdlała, a kiedy odzyskała 
przytomność zobaczyła jak rezu-
ni dobijali rannych. Ją też dobi-
jano parokrotnie bagnetem. Nie 
trafili jednak w serce lecz w rękę 
i cudem przeżyła. Półprzytomna 
z bólu i przerażenia usłyszała 
wołanie ojca, który ciężko ran-
ny wymieniał kolejno domow-
ników i błagał o ratunek. Kiedy 
upewniła się, że oprawcy wyszli, 

posadziła ojca pod ścianą, pozo-
stawiła mieszkanie pełne trupów 
i krwi i wyszła aby zobaczyć co 
się dzieje u sąsiadów. Ujrzała 
zakrwawioną dziewczynę wra-
cająca do mieszkania, aby rato-
wać płaczące dziecko - siostrę. 
Antosia uczyniła to samo, ale 
gdy wróciła do domu ojciec już 
nie żył. Wtedy pożegnała swoich 
najbliższych i szybko ukryła się 
w ogrodzie, bo usłyszała tętent 
koni. To patrol ukraiński spraw-
dzał obejścia i dobijał jeszcze 
żyjących. Zabili dziewczynę z 
dzieckiem, do niej leżącej w 
konopiach i prawie martwej ze 
strachu dojechali po śladach. 
Wiele razy naprowadzali na nią 
konie, wreszcie jeden z jeźdźców 
stwierdził „tu padochła” i kiedy 
odjechali. Antosia postanowi-
ła udać się do ciotki. W drodze 
natknęła się na kolejny uzbro-
jony patrol. Tym razem byli to 
dwaj znajomi Ukraińcy. Uklękła 
przed nimi i prosiła o darowa-
nie życia. Tylko nie przyznawaj 
się do tego. Im zawdzięcza ży-
cie, gdyż pouczyli ją jak ma się 
dostać do szpitala we Włodzi-
mierzu i poradzili poczekać do 
wieczora. Kiedy opuszczała na 
zawsze rodzinną wieś, żegnał ją 
makabryczny koncert – psy wyły, 
ryczały głodne nie wydojone 
krowy, rżały konie, ale harmonia 
grała, a pijani ukraińscy opraw-
cy śpiewali i bawili się. Do szpi-
tala dotarła rano i po podlecze-
niu ran przybyła do Bielina do 
Samoobrony. Zamieszkała u Bo-
lesława Kobulskieg, brata mojej 
babci. Tam poznałam jej smutną 
historię.” („Ze wspomnień Zofii 
Ziółkowskiej”; w: http://www.
najigoche.kaszuby.pl/artykul/
artykul=774,ze-wspomnien-zo-
fii-ziolkowskiej/ ) ; W. i E. Sie-
maszko na s. 944 podają nazwę 
wsi „Turopin” i nie wymieniają 
powyższych zbrodni.
W kol. Turówka pow. Włodzi-
mierz Wołyński zamordowali 49 
Polaków, w tym 22 wrzucili do 
studni.  
W kol. Witoldów pow. Włodzi-
mierz Wołyński zamordowali 6 
Polaków: matkę z 19-letnią cór-
ką, rodziców z 12-letnią córką 
oraz 12-letniego chłopca. 
W  kolonii Witoldówka pow. 
Włodzimierz Wołyński „nacjo-
naliści ukraińscy wymordowali 
kilkadziesiąt osób narodowości 
polskiej” (Feliks Budzisz; infor-
macji tej nie potwierdzają Sie-
maszkowie na s, 903 – 904).  
We wsi Wolica pow. Włodzi-
mierz Wołyński zamordowali 14 
Polaków: trzy rodziny: 6-osobo-
wą i dwie 4-osobowe. 
We wsi Wołczak pow. Włodzi-
mierz Wołyński zamordowali 
mieszkające tutaj 3 rodziny pol-
skie (3 małżeństwa mające po 1 
dziecku, w tym 17-letnią córkę), 
9 Polaków. Ocalał jeden syn, 
który w czasie rzezi był w są-
siedniej wsi i został ostrzeżony. 
We wsi Wólka Kotowska pow. 
Łuck  bojówki UPA z sąsied-
nich wsi Kotów i Moszczenica 
mordują 37 osób, a 11 zginęło w 
podjętej przez Polaków obronie.

„O epizodach z napadu na Wólkę 
Kotowską, Zofia dowiedziała się 
od swojej ciotki, która przeżyła 
napad i widziała te wydarzenia 
ukryta w zaroślach. W książce 
W.E. Siemaszków „ Ludobójstwo 
...”; w tomie I, w opisie z napadu 
na Wólkę Kotowską podana jest 
data 4/5 lipca. Pani Zofia poda-
je datę 11 lipca 1943 , niedziela 
o godz. 4.00. Mieszkańcy mimo 
ostrzeżeń dali się zaskoczyć. 
Zabudowania były podpalane 
snopkami zboża,  które stało już 
w kopkach wokół gospodarstw. 
Irena Kownacka miała 19 lat. 
Uciekała przed upowcem. Do-
gonił ją i przyparł do brzozy, za-
dając ciosy chyba tępym nożem. 
Broniła się i zasłaniała rękoma. 
Otrzymała 35 ran, wypłynęła 
opłucna. Została zoperowana 
w niemieckim szpitalu wojsko-
wym w Ołyce. Przeżyła. Jej brat, 
Stanisław Kownacki pilnował w 
nocy gospodarstwa. Miał kara-
bin, ale bez naboi. Po napadzie 
zeskoczył ze strychu i zaczął 
uciekać. Dogonił go w zbożu 
banderowiec na koniu, przewró-
cił tratując koniem i dobił siekie-
rą. W Wólce Kotowskiej w cza-
sie napadu tylko z rodzin Kow-
nackich i Bernackich, zginęło 
17 osób. Pochowani zostali we 
wspólnej mogile na podwórzu 
spalonego gospodarstwa obok 
zagrody Kownackich. Felczero-
wi Wilkowi żywcem wydłubano 
oczy. Krzyki mordowanych, od-
głosy rzezi były dobrze słysza-
ne, a łuny pożarów widoczne w 
Adamowie. Uciekli na dworzec 
do Ołyki.” (Ze wspomnień Zofi 
Bamberskiej z domu Sewruk; 
tekst przysłał Marian Maksy-
miuk; w:  http://wolyn.ovh.
org/opisy/wolka_kotowska-07.
html).  
We wsi Wydranka pow. Wło-
dzimierz Wołyński Ukraińcy 
zamordowali co najmniej 51 Po-
laków. 
W kol. Wygranka pow. Wło-
dzimierz Wołyński około godz. 
3-ciej nad ranem usłyszano odle-
głe strzały i zauważono ucieka-
jących z Gurowa Polaków. Zaraz 
też nastąpił atak, wśród napast-
ników rozpoznano znajomych 
Ukraińców z Wygrani i Gurowa, 
z którymi dotychczas „sąsiado-
wano” w zgodzie. Polaków tor-
turowano, kobiety gwałcono, za-
bijano za pomocą siekier, wideł, 
noży itp. Po rzezi, po południu 
nastąpiła grabież dobytku. Za-
mordowano co najmniej 157 Po-
laków. Na drugi dzień przyjecha-
li Niemcy z Sokala na inspekcję. 
W pierwszych domach natknęli 
się m. in. na dwuletnie dziecko 
nasadzone na widły i wstawione 
w okno, drugie miało wsadzoną 
w brzuch łopatę, którą podparto 
drzwi. Zrezygnowali z oględzin 
reszty zagród, porobili zdjęcia i 
odjechali. Trzy dni po napadzie 
Ukraińcy spalili kolonię, zwło-
ki spłonęły w zabudowaniach. 
Ciała pomordowanych poza do-
mami rozniosły po polach zgłod-
niałe psy (Siemaszko..., s. 836 
– 837). 
W kol. Zabara pow. Równe 

Ukraińcy zamordowali 2 Pola-
ków: 70-letnią kobietę i 87-let-
niego mężczyznę. 
We wsi Zabłoćce pow. Włodzi-
mierz Wołyński „ukraińscy po-
wstańcy” ze zgrupowania UPA 
Martyniuka pod dowództwem 
Iwana Kici oraz miejscowi 
chłopi ukraińscy wtargnęli do 
kościoła podczas mszy.  Mor-
dując 74-letniego księdza pro-
boszcza Józefa Aleksandrowi-
cza, byłego więźnia bolszewi-
ków, drwili: „Niech ciebie polski 
Bóg ratuje”. Na oczach wiernych 
skręcili mu kark oraz zamordo-
wali co najmniej 78 Polaków. 
Chłopcu (Henryk Serwetowski) 
rozerwali usta, bo przed śmier-
cią krzyczał: ”Niech żyje Pol-
ska”. Barokowy kościół p.w. Św. 
Trójcy z lat 1760- 1773 znisz-
czyli, plebanię spalili. Po rzezi 
do cerkwi i stodół duchownego 
prawosławnego Ukraińcy zwo-
zili zrabowane polskie mienie 
(Siemaszko...., s. 638).  
We wsi i majątku Zamlicze pow. 
Horochów po rzezi w majątku 
Janin napadu dokonali ci sami 
oprawcy. Polakom kazali kłaść 
się twarzami do podłogi i mor-
dowali ich za pomocą różnych 
narzędzi. Trupy i poranionych 
wrzucali do dołów z obornikiem. 
Żartowali z wyglądu masakro-
wanych kobiet. Następnie doko-
nali rzezi Polaków w majątku. 
Zabitych i rannych ściągnęli do 
dworskiej obory i spalili. Zginę-
ło 118 osób.
W kol. Zaszkiewicze Nowe pow. 
Włodzimierz Wołyński zamor-
dowali kilka rodzin polskich.  
We wsi Zaszkiewicze Stare pow. 
Włodzimierz Wołyński zarąbali 
siekierami 5 Polaków, dziew-
czynę oraz 4-osobową rodzinę 
(92-letnią babcię, jej 50-letnie-
go syna, 16-letniego wnuka i 
4-letnią wnuczkę) i zakopali za 
stodołą; los drugiej mieszkają-
cej tutaj rodziny polskiej nie jest 
znany. 
W kol. Zygmuntówka gmina 
Mikulicze  pow. Włodzimierz 
Wołyński upowcy zamordowali 
ponad 50 Polaków, m.in. odcina-
jąc głowy.  
W kol. Zygmuntówka gmina Po-
ryck pow. Włodzimierz Wołyń-
ski zamordowali mieszkające tu-
taj 2 rodziny polskie oraz Polkę, 
której mąż był Czechem.  
W kol. Żdżary Duże pow. Wło-
dzimierz Wołyński upowcy oraz 
miejscowi chłopi ukraińscy za-
mordowali 51 Polaków, a wg 
innych świadków 17 rodzin pol-
skich. 
We wsi Żdżary Duże pow. Wło-
dzimierz Wołyński upowcy i 
miejscowi chłopi ukraińscy wy-
mordowali mieszkających tu-
taj Polaków, 10 rodzin, liczby 
ofiar nie ustalono; pozostawiony 
sparaliżowany brat nauczyciela 
zmarł po dwóch tygodniach z 
głodu. 
 To jeden dzień z Kalendarza 
Pamięci Ludobójstwa na Kre-
sach – LIPIEC 1939 - 1952, 
całość zostanie zamieszczona na 
stronie Wołyń wczoraj i dziś.
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 System represji stworzony przez 
aparat administracyjny ZSRR 
oraz jego skala, nie miała sobie 
równych we współczesnej hi-
storii narodów Europy i świa-
ta. Powstała na całym obszarze 
Związku Sowieckiego sieć obo-
zów pracy, wpisała się niechlub-
nie w kartę ludzkich poczynać. 
Zagłodzenie milionów istnień 
ludzkich oraz katorżnicza praca 
są świadectwem, a zarazem prze-
strogą dla innych, jak nieludzki 
może być los człowieka. Obo-
zy rozciągające się od wysp na 
Morzu Białym po brzegi Morza 
Czarnego; od kręgu arktycznego 
po równiny Azji Centralnej; od 
Murmańska po Workutę i Ka-
zachstan; od centrum Moskwy 
po przedmieścia Leningradu 
przez wiele lat były miejscem 
kaźni, cierpień i ludzkiej udręki.
 Deportacje obejmowały całe 
rodziny. Wysiedleniu podlegały 
niejednokrotnie także osoby, któ-
re w trakcie aresztowania prze-
bywały wraz z rodzinami w ich 
domach lub mieszkaniach. Zda-
rzały się przypadki, w których 
przypadkowo aresztowanych 
więziono przez kilka lub kilkana-
ście dni i poddawano uciążliwym 
przesłuchaniom. Dzieci wy-
siedleńców dziedziczyły status 
prawny stając się w ten sposób 
również zesłańcami.
 Charakterystyczną cechą wy-
siedlanych grup była możliwość 
wykorzystania ich jako siły robo-
czej, bez jakichkolwiek zobowią-
zań związanych z zabezpiecze-
niem socjalno-bytowym, czy też 
medycznym.
 Dla sprawniejszego operowa-
nia listami deportacyjnymi oraz 
rozróżnienia statusu zesłańców, 
zastosowało odpowiednie na-
zewnictwo. I tak zesłańców z lat 
trzydziestych, którymi w więk-
szości byli kułacy określano jako 
„trudposielency”. W czasie II 
wojny światowej, używano także 
zamiennie nazwy „spiecposielen-
cy” – specjalni przesiedleńcy.
Deportowani w lutym 1940 r. 
zaliczeni zostali do kategorii spe-
cjalnych przesiedleńców (spiec-
pieriesielency). Umieszczano 
ich w specjalnych osiedlach 
(spiecposiołkach), zarządzanych 
bezpośrednio przez NKWD. 
Nadzorujący mieli szerokie 
uprawnienia w stosunku do de-
portowanych. Wysiedleńcy mieli 
ograniczone możliwości poru-
szania się po osiedlu i zakaz jego 
opuszczania bez zgody NKWD. 
Musieli za to ciężko pracować, 
aby przeżyć. Otrzymywali nie-
wielkie wynagrodzenie, którego 
większa część była im konfi-
skowana na pokrycie zarobków 

strażników pilnujących porządku 
w posiołkach.
Status wysiedlonych w kwietniu 
1940 r. był już inny, a przesie-
dlani wówczas obywatele polscy 
jako administracyjnie wysłani 
(administratiwno-wysłannyje) 
mieli większą swobodę jak spiec-
pieriesielency. Grupę tę tworzy-
ły rodziny oraz krewni oficerów 
polskiej armii, urzędników pań-
stwowych, fabrykantów i posia-
daczy ziemskich, policjantów i 
żandarmów. Osoby zakwalifiko-
wane do tej grupy deportowanych 
podlegały czasowym kontrolom i 
przymusowi meldowania się w 
danej miejscowości.
Deportowani w maju i czerw-
cu 1940 roku otrzymywali sta-
tus przesiedleńców-uchodźców 
(spiecpieriesielency-bieżency). 
Oni również podlegali rygory-
stycznemu prawu ustanowione-
mu przez aparat bezpieczeństwa. 
Byli systematycznie kontrolowa-
ni i inwigilowani przez NKWD.
Deportowani latem 1941 r. uzy-
skali status zesłanych na osiedle-
nie (ssylno-posielency) na 20 lat. 
Skierowani do wyznaczonego re-
jonu mogli sami wybierać miej-
sce osiedlenia. Zobowiązani byli 
zajmować się pracą społeczną, 
którą mogli sami wybierać. Ze-
słani na osiedlenie zatrudniani 
byli najczęściej w kołchozach, 
gdzie zapewniano im skromną 
opiekę socjalną. Opuszczenie 
miejsca zesłania traktowane było 
przez NKWD jako ucieczka, czy-
li przestępstwo, za które można 
było trafić do obozu pracy.
     W praktyce wszystkie wy-
mienione wyżej kategorie pod-
legały surowemu prawu i ogra-
niczeniom. Kary nakładane przez 
urzędników i funkcjonariuszy 
NKWD były niewspółmierne do 
występujących zaniedbań i wy-
kroczeń. Przekroczenie upraw-
nień lub złamanie dyscypliny 
pracy wiązało się w rzeczywi-
stości z ciężkim więzieniem lub 
karą śmierci.

DEPORTACJA PO 
17 WRZEŚNIA 1939 R. 

– POCZĄTKOWA 
FAZA PRZESIEDLEŃ 

 Atak sowiecki na Polskę 17 
września 1939 roku i zajęcie te-
rytorium leżącego na wschód od 
linii Narew-Wisła-San oznaczało 
pogwałcenie wszelkich układów 
międzynarodowych oraz porozu-
mień zawartych pomiędzy Pol-
ską a ZSRR. Polacy, którzy od 
września 1939 roku znaleźli się 
na obszarze zajętym przez Armię 
Czerwoną zgodnie z zawartym 
paktem Ribbentrop-Mołotow, 

zostali poddani masowym wy-
wózkom w głąb ZSRR. Repre-
zentowali różne grupy społeczne, 
zawody oraz opcje polityczne. 
Wśród nich byli polscy żołnierze 
oraz policjanci, którzy we wrze-
śniu 1939 roku zostali wzięci do 
niewoli przez czerwonoarmistów 
(określani jako jeńcy wojenni lub 
osadnicy). Kolejną grupę two-
rzyli „ochotnicy” do pracy w ko-
palniach górniczych i zakładach 
hutniczych, np. w Doniecku i na 
Uralu. Do tej samej grupy na-
leżeli także pracownicy gospo-
darstw rolnych. Ostatnią grupę 
tworzyły osoby, które zostały 
skazane przez radzieckie wła-
dze okupacyjne na karę zesłania 
do poprawczych obozów pracy 
oraz siłą wcielone do radzieckich 
formacji pomocniczych lub woj-
skowych, np. batalionów robot-
niczych.
Jako pierwsi deportacji w głąb 
ZSRR doznali jeńcy wojenni. 
Określano ich również mianem 
„osadników”, gdyż część z nich 
stanowili żołnierze oraz ofice-
rowie wojska polskiego, którzy 
uczestniczyli w wojnie polsko-
-bolszewickiej w latach 1919-
1920.
W latach 1939-1941 na wschod-
nich terenach okupowanej Polski 
istniało 90 obozów jenieckich. 
Najwięcej, bo w sumie 87, było 
w województwach południo-
wych: tarnopolskim (31), lwow-
skim (25), wołyńskim (31). W 
momencie wybuchu wojny so-
wiecko-niemieckiej w czerwcu 
1941 roku liczba wojskowych 
łagrów zmniejszyła się do 45: w 
woj. tarnopolskim – 19, w woj. 
lwowskim – 11, w woj. wołyń-
skim – 13, w woj. stanisławow-
skim – 2 obozy. Żaden z tych 
obozów nie dostał się w ręce 
niemieckie, bowiem Sowieci 
zdołali je wszystkie ewakuować 
na wschód, np. w opustoszałym 
obozie w Starobielsku zgroma-
dzono w lipcu i sierpniu 1941 
r. ponad 12 tys. ewakuowanych 
jeńców ze wschodnich ziem 
polskich. Był to ten sam obóz, 
w którym przebywali wcześniej 
polscy oficerowie, wymordowa-
ni przez NKWD wiosną 1940 r. 
Podczas ewakuacji zginęło około 
2 tys. żołnierzy, którzy w trakcie 
wyczerpującego marszu nie mo-
gli iść dalej i zostali zastrzeleni 
przez NKWD. Ustalono także na 
podstawie relacji żołnierzy re-
krutujących się do armii gen. W. 
Andersa, że do momentu podpi-
sania układu Sikorski-Majski w 
czerwcu 1941 r. liczba obozów 
jenieckich w głębi ZSRR, w któ-
rych przebywali polscy żołnie-
rze była nie mniejsza jak 138, 
z tego znaczną część stanowiły 
łagry na północnych i zachod-
nich krańcach Związku Sowiec-

kiego (m.in.: w Archangielsku, 
Monczygorsku k/Murmańska, 
Urdomie k/Kotłasu, Workucie, 
Uchcie, w łagrach na arktycznym 
archipelagu Ziemi Franciszka 
Józefa w północno-zachodniej 
części Morza Barentsa, na Kam-
czatce i Czukotce).
We wrześniu 1939 roku liczba 
jeńców wojennych na wschod-
nich terenach zajętych przez Ar-
mię Czerwoną kształtowała się w 
granicach 240-250 tys. osób, w 
tym ok. 10 tys. oficerów.
Według Szefa Zarządu NKWD 
ZSRR ds. Jeńców Wojennych, 
majora Piotra K. Soprunienki, 
pod kontrolą NKWD znajdowa-
ło się 90627 osób, z czego 72446 
w obozach i 18181 w punktach 
odbiorczych na terenie USRR i 
BSRR. W tej grupie znajdowało 
się 44651 żołnierzy podlegają-
cych zwolnieniu i 32846 pozo-
stających w obozach oraz 7310 
oficerów, 4076 wywiadowców, 
kontrwywiadowców, żandar-
mów, służby więziennej i poli-
cjantów, a także 1726 uchodź-
ców.
     W okresie międzywojennym, 
a także po napaści Związku So-
wieckiego na Polskę 17 września 
na terytorium ZSRR powstało 
wiele tzw. obozów specjalnych 
m.in. dla jeńców wojennych. W 
listopadzie 1939 roku do obozu 
w Kozielsku przetransportowa-
no 4599 polskich oficerów. Było 
wśród nich: ponad 300 lekarzy (w 
tym duża grupa najlepszych pol-
skich chirurgów), 4 generałów, 
1 kontradmirał, 21 profesorów i 
wykładowców uniwersyteckich, 
kilkuset adwokatów, prawników, 
prokuratorów i urzędników są-
dowych, kilkuset inżynierów i 
nauczycieli szkół średnich, wie-
lu dziennikarzy, publicystów i 
przemysłowców. W Ostaszkowie 
Sowieci uwięzili 6364 podofi-
cerów i szeregowych wywiadu, 
żandarmerii, straży granicznej, 
policji państwowej, straży wię-
ziennej oraz pewną liczbę księży, 
ziemian i prawników. W obozie 
NKWD przetrzymywał również 
około 400 oficerów, głównie ze 
zmilitaryzowanych po 1 wrze-
śnia oddziałów policji z terenów 
wschodniej Polski. W Starobiel-
sku uwięziono 3893 osób w tym: 
8 generałów, cały personel Woj-
skowego Instytutu Gazowego 
oraz kapelanów wszystkich wy-
znań. Było tam również kilkuset 
lekarzy, inżynierów, adwokatów, 
nauczycieli, urzędników i poli-
tyków. W Starobielsku jak i Ko-
zielsku, znalazło się wielu inwa-
lidów z I wojny światowej.
 Z oficjalnego komunikatu władz 
litewskich wynika, że 1 grudnia 
1939 roku w 7 obozach na tery-
torium Litwy (Kalwaria Suwal-

ska, Rokiszki, Połąga, Kołatowo, 
Birsztany, Wiłkomierz, Forty 
Kowieńskie) było internowanych 
ponad 9 tys. żołnierzy i policjan-
tów, w tym: 1160 oficerów, 534 
oficerów policji, 1636 policjan-
tów, 67 lekarzy, 13 kapelanów, 
2347 podoficerów, 3398 szere-
gowców.
 Pod koniec 1940 roku liczba sze-
regowych i podoficerów przeby-
wających na terenie ZSRR (wg. 
władz radzieckich) liczyła 23184 
osoby, w tym 16545 Polaków. 
 Natomiast stan więźniów na 
10 czerwca 1941 roku wynosił 
36922 osoby, w tym: na terenie 
Zachodniej Ukrainy w obwodzie 
wołyńskim w więzieniach znaj-
dowało się wówczas 3209 osób, 
w obwodzie drohobyckim 3082, 
w obwodzie lwowskim 5770, w 
obwodzie równieńskim 1809, 
w obwodzie stanisławowskim 
3017, w obwodzie tarnopolskim 
3687, w sumie 20547 osób. W 
przypadku Zachodniej Białorusi 
w obwodzie baranowickim wię-
ziono 2673 osoby, w obwodzie 
białostockim 6355, w obwodzie 
wilejskim 2552, w obwodzie 
brzeskim 4124 i w obwodzie piń-
skim 671, w sumie 16375 osób.
 Istotna również była kwestia 
uchodźców. W raporcie z 5 lu-
tego 1940 r. ludowy komisarz 
spraw wewnętrznych BSRR Ł. 
Canawa donosił, że na terenie ca-
łej Białorusi przebywało 72896 
uchodźców, a na tzw. „Zachod-
niej Ukrainy” ich liczbę sza-
cowano się na 60-65 tys. osób 
łącznie z „bieżeńcami”, którzy 
zostali przymusowo rozlokowani 
w głębi USRR. 
 Łącznie liczba uchodźców 
cywilnych, którzy w pierwszych 
tygodniach wojny znaleźli się 
na terenach okupowanych przez 
ZSRR mogła sięgać nawet 250 
tys., co nie oznacza, że jest to 
ostateczna ich liczba. 

DEPORTACJA 
PIERWSZA 

– 10 LUTEGO 1940R.
 W grudniu 1939 roku władze 
najwyższe ZSRR opracowały 
plan deportacji ludności cywilnej 
w głąb Związku Sowieckiego. 
Najważniejszym dokumentem 
regulującym problem deportacji 
była uchwała RKL ZSRR z dnia 
5 grudnia 1939 roku, na mocy 
której białoruski i ukraiński apa-
rat represji policyjnej ZSRR miał 
przeprowadzić czystki na terenie 
Zachodniej Białorusi i Ukrainy z 
zagrażających porządkowi spo-
łecznemu rodzin osadniczych.
     Z 9 na 10 lutego 1940 roku, 
grupy operacyjne w obu repu-
blikach jednocześnie rozpoczęły 
akcję deportacji ludności. Prak-
tycznie w ciągu jednego dnia 
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aresztowano i deportowano łącz-
nie 26790 rodzin (139794 oso-
by), z czego z Zachodniej Biało-
rusi 9584 rodziny (50732 osoby), 
a z Zachodniej Ukrainy 17206 
rodzin (89062 osoby). Szacuje 
się, że w trakcie transportu zmar-
ło z wycieńczenia prawdopodob-
nie ponad 200 osób.
 Sam proces deportacyjny odby-
wał się w niezwykle trudnych wa-
runkach. Zima roku 1939/1940 
była wyjątkowo sroga. Tempera-
tury dochodziły nawet do -40°C. 
Przesiedleńcy nie mogli zabrać 
ze sobą sprzętu rolniczego, by-
dła oraz przechowywanych za-
pasów ziemiopłodów, które po 
wysiedleniu było przekazywa-
ne lokalnym zarządom NKWD. 
Byli zobowiązani również 
pozostawić cały swój majątek 
nieruchomy (domy, zabudowania 
gospodarcze, itp.). Mogli 
natomiast zabrać odzież, obuwie, 
bieliznę, pościel i naczynia 
kuchenne, miesięczny zapas 
żywności, pieniądze i rzeczy 
wartościowe (o ile wcześniej nie 
były skonfiskowane przez straż-
ników NKWD). Łączna waga ba-
gażu nie mogła przekraczać 500 
kg. Deportowani na spakowanie 
mieli (teoretycznie) od 15 minut 
do 2 godziny.
Akcję przeprowadzono tak, 
aby całkowicie zaskoczyć prze-
widzianych do deportacji. Po 
wejściu do mieszkania NKWD 
dokonywała rewizji i żądała 
przygotowania bagażu podróżne-
go. Przesiedleńców po przewie-
zieniu pod eskortą sańmi lub cię-
żarówkami do punktów zbiórki 
przeprowadzano do wojskowych 
kolejowych jednostek transporto-
wych (eszelonów) składających 
się najczęściej z 55 wagonów. 
Wśród nich 49 stanowiły wago-
ny towarowe przystosowane do 
przewozu ludzi w zimie (tzw. 
tiepłuszki). Pierwszy wagon zaj-
mowała eskorta NKWD, cztery 
wagony służyły do przewozu 
bagażu oraz jeden jako wagon 
sanitarny. W jednym wagonie 
przeciętnie jechało od 30 do 50 
osób (czasami i więcej). Depor-
towanym przysługiwał raz dzien-
nie bezpłatny, gorący posiłek 
oraz 800 g chleba na osobę. W 
rzeczywistości normy dzienne-
go przydziału żywności nie były 
przestrzegane, a w wielu przy-
padkach strażnicy nie wydawali 
żadnych posiłków. Zamknięci od 
zewnątrz ludzie nie mieli prawa 
wyjścia z wagonu. Podróż trwała 
najczęściej od 2 do 4 tygodni.
Deportowano przede wszystkim 
Polaków. Wśród nich byli: osad-
nicy wojskowi, którzy otrzymali 
na Kresach ziemię po wojnie pol-
sko-bolszewickiej, pracownicy 
służby leśnej (gajowi, leśniczy, 
straż leśna, itp.), uciekinierzy z 
okresu wojny domowej w Ro-
sji, którzy nie chcieli się poddać 
sowieckim represjom, rodziny 
chłopskie, które otrzymały zie-
mię w ramach parcelacji mająt-
ków lub wykupiły ją indywidu-
alnie.
W lutym 1940 roku deportowa-
no z tzw. „Ukrainy Zachodniej” 
17206 rodzin (89062 osoby), w 
tym z obwodu tarnopolskiego 
6158 rodzin (31640 osób), z ob-
wodu stanisławowskiego 1810 

rodzin (9083 osoby), z obwodu 
lwowskiego 4043 rodziny (20966 
osób) i z obwodu drohobyckiego 
1990 rodzin (10593 osoby), z ob-
wodu wołyńskiego 1613 rodzin 
(8858 osób), z obwodu rówień-
skiego 1601 rodzin (7922 osoby).
Z tzw. „Białorusi Zachodniej” 
wysiedlono 9584 rodziny (50732 
osoby), z tego z obwodu barano-
wickiego 3182 rodziny (16860 
osób), z obwodu białostockiego 
2202 rodziny (11679 osób), z 
obwodu brzeskiego 662 rodziny 
(3828 osób), z obwodu wilej-
skiego 1789 rodzin (9159 osób), 
z obwodu pińskiego 1749 rodzin 
(9206 osób).
Deportowaną ludność rozloko-
wano w 115 osadach specjalnych 
(21 republikach autonomicznych, 
krajach i obwodach) m.in. w 
Komi ASRR, w północnych ob-
wodach RFSRR: archangielskim, 
czelabińskim, czkałowskim, 
gorkowskim, irkuckim, iwanow-
skim, jarosławskim, kirowskim 
(wiackim), mołotowskim (perm-
skim), nowosybirskim, omskim, 
swierdłowskim (jekatierienbur-
skim) i wołogodzkim, w Jakuc-
kiej i Baszkirskiej ASRR oraz 
Krasnojarskim i Ałtajskim Kraju. 
Najwięcej rodzin ulokowano w 
Komi (2191), w obwodzie wo-
łogodzkim (1586), mołotowskim 
(1773), swierdłowskim (2809), 
omskim (1422) archangielskim 
(8084) i irkuckim (2114) oraz w 
Krasnojarskim i Ałtajskim Kra-
ju (odpowiednio 3279 i 1250). 
Dzieci do 16 roku życia było nie 
mniej niż 58 tys., a więc blisko 
połowa. Wszystkich wysiedlo-
nych oznaczono w terminologii 
NKWD mianem „spiecpieriesie-
lency-osadniki”.

DEPORTACJA DRUGA – 13 
KWIETNIA 1940 R.

 W kwietniu 1940 roku nastąpiła 
nowa fala aresztowań i deporta-
cji Polaków na wschód. Sowieci 
nadal kierowali się zbiorową od-
powiedzialnością przesiedlając 
przymusowo całe rodziny z Za-
chodniej Białorusi i Ukrainy.
 Spis deportowanych był nie-
zwykle starannie przygotowany 
przez służby NKWD. Sowieci 
chcieli w ten sposób uniknąć błę-
dów jakie zostały popełnione w 
lutym 1940 r. (zaplanowana ilość 
osób do deportacji była znacznie 
większa do tej, która w rzeczywi-
stości została przymusowo prze-
siedlona). Instrukcje opatrzone 
klauzulą „tajne” określały czas, 
miejsce i środki, jakich należało 
użyć w trakcie wywózki, przy 
czym wyraźnie opisywały, że za 
członków rodziny należy uwa-
żać: żonę, dzieci, rodziców, bra-
ci, siostry – jeśli przebywają we 
wspólnym gospodarstwie.
 13 kwietnia wywieziono do Ka-
zachstanu 60667 osób w 51 pod-
stawionych transportach, w tym z 
Zachodniej Białorusi 26777 osób 
(8055 rodzin) i 33890 osób z Za-
chodniej Ukrainy. Większość de-
portowanych stanowiły kobiety, 
dzieci oraz starcy nieprzystoso-
wani do tak surowych warunków 
pracy. Wśród deportowanych aż 
80% stanowili Polacy. 
 Wśród przymusowo przesie-

dlanych znalazły się rodziny 
urzędników państwowych i sa-
morządowych, sędziów i proku-
ratorów, profesorów uniwersyte-
tów, przedsiębiorców i kupców, 
nacjonalistów ukraińskich, ży-
dowskich i białoruskich, służby 
więziennej i policjantów, żandar-
mów i zwiadowców, jeńców wo-
jennych Kozielska, Ostaszkowa i 
Starobielska, byłych właścicieli 
ziemskich i fabrykantów, osób 
aresztowanych i osadzonych za 
przestępstwa polityczne, kontrre-
wolucjonistów oraz tych, którzy 
uciekli za granicę, ukrywali się 
lub byli poszukiwani. Do prze-
siedleńców dołączyły prostytutki 
wraz z dziećmi oraz uchodźcy, 
którzy wyrazili chęć wyjazdu na 
tereny okupowane przez Niem-
ców, jednak nie zostali przez 
nich przyjęci. Z deportacji zosta-
ły wyłączone rodziny oficerów i 
policjantów, które zostały prze-
niesione do obozu w Juchnowie, 
a następnie w Griazowcu.
 Samo miejsce zesłania charak-
teryzowało się suchym i skraj-
nie kontynentalnym klimatem. 
Lato w Kazachstanie jest długie 
i gorące, a zimy mroźne. Różnica 
temperatur jest bardzo duża (w 
lecie +40ºC, a w zimie –40ºC). 
Ta część kontynentu azjatyckie-
go cierpi na niedostatek wody. 
Opady przez cały rok praktycz-
nie nie występują. Większość ob-
szaru stanowią stepy, na których 
Sowieci masowo tworzyli gospo-
darstwa rolne po przejęciu grun-
tów od obszarników i właścicieli 
ziemskich oraz indywidualnych 
rolników.
     Deportowani do Kazachstanu 
trafili do obwodów: akmolińskie-
go (6308 osób), aktiubińskiego 
(6816), kustanajskiego (8103), 
pawłodarskiego (11440), piotro-
pawłowskiego (20046) oraz se-
mipałatyńskiego (7638).
     Czas zsyłki „administratiwno-
-wysłannych” władze sowieckie 
ustaliły na 10 lat. 36729 osób 
wysłano do pracy w kołchozach, 
17923 do pracy w sowchozach 
oraz kilka tysięcy do pracy przy 
budowie linii kolejowej (m.in. 
Akmolińsk-Kartały), dróg oraz 
kopalń złota (głównie Majkain 
Załoto w obwodzie pawłodar-
skim).

DEPORTACJA TRZECIA – 
29 CZERWCA 1940 R.

 29 czerwca 1940 roku Sowieci 
przystąpili do trzeciej już ma-
sowej deportacji w głąb ZSRR. 
Trójki operacyjne zabierały pod 
eskortą NKWD rodziny, które w 
pośpiechu pakowały swój doby-
tek. Najczęściej były to rodziny 
małodzietne i zdekompletowa-
ne. Bagaż oraz jego zawartość 
musiał być dostosowany do wy-
mogów podróży (zgodnie z wy-
tycznymi władz sowieckich). 
Aresztowania służby NKWD do-
konywały najczęściej rano, kie-
dy zaskoczone rodziny jeszcze 
spały. Następnie wysiedleńców 
zawożono do punktu zbornego 
i na stację kolejową, gdzie do-
konywano załadunku do podsta-
wionych eszelonów.
 W efekcie przeprowadzonej ak-
cji przesiedlono 80653 osoby, w 

tym 7224 rodzin (22879 osób) z 
Zachodniej Białorusi i 24700 ro-
dzin (57774 osoby) z Zachodniej 
Ukrainy. Do grupy czerwcowej 
należy doliczyć dodatkowo nie 
mniej jak 16617 „odinoczek” 
(osób samotnych), z czego z Za-
chodniej Ukrainy – 9275 i Za-
chodniej Białorusi – 7342 oso-
by. Większość deportowanych 
stanowiła ludność narodowości 
żydowskiej (84,6%), następnie 
Polacy (11%), Ukraińcy (2,3%), 
Białorusini (0,2%) oraz inne na-
rodowości (1,9%).
Deportowanych wywiezio-
no do 251 „spiecposiołków” i 
umieszczono ich, podobnie jak 
przesiedleńców lutowych, w 
autonomicznych republikach 
radzieckich: Jakuckiej, Komi i 
Maryjskiej, w krajach: Ałtajskim 
i Krasnojarskim, oraz w obwo-
dach RFSRR: archangielskim, 
czelabińskim, gorkowskim, ir-
kuckim, mołotowski, nowosybir-
skim, omskim, swierdłowskim 
i wołogodzkim. Kontrolę nad 
„bieżeńcami” sprawowało 158 
komendantur NKWD.

DEPORTACJA CZWARTA – 
MAJ/CZERWIEC 1941 R.

 14 maja 1941 roku KC WKP(b) 
wraz z RKL ZSRR uchwalił, że 
z obszarów nadgranicznych i 
przyłączonych przez Związek 
Sowiecki zostaną wysiedleni 
Polacy oraz obywatele innej na-
rodowości, w celu „oczyszczenia 
go z elementu politycznie nie-
pewnego”. Czystki miały objąć 
ludność ze środowisk inteligenc-
kich, a także uchodźców, którzy 
jeszcze nie zostali deportowani i 
pozostali w ośrodkach miejskich, 
rodziny kolejarzy, kupców, ob-
szarników, fabrykantów oraz 
członków rodzin, którzy podej-
mowali po 17 września 1939 r. 
działalność kontrrewolucyjną, 
powstańczą i konspiracyjną. 
Aresztowania i wywózki miały 
objąć również członków rodzin 
osób, wobec których prowa-
dzone było postępowanie śled-
cze oraz tych, którzy otrzymali 
najwyższy wymiar kary. Aparat 
bezpieczeństwa NKWD deporto-
wać miał także członków rodzin 
represjonowanych żandarmów, 
policjantów, wyższych urzędni-
ków państwowych oraz oficerów 
byłej armii polskiej. Przymuso-
we przesiedlenia poprzedzone 
zostały zmasowaną akcją NKGB 
i NKWD, celem której było spo-
rządzenie listy zesłańców i spisa-
nie ich mienia.
     Jako pierwsi wysiedleniu 
zostali poddani mieszkańcy Za-
chodniej Ukrainy. Termin wyjaz-
du transportów władze sowieckie 
wyznaczyły na 22 maja 1941 r. 
W wyniku przymusowych prze-
siedleń wywieziono do obwodu 
południowokazachstańskiego, 
omskiego, nowosybirskiego oraz 
Kraju Krasnojarskiego 12371 
osób.
 14 czerwca fala deportacji ogar-
nęła Litwę, Łotwę i Estonię. 
W wyniku zmasowanych prze-
siedleń na Syberię wywieziono 
12562 osoby z obszaru Litwy, w 
tym 2400 osób z terenów wcho-
dzących w skład II RP.

 W nocy z 19 na 20 czerwca tego 
samego roku, NKWD przystąpi-
ło do deportacji ludności z Za-
chodniej Białorusi. Do obozów 
i osiedli NKWD wywiozło łącz-
nie 22353 osoby, które trafiły do 
obwodu omskiego i nowosybir-
skiego oraz Kraju Ałtajskiego, w 
dorzecze Katuni i Biji. W grupie 
tej (2029 osób) znaleźli się do-
datkowo wrogowie ludu, którzy 
według władz sowieckich pro-
wadzili działalność sprzeczną z 
interesem państwa radzieckiego. 
Z Białostocczyzny deportowano 
11405 osób, z obwodu brzeskie-
go 3039, z baranowickiego 2723, 
pińskiego 2299 i wilejskiego 
2887 osób.
 Wśród deportowanych znajdo-
wało się 6655 członków rodzin 
aresztowanych w czerwcu 1941 
r., 1239 członków rodzin osób 
skazanych na karę śmierci, 3752 
członków rodzin osób ukrywa-
jących się, 7105 członków ro-
dzin osób zbiegłych za granicę, 
2093 członków rodzin, którzy 
byli kierownikami i aktywnymi 
działaczami kontrrewolucyjnych 
organizacji powstańczych będą-
cych w trakcie dochodzenia, 47 
członków rodzin uwięzionych 
obszarników, 231 członków ro-
dzin aresztowanych żandarmów 
i policjantów, 708 kupców, han-
dlarzy i członków ich rodzin oraz 
496 członków rodzin represjo-
nowanych oficerów wojska pol-
skiego i byłych wyższych urzęd-
ników państwa polskiego.
 Ogółem z Kresów Wschodnich, 
państw bałtyckich, Północnej 
Bukowiny i Besarabii wywie-
ziono ok. 87 tys. osób. Miejscem 
ich zesłania stał się m.in. obwód 
nowosybirski (19362 osoby), 
Kraj Ałtajski (17446 osób), Kraj 
Krasnojarski (16784 osoby) oraz 
Kazachska SRR (15413 osób). 
Liczbę deportowanych obywateli 
polskich pochodzących z Kresów 
Wschodnich szacuje się na 34-44 
tys. (11 tys. z Zachodniej Ukra-
iny, 20-24 tys. z Zachodniej Bia-
łorusi i 3-9 tys. z terenów Litwy).
 Deportacje i przymusowe prze-
siedlenia obywateli polskich w 
głąb ZSRR w latach 1939-1941 
(wg danych NKWD) objęły po-
nad 315 tys. osób, z czego ok. 
200 tys. stanowili Polacy, 70 tys. 
Żydzi, 25 tys. Ukraińcy, kilka-
naście tysięcy – Białorusini oraz 
kilka tysięcy – Rosjanie, Cze-
si, Niemcy i Litwini. Natomiast 
uwzględniając pogląd innych 
badaczy liczba obywateli pol-
skich, którzy trafili do ZSRR ze 
wschodnich województw II Rze-
czypospolitej, mogła osiągnąć 
stan 750-780 tys. osób, a nawet i 
więcej. Prezes Zarządu Główne-
go Związku Sybiraków Tadeusz 
Chwiedź szacuje liczbę zesłań-
ców na 1,35 mln osób.
Mimo zaawansowanego procesu 
badawczego wśród historyków 
panuje przekonanie, że nadal po-
winny być prowadzone prace w 
celu wyjaśnienia ostatecznej licz-
by deportowanych polskich oby-
wateli do ZSRR. Dopóki jednak 
władze rosyjskie nie udostępnią 
pełnej dokumentacji archiwalnej 
NKWD oraz nie będzie politycz-
nej woli ujawnienia prawdy nie 
będzie też możliwe odtworzenie 
losów polskich zesłańców.
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29 stycznia 1944, we wsi Koniu-
chy w powiedzie lidzkim doko-
nano masakry Kresowian z No-
wogródczyzny dokonanej przez 
partyzantów z rosyjsko litewskie-
go oddziału Genrikasa Zimanasa 
i żydowskich Jaakowa Prennera.  
W wyniku tej „akcji” zabito be-
stialsko na co najmniej 38 męż-
czyzn, kobiet i dzieci z których 
najmłodsze miało zaledwie 2 lata.
 
Spośród 60 zabudowań, spalono 
większość domostw które przed 
spaleniem splądrowano zabiera-
jąc żywność, odzież oraz żywy 
inwentarz.

Oto relacja świadka:
Nazywam się Stanisława Woro-
nis (ur.1919 r.) z domu Bandale-
wiczówna. Mam już ponad 80 lat. 
Urodziłam się w Koniuchach i 
najprawdopodobniej tu zakończę 
swoje życie. Namawiano nas, by 
repatriować się do Polski, ale jak 
mogliśmy zostawić swoją ziemię. 
Nieraz tak idę sobie przez wieś, a 
ludzie mnie pytają o receptę na 
czerstwy wygląd, dobre zdrowie, 
żywą pamięć. Ja odpowiadam: 
,,Siła w cierpieniu”.
 
W tych okolicach moi pradzia-
dowie Bandalewiczowie siedzie-
li od wieków... Ta nasza ziemia, 
(nasza, czyli tych wszystkich, dla 
których jest maleńką ojczyzną-
-miejscem przyjścia na świat) 
rzeczywiście jest zroszona krwią. 
To, co dane było mi przeżyć, ni-
gdy nie da się wykreślić z pamię-
ci. Jestem najstarszą mieszkanką 
Koniuch. Urodziłam się za cza-
sów polskich. Przeżyłam wojnę 
światową i okupację sowiecką. 
Teraz jestem obywatelką Litwy, 
uważającą się za Polkę, jak i 
wszyscy mieszkańcy naszej wsi. 
W czasach radzieckich ogląda-
liśmy filmy, czytaliśmy książki i 
gazety, i ciągle słyszeliśmy o tym, 
jak Niemcy okrutnie zachowywa-
li się względem żołnierzy na woj-
nie, jak znęcali się nad ludnością 
cywilną.  

My, prawowici mieszkańcy tej 
ziemi, gospodarze ojczystych za-
gród w Koniuchach przeżyliśmy 
masakrę naszych bliskich, są-
siadów i znajomych bynajmniej 
nie z ręki niemieckiej. Wieś, poza 
kilkoma domami, została bestial-
sko spalona. Ludność bezlitośnie 
wymordowana. Po niektórych 
rodzinach nie zostało nawet śla-
du. Partyzantka sowiecka, która 
miała prowadzić walkę przeciw-
ko okupantowi przy poparciu 
ludności cywilnej (której nieraz 
pomagało się ubraniem i żyw-
nością), partyzantka armii wy-
zwolicielki” okazała się naszym 
największym i najstraszniejszym 
wrogiem, bo nie znającym litości 
nawet nad dziećmi, kobietami i 
starcami. Z Pircziupiai [Pirciu-
pie], litewskiej wsi, znajdują-
cej się obok lasów Rudnickich, 

uczyniono narzędzie propagan-
dy. Wożono wycieczki. Mówiono 
o spalonych domach i zabitych 
mieszkańcach. Uczono ,,histo-
rii”. Temat Koniuch był zawsze 
tematem zakazanym. Bezradny 
strach i ciążąca niepewność... 
Cierpieliśmy w milczeniu... Pa-
miętaliśmy w milczeniu...
 
Zostałam boleśnie doświadczona 
przez los. Najpierw rozdziera-
jące krzyki bitych i zabijanych 
ludzi... Ryk bydła daremnie szu-
kającego ucieczki z zamkniętych 
płonących obór... Łuna pożaru 
nad naszą wsią.... Płomień, któ-
ry zniszczył naszą zagrodę i cały 
dobytek... Moje bose trzyletnie 
dziecko wyciągnięte z łóżka na 
siarczysty mróz... świst kul so-
wieckich poza naszymi plecami 
podczas ucieczki... 

A potem, już po wojnie Ľpo upły-
wie pół roku wywieziony w głąb 
Rosji. Wrócił Ľsolidny szewc), 
lecz z zakazem na całe życie 
opuszczania wsi na rzecz mia-
sta... Przeżyliśmy przedwczesną 
śmierć córki jedynaczki - zazię-
bione nerki w czasie styczniowej 
ucieczki 1944 roku. Czuwanie 
nad dwoma osieroconymi wnu-
kami w wieku 8 i 9 lat: szkoła, 
choroby, wojsko...
 
... Pamiętam, że to był 29 stycz-
nia. Nad ranem ok. godz. 7-ej 
(ciemno zwykle było, więc nie 
mogła zrozumieć skąd biło świa-
tło) mąż obudził mnie strasznym 
szarpnięciem za ramię i krzy-
kiem, że opuszczamy dom i to 
natychmiast. Nasz dom znajdo-
wał się w środku wsi. Pierwsze 
gospodarstwa już płonęły ...
  
Po drugiej stronie drogi, prze-
cinającej naszą wieś jest las 
- niemy świadek okropnych wy-
padków. Partyzanci sowieccy 
często zaglądali do nas przedtem. 
Zwykle zjawiali się ze stanow-
czym rozkazem lub rewolwerem 
w ręku, byśmy dali kury, świ-
niaka lub inną żywność. Potem 
dokonywali wręcz grabieżczych 
napadów, niczym bandyci. Nasi 
mężczyźni zbuntowali się. Nie 
mieliśmy czym karmić własne 
dzieci. U niektórych bieda aż 
piszczała. Kiedy zorganizowano 
samoobronę, rozprawiono się z 
nami w sposób bestialski, stosu-
jąc mord i ogień. Mogłabym zro-
zumieć męskie porachunki, ale 
mordowania niewinnych ludzi, 
nigdy!.. To było gorsze niż woj-
na. Na wojnie ucieka się przed 
kulą. Tych, kogo w Koniuchach 
kula nie trafiła, lub tylko raniła, 
dobito żywcem.
Schroniliśmy się (z mężem i có-
reczka j kilka kilometrów od 
naszej wsi, u państwa Stackie-
wiczów. Choć byliśmy tylko zwy-
kłymi włościanami, znaleźliśmy 
zrozumienie i przytułek. Pani 
była przerażona, że ja zamiast 

sukienki miałam nocną koszu-
lę, a dziecko, na które zarzucili-
śmy ciepłą chustę (był przecież 
styczeń i mróz daj Boże) miało 
nóżki... bose. Córeczkę natarto 
spirytusem, owinięto w ciepły 
koc, napojono herbatą. Przeży-
ła, ale konsekwencje ponieśliśmy 
wszyscy... Strach i świst kul poza 
plecami ,,będę pamiętać do koń-
ca dni. Tak, jak płonącą wieś, da-
remnie błagającą o litość.
 
Wróciliśmy do Koniuch nie od 
razu. Partyzanci sowieccy czuwa-
li i nie daj Boże, jak kogoś zna-
leźli. Tego krwawego dnia zginę-
ła też bliska rodzina mego męża. 
Dwudziestoletnia Ania Woronis 
słynęła na całą okolicę ze swej 
urody... Tak bardzo szkoda mi 
chłopaczka Antka Bobina. Mło-
dy, piękny, pracowity. Nie miesz-
kał tu, służył u gospodarzy gdzie 
indziej. Ale akurat odwiedził wieś 
rodzinną. Ojciec jego był w szpi-
talu w Bieniakoniach. A Antek 
tak niewinnie zginął... Podobnie 
było z rodziną Pilżysów, która 
przyjechała z Wilna, gdyż naby-
ła tu dom... Nie utrzymywaliśmy 
z nimi bliższych kontaktów, gdyż 
mieszkali dalej, za rzeką. Wiem 
jednak, że mieli dzieci... Czym 
zawiniły dzieci?... Molisowa np. 
miała córeczkę w wieku 1,5 roku. 
Trzymała ją na ręku uciekając. 
Obie padły od kul... 
.. .Mogiłę dla wszystkich zrobi-
liśmy wspólną. Tuż pod lasem. 
Niedaleko krzyża, który młodzież 
postawiła przed wojną dla upa-
miętnienia naszych katolickich 
korzeni. Jakby w przeczuciu 
wielkiego nieszczęścia i wielkie-
go cierpienia.... Pamięć ludzka 
jest zawodna, dlatego trzeba to 
wszystko udokumentować. Przy-
pomniałam sobie 30 nazwisk. 
Niektórych imion już nie pamię-
tam. Ale żyją jeszcze inni naoczni 
świadkowie. Lista pomordowa-
nych, jak na jedną wieś, będzie 
długa...
 
Codziennie patrzę z mego okna 
na las... Przedwojenny krzyż - 
symbol cierpienia naszego Pana, 
symbol męki. W oczach - zbio-
rowa mogiła niewinnych ludzi... 
Niech wreszcie sprawiedliwości 

stanie się zadość! Ludzie, połóż-
cie głaz! Zamieńcie spróchniały 
krzyż. Zostawcie stosowny na-
pis... Bóg i Pani Ostrobramska 
ocalili nas od kuli, ale my jeste-
śmy już starzy. Niech jednak nasi 
prawnukowie wiedzą o tym, co 
się działo w Koniuchach krwa-
wego 29 stycznia 1944 r. *1)

W prowadzonym przez IPN 
śledztwie ustalono, że napadu 
dokonały radzieckie oddziały par-
tyzanckie stacjonujące w Puszczy 
Rudnickiej: „Śmierć faszyzmo-
wi” i „Margirio”, wchodzące w 
skład Brygady Wileńskiej Litew-
skiego Sztabu Ruchu Partyzanc-
kiego, oraz „Śmierć okupanto-
wi”, wchodzący w skład Brygady 
Kowieńskiej. Do oddziałów tych 
należeli Rosjanie i Litwini, więk-
szość oddziału „Śmierć okupanto-
wi” tworzyli Żydzi i żołnierze Ar-
mii Czerwonej zbiegli z obozów 
jenieckich. 
Oddział żydowski liczył 50 lu-
dzi, a oddziały rosyjsko-litewskie 
około 70 osób. Dowódcami byli 
Jakub Penner i Samuel Kaplinsky. 
Według jednego z napastników, 
Chaima Lazara, celem operacji 
była zagłada całej ludności łącz-
nie z dziećmi jako przykład słu-
żący zastraszeniu reszty wiosek. 
Według ustaleń Kongresu Polonii 
Kanadyjskiej, będących podstawą 
wszczęcia śledztwa, liczba zabi-

tych była większa i wynosiła  130.

Atak na Koniuchy i wymordo-
wanie tutejszej ludności cywilnej 
był największą z szeregu podob-
nych akcji prowadzonych w 1943 
i 1944 przez oddziały partyzantki 
radzieckiej w Puszczy Rudnickiej 
i Nalibockiej (np. masakra ludno-
ści w miasteczku Naliboki).

W maju 2004 w Koniuchach od-
słonięto pomnik pamięci ofiar, 
zawierający 34 ustalone nazwiska 
ofiar.

W powojennych opracowaniach, 
na podstawie m.in. relacji żydow-
skich uczestników ataku na wieś 
(np. Izaaka Chaima i Chaima La-
zara) często podawano informacje 
o zamordowaniu wszystkich 300 
mieszkańców, a także o walkach 
z oddziałem niemieckich żołnie-
rzy (w innych źródłach litewskiej 
policji). Jednak późniejsze opra-
cowania nie potwierdziły obecno-
ści Niemców czy policjantów w 
wiosce, a także zakwestionowały 
tezę, że zginęli wszyscy miesz-
kańcy wsi (część z mieszkańców 
uciekła z masakry i przeżyła woj-
nę). Informacja stwierdzająca, że 
wymordowani zostali wszyscy 
polscy mieszkańcy wsi Koniuchy 
pojawiała się także w ówczesnych 
meldunkach struktur Polskiego 
Państwa Podziemnego.

Zbrodnia w Koniuchach
Andrzej Łukawski
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W okresie międzywojennym na 
polach niedaleko wioski Kluwiń-
ce, gm. Chorostków, powstała 
polska kolonia, która została na-
zwana Stadnia, około 7 km od na-
szego domu we wsi Chłopówka, 
gm. Chorostków, pow. Kopyczyń-
ce, woj. Tarnopolskie. Właściciel 
tej ziemi dziedzic, którego dwór 
znajdował się we wsi Podhajczy-
ki, sprzedał ziemię, którą kupili 
koloniści z Polski, nazywani w 
naszych stronach Mazury. Kolo-
nia była polska i nieduża, liczyła 
tylko 20 numerów. Podczas parce-
lacji gruntów również mój wujek 
Piotr Wójtaszyn, który był Ukra-
ińcem, rodzonym bratem mojej 
mamy Tekli Nowak z d. Wójta-
szyn, kupił sobie plac i 3 ha ziemi. 
Zatem ziemię mogli swobodnie 
nabywać także Ukraińcy. Wujek 
Piotr wybudował tam sobie dom 
i miał dużo pszczelich uli dlatego 
często sprzedawał miód.

Była zima 1945 r., to była bardzo 
ciężka zima, duże śniegi. Gdzieś 
w lutym albo marcu 1945 r. ra-
niutko, dopiero robiło się jasno 
na dworze przyszedł do naszego 
domu w Chłopówce mój wujko 
Piotr Wójtaszyn i przyniósł ze 
sobą zmarznięte, ledwo żywe nie-
mowlę, które miało zaledwie 1,5 
roczku. To było dziecko jego zię-
cia Polaka Jana Dobrowolskiego 
oraz jego najstarszej córki Józefy 
z d. Wójtaszyn. Zrozumieliśmy, że 
coś musiało się stać niedobrego, a 
on usiadł w kuchni i powiedział 
tak: „Teklusia popatrz (tu otwo-
rzył walizkę) to cały mój majątek, 
tyle mi pozostało!”. 

Potem zaczął płakać i opowiadać, 
co się właśnie stało w ich wsi, mó-
wił tak: „Teklusiu stało się wielkie 
nieszczęście, dziś wczesnym ran-
kiem, około 3.00 rano, jeszcze 
było ciemno na dworze, do naszej 
kolonii na saniach przyjechali 
Ukraińcy, to byli banderowcy i 
ogłosili, że zabierają wszystkich 
do Sielrady na spis ludności. Na 
sanie powsiadali wszyscy miesz-
kańcy naszej koloni: dzieci, ko-
biety, mężczyźni i starcy, a potem 
wszyscy odjechali razem. Również 
i przed mój dom zajechały sanie 
oraz około ośmiu ludzi i na począ-
tek zabili nasze dwa duże psy wil-
czury, a potem nakazali wszystkim 
zbierać się do Sielrady. Wszystko 
słyszałem dokładnie bowiem w 
tym czasie siedziałem pod podło-
gą wraz z Janem Dobrowolskim 
swoim zięciem i małym wnucz-

kiem Kazimierzem. Pod podłogą 
zbudowałem obszerny i wygodny 
schron, w którym często chowała 
się cała nasza duża rodzina. Tej 
nocy ponieważ było dość spokoj-
nie, kobiety wraz z dziećmi, zdą-
żyły już powychodzić na górę do 
właściwej izby, aby przygotować 
śniadanie i zrobić pierwszy opo-
rządek w gospodarstwie. Tylko 
my jeszcze nie wychodziliśmy ze 
schronu bowiem niebezpieczeń-
stwo groziło przede wszystkim 
mężczyznom, którzy byliśmy albo 
mordowani skrytobójczo, albo za-
bierani przymusem do banderow-
skiej partyzantki.

Po pewnym czasie, gdy wszyscy 
już odjechali poczuliśmy z zię-
ciem dym i domyśliliśmy się, że 
ktoś podpalił naszą kolonię. Dym 
stawał się coraz trudniejszy do 
zniesienia, a my dosłownie za-
częliśmy się dusić. W tej sytuacji 
postanowiliśmy, że nie ma czasu 
do stracenia i zaraz wyszliśmy na 
zewnątrz. Nasz dom i nasza obo-
ra, już stały w ogniu, właściwie 
cała miejscowość, to był jeden 
wielki ogień, paliło się dosłownie 
wszystko. Banderowcy nic prawie 
nie brali z domów, może po temu, 
że to była wioska dość uboga, zaś 
zwierzęta gospodarskie powy-
puszczali, tak że chodziły luźno. 
Wziąłem konia oraz sanie i jak 
mogłem najszybciej przyjechałem 
do was!”.

W tym czasie w naszych stro-
nach, stały już wojska sowieckie. 
Zaprzyjaźniony sowiecki oficer na 
moją prośbę, załatwił dla wujka 
Piotra przebranie i pistolet. Po ca-
łym dniu, w którym to się stało, na 
pierwszą noc mój wujek Piotr oraz 
kilku innych mężczyzn, pojechało 
do tej kolonii, aby szukać śla-
dów swoich najbliższych. Wujko 
tak nam potem opowiadał dalsze 
losy, jego rodziny: „Na szczęście 
dla nas, przez cały dzień i w nocy 
nie padał śnieg, doskonale więc 
zachowały się ślady po saniach. 
Właśnie tym tropem doszliśmy, aż 
do miejsca, gdzie na polach znaj-
dowała się dość dobrze znana i 
głęboka studnia. To była bardzo 
głęboka studnia z bardzo zdrową 
wodą, dlatego często osobiście jej 
używałem, to tam zwykle poiłem 
swoje bydło w czasie pokoju. Ze 
zgrozą w sercach zauważyliśmy, 
że ślady prowadzą wprost do tej 
znanej studni, około której było 
bardzo dużo krwi! Natychmiast 
przybliżyliśmy się do niej i zaczę-

liśmy głośno wołać, czy aby nie 
ma tam żywych ludzi, ku naszemu 
zaskoczeniu i radości odezwał się 
głos młodego chłopca. 

To był  Włodzimierz, albo Józef 
Wójtaszyn bowiem kiedy zawołał 
mój wujko, to chłopiec zaczął wo-
łać w ten sposób: ‘Tato ratujcie 
nas, my mamy ręce powiązane 
drutami i nie możemy sami wyjść. 
Mama już nie żyje, bo woda już 
podchodzi do góry. Na nas na-
rzucane są brony, pługi i płyty 
z cmentarza żydowskiego. Ja 
jeszcze żyję bowiem próbowałem 
przy studni uciekać ale mnie zła-
pali oprawcy i wrzucili do studni, 
jako jednego z ostatnich, na sam 
wierzch!’. Na początku ze studni 
słychać było kilka głosów, krzy-
czeli: ‘Pomocy! Ratujcie nas!’, 
słychać było rozmowy żywych, 
jeszcze ludzi. Całą noc próbowali-
śmy na różne sposoby przyjść im z 
pomocą i wyciągnąć ich stamtąd, 
ale nie mogliśmy dać sobie rady 
z płytami żydowskimi, które były 
dość ciężkie.”. 

Niedaleko znajdował cmentarz 
żydowski, na polu k. miasteczka 
Grzymałów (w rejonie Husia-
tyńskim), właśnie stamtąd praw-
dopodobnie pochodziły te płyty. 
Osobiście znałam to miasteczko 
bowiem mieszkałam w nim przed 
wojną, blisko 6 lat, gdy nasz tatuś 
Michał Nowak pracował ciężko 
w tamtejszym majątku. Tam też 
chodziłam do pierwszej, drugiej i 
trzeciej klasy szkolenej. (Po ataku 
Niemiec na ZSRR w dniach 5 – 7 
lipca 1941 r. doszło w Grzymało-
wie do pogromu, podczas które-

go Ukraińcy zabili 450 Żydów. - 
Dod. autor opr. S. T. Roch)

Tymczasem sytuacja tych ludzi 
na dole z każdą godziną stawała 
się coraz bardziej dramatyczna. 
Ponieważ mężczyźni nie byli w 
stanie pomóc o własnych siłach, 
tym na dole w studni, wrócili 
spiesznie do domu, po cięższy 
i właściwy sprzęt. Przez dzień 
zmuszeni byli jednak czekać, 
obawiali się bowiem ataku ze 
strony rezunów w biały dzień. 
Gdy tylko zapadły ciemności 
ponownie pojechali na miejsce 
tragedii, kiedy jednak tam przy-
jechali woda przelała się, już ze 
studni na pole niosąc ze sobą 
mnóstwo krwi potopionych w 
studni ofiar. Wszyscy którzy byli 
jeszcze na dole żywi utonęli, mój 
wujko Piotr i inni z płaczem wró-
cili do swoich domów. Historię tę 
znam b. dobrze bowiem ile razy 
wujek o tym opowiadał, to zawsze 
b. rzewnie płakał i może dlate-
go, tak dobrze to zapamiętałam. 
Poza tym przeżywałam to z nimi 
na gorąco bowiem w tych dniach, 
byłem w domu i widziałam i sły-
szałam wszystkie rozmowy osobi-
ście, a miałam już wtedy 22 lata. 

Z naszej rodziny podczas tej ma-
sakry, zginęły następujące osoby: 
Hanna Wójtaszyn, żona wujka 
Piotra, Józefa Dobrowolska z d. 
Wójtaszyn, żona Jana lat ok. 20, 
Eugenia Wójtaszyn lat ok. 16, 
Józef Wójtaszyn lat ok. 14, Wła-
dysław Wójtaszyn lat ok 12 oraz 
najmłodsze z dzieci wójka Piotra i 
Hanny lat ok. 3. 

Wujek Piotr Wójtaszyn po wojnie 

wyjechał na Dolny Śląsk z inny-
mi repatriantami z naszych stron. 
Raz jeszcze się ożenił z drugą 
żoną Hanną, ale już swoich dzieci 
więcej nie miał. Oboje już odeszli 
do wieczności nie pozostawiając 
potomstwa, a pochowani są naj-
prawdopodobniej w miejscowości 
Ujazd Górny na Dolnym Śląsku. 
[fragment wspomnień Julii Marut 
z d. Nowak ze wsi Chłopówka k. 
Chorostkowa na Ziemi Tarnopol-
skiej, wysłuchał, spisał i opraco-
wał S. T. Roch]

P.S.

Po dziś dzień w tym miejscu, 
gdzie w głębokiej studni spo-
czywają niewinni mieszkań-
cy kolonii Stadnia (ok. a może 
nawet ponad 100 osób), ofiary 
ludobójstwa, nie stanął zapew-
ne nawet najprostszy krzyż, w 
każdym razie nic mi o tym  nie 
wiadomo. Tymczasem bestial-
skim zbrodniarzom z OUN – UPA 
na Ziemi Tarnopolskiej, na Podolu 
i nawet już na całej Ukrainie, sta-
wia się z błogosławieństem Cer-
kwi grecko – katolickej na czele z 
abp Światosławem Szewczukiem, 
okazałe pomniki chwały i zwie 
się ich ogólnopaństwowo i ogól-
nocerkiewnie bohaterami. Cóż to 
za gigantyczne kłamstwo, które 
szeroko rozlało się na tamtej zie-
mi i mocno zatruło serca tam-
tych ludzi. Olbrzymie zgorszenie 
dla każdego prawego, uczciwego 
człowieka, wreszcie dla same-
go Kościoła. Na miły Bóg moż-
na rzec, to się naprawdę dzieje! 
Zgroza!

My mamy ręce powiązane 
drutami i nie możemy wyjść. 
Mama już nie żyje, bo woda 
już podchodzi do góry.
Sławomir Tomasz Roch
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Ponary – to miejsce szczególne. 
Nieznane bliżej zarówno społe-
czeństwu polskiemu, jak i miesz-
kańcom innych krajów, jedno-
cześnie symbolizujące wielką 
tragedię i okrucieństwo. Przez 
lata spychane do niepamięci, w 
przeciwieństwie do miejsc rów-
nie wielkich tragedii, jak lasy 
Piaśnickie czy Szpęgawskie na 
Pomorzu, Dolina Śmierci koło 
Bydgoszczy, Sobibór, Treblin-
ka. Przemilczane przez totalitar-
ny reżim sowiec ki, zapomniane 
przez naszych sąsiadów – Niem-
ców i Litwinów. Po siedemdzie-
sięciu latach od rozpoczęcia tej 
kaźni na pewno warto przywró-
cić pamięć o wileńskich Pona-
rach.

Wilno i Wileńszczyzna to ziemie 
będące niegdyś trzonem Wielkie-
go Księstwa Litewskiego, wcho-
dzącego w skład Rzeczypospoli-
tej Obojga Narodów, a po 1918 
r. stanowiące tzw. Kresy Północ-
no-Wschodnie II Rzeczypospo-
litej Polskiej. W tym okresie, w 
dwudziestoleciu międzywojen-
nym, Wilno stało się przyczyną 
poważnego konfliktu pomiędzy 
nowo powstałą Republiką Litew-
ską a Rzecząpospolitą Polską, 
co przełożyło się na niechęć czy 
nawet wrogość wzajemną społe-
czeństw obu krajów.

Wileńszczyznę zamieszkiwa-
ło kilka narodowości, z których 
najliczniejsza (blisko 70 proc.) 
to Polacy. Drugą w kolejności 
narodowością była mniejszość 
litewska (około 18 proc.), pozo-
stałe składowe tworzyła przede 
wszystkim ludność białoruska 
i żydowska. Wileńszczyznę za-
mieszkiwały także niewielkie 
grupy Rosjan, Karaimów i Tata-
rów.

Inną strukturę narodowościową 
miało Wilno. Zamieszkane było 
ono głównie przez ludność pol-
ską (ponad 60 proc.), ale drugą 

pod względem liczebnym grupę 
tworzyli Żydzi (blisko 34 proc.). 
Litwinów było wśród mieszkań-
ców Wilna niecałe 0,7 proc. To 
stanowiło o polskości nie tylko 
miasta, ale i całej Wileńszczyzny, 
w Wilnie skupiła się bowiem bli-
sko 1/6 mieszkańców wojewódz-
twa, tutaj znajdowały się organa 
władzy, elity intelektualne i poli-
tyczne. Takie postrzeganie przez 
stronę polską etniczności tych 
ziem – „polskości Wileńszczy-
zny”, budziło jednak sprzeciw 
rodzącego się narodu i państwa 
litewskiego[1].

Wilno i Wileńszczyzna to ziemie 
historycznie bliskie zarówno Po-
lakom, jak i Litwinom. Dla Li-
twinów to historyczna stolica ich 
państwa, ziemia, na której naro-
dziła się władza wielkich książąt 
litewskich, istniał odrębny od 
polskiego aparat administracyjny 
(Litwini zachowali samodziel-
ność nawet w czasach unii z Pol-
ską). To macierz ich odrębności 
narodowej i państwowej.

Z kolei Polacy uważali Wileńsz-
czyznę za integralny element 
ziem polskich. W naszej historii 
Wilno pojawiało się jako miejsce 
związane z polską państwowo-
ścią. Faktycznie ziemie te zosta-
ły w ciągu wieków w dużej mie-
rze spolonizowane. Po uniach 
polsko-litewskich granica cywi-
lizacji zachodniej przesunęła się 
na wschód, obejmując swoimi 
wpływami także Litwę. Językiem 
urzędowym obok łaciny i języka 
ruskiego stał się polski, którym 
posługiwała się głównie szlach-
ta. Religią dominującą była reli-
gia katolicka. To tutaj rodzili się 
i mieszkali wielcy Polacy: Adam 
Mickiewicz, Joachim Lelewel, 
Józef Piłsudski. Te wydarzenia 
doprowadziły do sytuacji, w któ-
rej Wilno i Wileńszczyzna stały 
się ziemiami utożsamianymi z 
Polską.

Kiedy na początku XX w. two-
rzyło się państwo litewskie, 
szukało ono swojej tożsamości 
odrębnej od tożsamości polskiej. 
Nowe elity tego państwa uwa-
żały Polskę za swojego najważ-
niejszego wroga, który w sytu-
acji nawiązania jakichś zrębów 
współpracy mógł przytłoczyć 
nowe państwo litewskie, ponow-
nie je spolonizować.

Taka postawa spowodowała 
znaczne pogorszenie się stosun-
ków międzypaństwowych, a na-
wet pojawiła się w nich wrogość. 
Brak akceptacji rządu litewskie-
go dla przeprowadzenia plebi-
scytu na Wileńszczyźnie zgodnie 
z przyjętym podczas konferencji 
wersalskiej kryterium etniczno-
ści doprowadził do bolesnego 
rozwiązania. W 1920 r. Wilno i 
Wileńszczyzna zostały zbrojnie 
zajęte przez armię polską, co po-
skutkowało całkowitym zerwa-
niem stosunków pomiędzy pań-
stwami. Nawiązano je ponownie 
dopiero w 1938 r. pod silnym 
polskim naciskiem[2].

Początek drugiej wojny świa-
towej przyniósł Polsce prze-
graną wojnę obronną we wrze-
śniu 1939 r. Zaatakowana przez 
dwóch potężnych sąsiadów, III 
Rzeszę Adolfa Hitlera i Zwią-
zek Sowiecki Józefa Stalina, 
Polska znalazła się pod okupa-
cją. Wbrew wszelkim umowom 
międzynarodowym (choćby 
konwencji haskiej z 1907 r.) bli-
sko połowa ziem naszego kraju 
została zaanektowana przez So-
wietów, a reszta wcielona do III 
Rzeszy lub objęta władzą okupa-
cyjną (tzw. Generalne Guberna-
torstwo). Niewielka część teryto-
rium została zaanektowana przez 
Republikę Słowacką. Było to 
efektem porozumienia sowiecko-
-niemieckiego, opartego na tzw. 
pakcie Ribbentrop–Mołotow.

Wprowadzając w życie swoje 
długoterminowe plany, w paź-
dzierniku 1939 r. Związek So-
wiecki przekazał Litwie Wilno 
wraz z częścią Wileńszczyzny 
w zamian za udostępnienie baz 
na terytorium tego kraju. Litwi-
ni wyrazili zgodę, widząc w tym 
realizację wieloletnich zabiegów 
politycznych. Otrzymane ziemie 
oficjalnie wcielono do Republiki 
Litewskiej. Dla Polaków na tych 
ziemiach zakończyła się pierw-
sza, krótka, choć bardzo brutalna 
okupacja sowiecka.

Okupacja litewska Wilna i czę-

ści Wileńszczyzny początkowo 
przebiegała łagodnie. W stosun-
ku do internowanych oficerów i 
żołnierzy Wojska Polskiego nie 
stosowano szczególnie dotkli-
wych represji, nie przeszkadzano 
też w ich ucieczkach z miejsc od-
osobnienia i próbach wyjazdu do 
Francji czy Anglii. Jednak już w 
listopadzie 1939 r. zaczął się in-
tensywny i bolesny dla Polaków 
proces litwinizacji. Agresywnie 
stosowana polityka likwidowa-
nia wszelkich przejawów pol-
skości (łącznie z nabożeństwami, 
bibliotekami czy szkolnictwem) 
spowodowała narastanie wrogo-
ści pomiędzy Polakami i Litwi-
nami. Wprowadzono nową usta-
wę o obywatelstwie, w której 
wyniku w Wilnie na około 270 
tys. mieszkańców 150 tys. stało 
się nagle „obcokrajowcami” we 
własnym mieście, tracąc prawo 
do obywatelstwa, co skutkowało 
z kolei utratą pracy i pozbawie-
niem wielu podstawowych praw. 
Pod względem intensywności 
represji w dalszym ciągu była 
to okupacja dość łagodna (choć 
aresztowano około 1500 Pola-
ków), pozwalająca na tworzenie 
zrębów konspiracji, przyszłego 
Polskiego Państwa Podziemne-
go. Zdecydowanej większości 
wilnian dokuczało jednak wiele 
niedogodności w codziennym 
życiu[3].

Zmianę sytuacji ludności zarów-
no polskiej, jak i litewskiej przy-
niosła nowa sowiecka okupacja. 
W czerwcu 1940 r. Związek 
Sowiecki zaanektował republi-
ki nadbałtyckie, wprowadzając 
rządy bezwzględnego terroru. 
Liczne aresztowania i masowe 
wywózki (w samym Wilnie de-
portowano 5 tys. Polaków, dru-
gie tyle aresztowano) zawiesiły 
częściowo polsko-litewski spór. 
Oba narody traktowane były 
przez nowego okupanta jednako-
wo okrutnie. Różnica w oporze 
przeciw sowieckiemu okupanto-
wi polegała na różnie ukierunko-
wanych nadziejach na wyzwole-
nie. Polacy, walczący od samego 
początku wojny u boku Wielkiej 
Brytanii i Francji, liczyli na 
oswobodzenie Polski po pokona-
niu Niemiec i zmuszenie Związ-
ku Sowieckiego do ustąpienia z 
bezprawnie zajmowanych ziem. 
Litwini nadzieję na wolność wi-
dzieli w wojnie niemiecko-so-
wieckiej, kiedy mogliby się stać 
sojusznikami III Rzeszy[4].

Te nadzieje sprawdziły się tylko 
częściowo w czerwcu 1941 r., po 

faktycznym wybuchu wojny nie-
miecko-sowieckiej. Wkraczający 
do Wilna niemieccy żołnierze 
przynosili ze sobą co prawda wy-
zwolenie od sowieckiego terroru, 
ale jednocześnie wprowadzali 
terror we własnym wydaniu. Nie 
zezwolono na odbudowę litew-
skiego państwa – mimo zaanga-
żowania Litwinów, walczących 
nawet zbrojnie z wycofującą się 
Armią Czerwoną. Ustanowiono 
niemieckie wojskowe władze ad-
ministracyjne.

Jednak już od początku okupa-
cji władze niemieckie oparły się 
na żywiole litewskim, starając 
się wykorzystać go do kampanii 
antypolskiej i antyżydowskiej. 
Uznano powstały w tym czasie 
Komitet Obywatelski Litwy re-
prezentujący interesy litewskie 
(przy braku uznania jakiejkol-
wiek organizacji ze strony pol-
skiej). Utworzona przez Niem-
ców władza samorządowa, w 
dużej mierze obsadzona przez 
Litwinów, dyskryminowała Po-
laków, usuwając ich z wszystkich 
odpowiedzialnych stanowisk i 
określając ponownie jako „obco-
krajowców”. Językiem urzędo-
wym obok niemieckiego został 
litewski. Również represje wo-
bec Kościoła katolickiego, sto-
sowane przez Niemców i Litwi-
nów, miały doprowadzić do jego 
zlitwinizowania. Prześladowano 
polską inteligencję, w tym całą 
kadrę naukową Uniwersytetu 
Stefana Batorego. Po ogłoszeniu 
poboru na roboty przymusowe w 
Niemczech wileńskie biura pracy 
wyznaczały na wyjazd głównie 
młodzież polską. Nowo wydane 
prawa administracyjne również 
preferowały interes litewski[5].

Władze niemieckie stworzyły 
także, opierając się na ludności 
litewskiej, formacje pomocni-
czej Policji Porządkowej (zwane 
popularnie policją litewską), a 
lokalnym strukturom niemiec-
kiej Policji Bezpieczeństwa (Ge-
heime Staatspolizei – Gestapo) 
podporządkowały odtworzone 
służby litewskie (Saugumo po-
licija –Sauguma). Wspólnie z 
niemieckim aparatem terroru 
odpowiedzialne były one za 
pilnowanie ładu okupacyjne-
go. Szczególną rolę w tych for-
macjach odgrywali członkowie 
przedwojennej organizacji para-
militarnej – Związku Strzelców 
Litewskich (Lietuvos Šaulių 
Sajunga), cechującego się sil-
nym nacjonalizmem, antyse-
mityzmem i antypolonizmem. 

Ponary
miejsce „ludzkiej rzeźni”

prof. UG dr hab. Piotr Niwiński Uniwersytet Gdański Instytut Politologii -Warszawa 2015

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE



1 lipca   2016 - strona 28                                                                                                                                                                                                                 www.ksi.kresy.info.pl                                                                                                                                   

Dlatego też w polskiej świado-
mości okupacja Wileńszczyzny 
w latach 1941–1944 istnieje jako 
okupacja niemiecko-litewska.

Realia życia na Wileńszczyźnie 
pod nową okupacją były równie 
tragiczne jak w innych częściach 
Polski. Szczególnie przerażająco 
wyglądała sytuacja mieszkań-
ców narodowości żydowskiej, 
pozbawionych wszelkich praw 
i skazanych na zagładę. Już w 
pierwszych dniach po wejściu 
Niemców doszło do masowych 
mordów. Ich ofiarami byli przede 
wszystkim przedstawiciele 
władz komunistycznych, którzy 
nie zdołali uciec, w tym i Żydzi, 
identyfikowani przez nazistów 
z sowieckim okupantem. Był 
to jednak tylko wstęp do rzezi, 
którą naziści zapoczątkowali na 
Wileńszczyźnie. W późniejszym 
okresie oddziały policyjne, zło-
żone z Litwinów pod niemiecką 
komendą, dokonywały maso-
wych mordów na ludności ży-
dowskiej m.in. w Niemenczynie, 
Nowej Wilejce, Oranach, Ja-
szunach, Ejszyszkach, Trokach, 
Święcianach.

Niemal natychmiast utworzono 
getta, separując ludność żydow-
ską. Warunki w nich były nie-
ludzkie, podobnie jak i na pozo-
stałym terytorium okupowanej 
Polski. W wileńskim getcie zna-
lazło się do 70 tys. osób. Polskie 
podziemie starało się pomagać 
im w miarę swoich możliwości. 
Prowadzono konspiracyjną opie-
kę sanitarną, przerzucano środki 
czystości, lekarstwa i żywność. 
W wielu wypadkach aranżowa-
no także ucieczki, zapewniano 
opiekę uchodźcom. Do getta 
przerzucano również prasę kon-
spiracyjną.

Pomoc była jednak ograniczo-
na realnymi możliwościami. 
Mimo że siły polskiego podzie-
mia na Wileńszczyźnie szacuje 
się na 10 tys. osób (w szczyto-
wym momencie rozwoju), było 
ono słabo uzbrojone (wyłącznie 

w broń zdobyczną) i nie mogło 
intensywnie przeciwstawić się 
zagładzie ludności żydowskiej. 
W początkach września 1943 r. 
Niemcy oraz wspomagające ich 
policyjne jednostki litewskie 
ostatecznie zlikwidowali getto w 
Wilnie[6].

Także sytuacja ludności narodo-
wości polskiej była dramatyczna. 
Do brutalnej polityki niemieckiej 
dochodził bowiem konflikt z Li-
twinami. Do najtragiczniejszych 
wydarzeń doszło w maju 1942 r. 
w Święcianach, kiedy to policja 
litewska pod komendą Jonasa 
Maciulevičiusa rozstrzelała co 
najmniej 450 Polaków. Podobne 
zdarzenia, choć na mniejszą ska-
lę, miały miejsce jeszcze wiele 
razy, m.in. 20 czerwca 1944 r. 
oddział policji litewskiej z 258. 
batalionu spacyfikował majątek 
Glinciszki, zabijając 39 osób, w 
tym czworo dzieci w wieku od 3 
do 5 lat i czworo ludzi starych, 
od 63 do 84 lat. W odwecie pol-
skie jednostki partyzanckie prze-
prowadziły pacyfikację we wsi 
Dubinki i okolicach, skąd głów-
nie pochodzili litewscy policjan-
ci – zabito kilkadziesiąt osób.

Wiele obaw polskiej konspiracji 
wzbudziło powołanie przy boku 
armii niemieckiej jednostek li-
tewskich pod dowództwem gen. 
Povilasa Plechavičiusa. Nazwa-
no je Litauische Polizeibataillo-
ne (litewska nazwa brzmiała Lie-
tuvos Vietinė Rinktinė – LVR). 
Formalnie jednostki te miały 
bronić Litwy przed zbliżającą 
się Armią Czerwoną, ale ich roz-
mieszczenie na Wileńszczyźnie 
powodowało obawy kierow-
nictwa polskiego podziemia, że 
zostaną wykorzystane do wy-
niszczenia ludności polskiej. W 
rezultacie skoncentrowane pol-
skie oddziały partyzanckie roz-
biły litewską formację w jednej 
z największych bitew partyzanc-
kich, 13 maja 1944 r. pod Muro-
waną Oszmianką. Reszta litew-
skich oddziałów została przez 
Niemców rozwiązana i wcielo-

na do batalionów roboczych, a 
opornych rozstrzelano w Pona-
rach[7]. To właśnie Ponary stały 
się symbolem tragicznych chwil 
w stosunkach polsko-litewskich.

Ponary (po litewsku Paneriai) 
to obecnie dzielnica Wilna. W 
pierwszej połowie XX w. była 
to jednak podwileńska miejsco-
wość, uznawana przez miesz-
kańców miasta za ustronne, 
ciche letnisko. Wzgórza Pona-
rskie pokryte były sosnowymi 
lasami, poprzecinanymi torami 
kolejowymi i szosą prowadzącą 
z Wilna do Grodna. Właśnie to 
ukształtowanie, bliskość linii ko-
lejowych (od legła o 300 metrów 
stacja kolejowa Wilno–Ponary) i 
szosy oraz nieliczna drewniana 
zabudowa, często wypoczynko-
wa, spowodowały, iż Sowieci 
okupujący Wileńszczyznę wy-
brali to miejsce na bazę paliw 
płynnych dla Armii Czerwonej, 
która miała zapewnić zaopatrze-
nie dla sowieckich samolotów 
przygotowywanych do uderzenia 
na Europę.

Prace budowlane ruszyły od po-
czątku 1941 r. Wykopano siedem 
olbrzymich dołów o średnicy na 
powierzchni od 27 do 39 m, a na 
spodzie około 8 m, głębokości 
ponad 5 m. Pomiędzy dołami po-
prowadzono rowy przeznaczone 
na rury łączące budowane zbior-
niki. Doły planowano ocem-
brować ciosanymi kamieniami 
i wyłożyć blachą, stanowiącą 
wewnętrzne ściany zbiornika. 
Do czerwca 1941 r. zdołano wy-
kończyć częściowo tylko dwa 
zbiorniki. Cały obszar bazy, 
obejmujący ponad 5 km kw., zo-
stał otoczony czterometrową me-
talową siatką zwieńczoną drutem 
kolczastym[8].

Kiedy Wileńszczyzna znalazła 
się pod okupacją niemiecką, 
nowe władze uznały to miejsce 
za teren odpowiedni do przepro-
wadzania masowych egzekucji. 
Zwyciężyła pragmatyka. Wyko-
pane doły nadawały się na groby 

masowe. Odpowiednia odległość 
od większych skupisk ludzkich 
i zalesienie terenu zapewnia-
ły częściową dyskrecję – huk 
strzałów był stłumiony. A jedno-
cześnie bliskość linii kolejowej 
i szosy pozwalały na sprawny 
transport osób przeznaczonych 
do zagłady.

Wzdłuż istniejącego ogrodzenia 
utworzono najprawdopodobniej 
pola minowe, w każdym razie 
takie oznaczenia znalazły się na 
płocie okalającym dawną bazę. 
Całość była strzeżona przez war-
towników, bezwzględnie uży-
wających broni w stosunku do 
wszystkich, którzy choćby zbli-
żali się do ogrodzonego obszaru.

Pierwszych egzekucji w Po-
narach dokonał 4 lipca 1941 r. 
niemiecki oddział operacyjny 
– Einsatzkommando 3a – do-
wodzony początkowo przez SS-
Ober sturmführera Ericha Wolf-
fa. Wchodził on w skład grup 
operacyjnych (Einsatz gruppe), 
formacji utworzonych jeszcze 
przed rozpoczęciem walk, mają-
cych „oczyścić zaplecze frontu z 
elementu szkodliwego – komu-
nistów i Żydów”. Według nie-
pełnych danych przez pierwsze 
dwa tygodnie okupacji w Wilnie 
Einsatzkommando zamordowa-
ło blisko 5 tys. Żydów, a także 
bliżej nieustaloną liczbę jeńców 
sowieckich. Wkrótce oddział ru-
szył dalej, za frontem, aby kon-
tynuować swoją bestialską dzia-
łalność[9].

Niemal natychmiast utworzono 
na jego miejsce specjalny od-
dział mający zajmować się ma-
sowymi egzekucjami. W nomen-
klaturze niemiec kiej nazwany 
on został Sonderkommando der 
Sipo und SD. Jego organizato-
rem i zwierzchnikiem ze strony 
niemieckiej był funkcjonariusz 
SD (Służby Bezpieczeństwa) 
Martin Weiss.
Pierwszych członków oddzia-
łu zwerbował on wśród maso-
wo zgłaszających się do służby 
policyjnej Litwinów, głównie z 
organizacji Lietuvos Šaulių Sa-
junga, zwanych potocznie szau-
lisami. Ich dowódcą został Ju-
zoas Šidlauskas, a po nim Balys 
Norvaiša – byli oficerowie armii 
litewskiej. Pod koniec 1943 r. 
dowództwo przejął były sierżant 
litewskiej armii Jonas Tumas. 

Przez cały czas podlegali oni 
niemieckiemu rozkazodawstwu.

W lipcu 1941 r. oddział ten liczył 
zaledwie 50 ochotników, lecz w 
niedługim czasie rozrósł się do 
kilkuset żołnierzy i oficerów. 
Składał się niemal wyłącznie z 
litewskich aktywistów, choć w 
jego skład weszło też czasowo 
trzech Polaków i kilku Rosjan. 
Komendy wydawano po litew-
sku, oddział nazwano Ypatinga-
sis Būrys (pełna nazwa Vokiečių 
Saugumo policijos ir SD ypatin-
gasis būrys – Specjalny Oddział 
SD i Policji Bezpieczeństwa). 
Z czasem otrzymał wśród pol-
skiej ludności pogardliwą nazwę 
„strzelców ponarskich”.

Umundurowanie oddziału skła-
dało się w pierwszym roku jego 
istnienia z sortów mundurowych 
armii litewskiej: bryczesów ko-
loru szarego, butów z cholewa-
mi, zielonej bluzy wojskowej, 
zielonego płaszcza i czapki polo-
wej. Członkowie oddziału nosili 
też insygnia przedwojennej ar-
mii litewskiej – Pogoń. W 1942 
r. wprowadzono zielone sorty 
mundurowe, rude koszule i okrą-
głe czapki z trupią główką.

Za pełnioną służbę żołnierze i 
oficerowie otrzymywali zróżni-
cowane wynagrodzenie, z reguły 
dość niskie. Wytworzyło to tole-
rowany przez przełożonych me-
chanizm handlowania rzeczami 
zabranymi osobom rozstrzeliwa-
nym. Jednocześnie przydziela-
no dodatki funkcyjne w postaci 
wódki i papierosów. Uzbrojenie 
oddziału składało się z przejętej 
przez Niemców broni sowiec-
kiej[10].

Formalnie zadaniem oddziału 
miała być służba wartownicza w 
getcie wileńskim, w niektórych 
budynkach policyjnych w Wil-
nie oraz w miejscu kaźni w Po-
narach. Ale jego podstawowym 
celem istnienia było przeprowa-
dzanie egzekucji. Ze względu na 
brak doświadczenia system wy-
konywania egzekucji z czasem 
się zmieniał. Początkowo ska-
zanych na śmierć przywożono 
w dużych grupach samochoda-
mi lub transportem kolejowym. 
Ustawiano ich nad istniejącymi 
dołami i rozstrzeliwano z usta-
wionej broni maszynowej. Nie 
gwarantowało to jednak śmierci 

/ Wojsko litewskie, zdjęcie wykonane 6 VII 1941 r.

/ Wilno, tzw. białe słupy. Tędy wywożono z Wilna ofiary do miejsca straceń w Ponarach
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wszystkich, a jednocześnie po-
chłaniało dużą ilość amunicji. 
Zdarzało się bowiem, szczegól-
nie w pierwszym okresie, że po 
jakimś czasie ranne osoby wydo-
stawały się z dołów śmierci.

Po kilku tygodniach zmodyfiko-
wano sposób mordowania. Na 
miejsce kaźni przyprowadzano 
dziesięcioosobowe grupy ska-
zańców. Musieli się rozebrać z 
wierzchniego ubrania, a następ-
nie stanąć twarzą do dołu, ple-
cami do plutonu egzekucyjnego 
złożonego z dziesięciu strzelców. 
Większe dzieci stały w szeregu z 
dorosłymi, a małe były trzymane 
przez matki na rękach. W tym 
drugim wypadku jeden strze-
lec przypadał na matkę, a drugi 
na dziecko. Czasami dla zaosz-
czędzenia amunicji małe dzieci 
wrzucano żywcem do dołów.

Skazańców mordowano pojedyn-
czymi strzałami z broni długiej 
bądź krótkiej. Aby mieć pewność 
co do skuteczności strzałów, 
szkolono wcześniej egzekuto-
rów. Jeden ze świadków zbrodni, 
Stanisław Chomiczewski, opisy-
wał: „przed rozstrzelaniem oficer 
pokazywał plansze z sylwetką 
człowieka, na której zaznaczone 
były miejsca, gdzie są umiejsco-
wione ważne dla życia organy, 
w które mieli celować żołnierze 
biorący udział w egzekucji. Po 
oddaniu salwy przez pluton eg-
zekucyjny oficer podbiegał do 
ofiary i sprawdzał celność strza-
łów, zgodnie z wcześniejszymi 
instrukcjami”[11]. Jeśli ktoś z 
mordowanych dawał oznaki ży-
cia, dobijał go ten strzelec, który 
wcześniej do niego celował.

Poszczególne warstwy trupów 

posypywano warstwą wapna, 
fosforu i ziemi. Ze względu na 
swą głębokość doły zapełniały 
się dopiero po większej liczbie 
egzekucji. Władze niemiec kie 
obawiały się wybuchu epidemii, 
dlatego co pewien czas posypy-
wano zapełnione doły dodatko-
wo wapnem i narzucano nową 
warstwę ziemi.

Jednocześnie – z pragmatycz-
nych powodów, chęci wykorzy-
stania miejsca do maksimum – 
po jakimś czasie zbudowano nad 
dołami rodzaj pomostów, które 
prowadziły kilkanaście metrów 
w głąb dołów. Skazanych wpy-
chano na pomost, a gdy przeszli 
w odpowiednie miejsce, zabija-
no. W ten sposób ciała wypełnia-
ły równo środek dołu kaźni, a nie 
tylko obrzeża.

Reszta oczekujących na śmierć 
stała w długiej kolumnie. Do 
utrzymania porządku wśród nich 
służyły gumowe pałki, którymi 
przez okres oczekiwania na eg-
zekucję bito skazańców. Osłania-
nie się przed razami powodowa-
ło skupianie się na danej chwili, 
odciągało od myśli o ucieczce. 
Podobną rolę pełniły psy.

Jeden z anonimowych świadków 
złożył polskiemu podziemiu re-
lację: „Niemcy i szaulisi puścili 
psy na nich, ludzi męczyli, bo 
nie mieli czym obronić się, ręce 
mieli związane z tyłu. Psy rwa-
ły ich ciało. A oni [oprawcy] tak 
się śmiali jak maszynowe karabi-
ny”[12].

Jednocześnie wprowadzono 
zasadę okradania skazanych z 
ubrań i kosztowności, który-
mi strzelcy ponarscy następnie 

handlowali. Każda grupa osób 
przyprowadzona z oczekującej 
kolumny nad dół śmierci musia-
ła się rozebrać. Wyrywano wte-
dy też złote zęby, zdejmowano 
złote koronki nazębne. Oprawcy 
formalnie byli zobowiązani prze-
kazywać Niemcom znalezione 
przy ofiarach pieniądze, złoto 
i inne drogocenne przedmio-
ty, które miały być wywożone 
do Rzeszy. Jednak z obowiązku 
tego wywiązywali się niechęt-
nie i niedokładnie. Twierdzili, że 
za gorliwą służbę należy im się 
nagroda w postaci kosztowności 
znalezionych przy ofiarach. W 
tej sprawie pisali nawet do władz 
niemieckich petycje, w których 
prosili o zrozumienie ich stano-
wiska. Niektórym z oprawców 
w ten bestialski sposób zdobyte 
bogactwo posłużyło pod koniec 
wojny do ucieczki do Niemiec 
lub do ukrycia się na terytorium 
rdzennej Litwy.

Strzelcy ponarscy często skarży-
li się na „trudne warunki pracy”. 
Liczne egzekucje, przeprowa-
dzane bez względu na pogodę, 
traktowane jako ciężka praca 
fizyczna oraz „obciążenie psy-
chiczne”, powodowały czasami 
chęć rezygnacji ze służby. Ponie-
waż nie było to proste, uciekano 
się nawet do różnych form samo-
okaleczenia, byle tylko wyrwać 
się z upiornego oddziału. Były to 
raczej pojedyncze przypadki.

Aby choć częściowo przeciw-
działać psychicznym zmianom 
wśród strzelców ponarskich, 
wydawano im podczas prowa-
dzonych egzekucji alkohol. Wle-
wano wódkę z butelek do dużego 
kotła, z którego każdy żołnierz 
mógł czerpać w dowolnej ilości. 
Powodowało to otępienie wraż-
liwości i większą brutalność, a 
także zdecydowanie w działa-
niu[13].

Służbę w oddziałach egzekucyj-
nych pełnili rotacyjnie wszyscy 
żołnierze Ypatingasis Būrys, na 
zmianę ze służbą wartowniczą, 
według grafików przygotowa-
nych przez oficerów. Tylko nie-
wielka część z tych dokumentów 
zachowała się do dziś. Znacząca 
liczba została zniszczona. Naj-
większą wiedzę czerpiemy z re-
lacji naocznych świadków, któ-
rych jednak również niewiele się 
zachowało. Schwytani oprawcy 
w zeznaniach z reguły pomniej-
szali tragedię tych wydarzeń, a 
ocalałych świadków było bardzo 
niewielu. Dlatego z tym większą 
uwagą należy pochylić się nad 
tymi relacjami, które powstały.

O tym, co działo się w ponarskiej 
kaźni, najwięcej przekazują za-
piski mieszkańca pobliskiego 
osiedla Kazimierza Sakowicza 
(wileńskiego dziennikarza, żoł-
nierza Armii Krajowej), odna-
lezione po wojnie w butelkach 
zakopanych w ogrodzie koło we-
randy jego domu. Notatki obej-
mują okres od 11 lipca 1941 r. 
do 4 listopada 1943 r., stanowią 
rezultat jego obserwacji z okna 

na poddaszu domu. Możemy tam 
m.in. przeczytać, jak mordowano 
przedstawicieli polskiej inteli-
gencji: „cóż okazuje się, że strze-
lali [do] polskich adwokatów i 
doktorów! Strzelano po dwóch 
naraz, rozebranych. Trzymali 
się fajnie, nie płakali, nie prosili, 
tylko żegnali się ze sobą i prze-
żegnawszy się – szli...”[14] – 
zanotował Sakowicz, który sam 
wojny także nie przeżył. Zginął 
z rąk funkcjonariusza litewskiej 
formacji policyjnej na kilka dni 
przed wyzwoleniem Wilna.

Przypadkowym świadkiem mor-
du był również pisarz i publicy-
sta Józef Mackiewicz, który w 
październiku 1943 r. wybrał się 
do znajomego mieszkającego w 
Ponarach. Został świadkiem ma-
sakry Żydów, która zaczęła się 
już na torach kolejowych. Swoją 
wstrząsającą relację opublikował 
w polskim periodyku ukazują-
cym się w Londynie („Orzeł Bia-
ły” nr 35 (170) z 1945 r.): „Żyd 
chciał przeskoczyć rampę, ranny 
w nogę padł na kolana i teraz 
słyszę wyraźnie i kolejno: płacz, 
strzał, rzężenie... Ach, a ten co 
robi?!!! Ten tam, obok, o czter-
dzieści kroków, nie dalej, w czar-
nym mundurze! Co on chce zro... 
Rozkraczył nogi koło słupa, sta-
nął ukosem, zamachnął się dwie-
ma rękami... Sekunda jeszcze... 
Co on ma w ręku?! Co on ma w 
tych rękach?!!! Na rany Jezusa 
Chrystusa! Na rany Boga! Coś 
wielkiego, coś strasznie strasz-
nego!!! Zamachnął się i – bęc 
głową dziecka o słup telegraficz-
ny!... A w niebie... nie w niebie, 
a na tle tylko nieba, zadrgały od 
uderzenia przewody drutów tele-
graficznych”.

Cała relacja liczy 10 stron i jest 
wstrząsająca. Dotyczy dziejów 
jednego z transportów kolejo-
wych, którymi przywożono wil-
nian narodowości żydowskiej 
z likwidowanego getta. Doszło 
wtedy do próby ucieczki, zakoń-
czonej rzezią części osób już na 
dworcu kolejowym w Ponarach. 
Po tym zdarzeniu Mackiewicz 
określił Ponary jako „rzeźnię 
ludzką”.

Wstrząsająca jest relacja Ity 
Straż, 19-letniej Żydówki, która 
znalazła się w grupie rozstrzeli-
wanych w Ponarach w 1942 r.: 
„przed Łukiszki zajechały samo-
chody. Zakryte były brezentem. 
Wepchnięto nas na te maszyny 
[...] wszyscy zachowywali się 

bardzo cicho. Po pewnym cza-
sie jeden z jadących uchylił 
trochę brezentu i szepnął nam: 
»Jedziemy do Ponar«. Teraz już 
wiedzieliśmy, dokąd jedziemy. 
Słowo Ponary wszystko wyja-
śniało. [...] O kilka kroków od 
miejsca zatrzymania się maszyny 
był duży rów. Zapełniony już był 
trupami. Postawili mnie nad tym 
rowem. [...] Musieli chyba strze-
lić. Pewnie ze strachu upadłam 
natychmiast w rów. [...] ktoś na 
mnie upadł i uczułam, że cieknie 
po mnie coś ciepłego. Co miało 
zapach krwi. Tego zapachu ni-
gdy nie zapomnę i zapachu tych 
ciał. Policjanci wciąż strzelali. 
Potem usłyszałam, że nawołu-
ją, aby już na dziś skończyć, bo 
się ściemnia. [...] Nie zdążyli 
zasypać rowu piaskiem, bo było 
coraz ciemniej. Zaczekałam jesz-
cze trochę [...] podniosłam się i 
poszłam wzdłuż rowu. Szłam i 
szłam po trupach, a końca tego 
zdawało się nie być. [...] zabici 
leżeli nieruchomo, tylko od cza-
su do czasu słyszałam jakiś jęk. 
To jęczeli ranni, których strzał 
nie trafił śmiertelnie”.

Ita Straż spotkała drugą ocaloną 
osobę: „zobaczyłam jakąś po-
stać, która ostrożnie się do mnie 
zbliżała [...] to była dziewczyn-
ka, jakby w moim wieku. »Mu-
szę pójść poszukać wśród trupów 
moich braci i siostry« – powie-
działa mi i odeszła, schodząc 
znowu do rowu. I tak rozstały-
śmy się. Więcej już jej nie wi-
działam”[15].

Zamordowanych w Ponarach po-
dzielić można na dwie grupy. Do 
pierwszej należeli więźniowie 
władz okupacyjnych skazani na 
śmierć czy to na mocy decyzji 
sądu, czy zwykłej decyzji admi-
nistracyjnej. Do drugiej – oso-
by, które zgodnie z niemieckimi 
rasistowskimi planami miały 
zostać zabite ze względu na na-
rodowość. Dotyczyło to głównie 
ludności żydowskiej.

Żydzi są często uznawani za 
jedyne ofiary tego miejsca. W 
rzeczywistości Ponary to miej-
sce kaźni wielu narodowości. 
Na pewno wśród ofiar najwię-
cej było Żydów, zresztą oby-
wateli polskich. Liczba zamor-
dowanych nie jest jednak do 
końca ustalona. Jak głosi napis 
umieszczony dziś przy pomniku 
ponarskim, w latach 1941–1944 
zginęło około 70 tys. Żydów. 
Według innych danych liczba ta 

/ Wilno, Prospekt Armii Czerwonej (przed wojną ul. Legionowa), tą drogą w okresie 
niemieckiej okupacji byli przewożeni skazańcy na miejsce masowych straceń do Ponar.

/ Wilno, tzw. białe słupy. Tędy wywożono z Wilna ofiary do miejsca straceń w Ponarach

/ Getto w Wilnie. Ul. Jatkowa-1
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wynosi 59 tys. Dokładna liczba 
zamordowanych nie była znana i 
zapewne nigdy nie będzie.

Ale ginęli też ludzie innych na-
rodowości. Zabijano Romów, 
Tatarów, Białorusinów. Wszyscy 
oni byli obywatelami Rzeczy-
pospolitej Polskiej. W Ponarach 
ginęli też jeńcy sowieccy, a także 
działacze komunistyczni narodo-
wości litewskiej współpracują-
cy podczas okupacji sowieckiej 
z Rosjanami. 20 maja 1944 r. 
Niemcy rozstrzelali tu także kil-
kudziesięciu oficerów i żołnierzy 
litewskich ze wspomnianych wy-
żej Lietuvos Vietinė Rinktinė.

Ginęli też Polacy, stanowiący 
po Żydach najliczniej ekstermi-
nowaną grupę narodowościową 
w Wilnie. Ich liczba także jest 
nieznana; zastrzelono w Pona-
rach nie mniej niż 2 tys. osób, a 
niektóre dane mówią nawet o 20 
tys. Nie liczby jednak stanowią 
najtragiczniejszy wyznacznik, 
ale selekcja mordowanych. O 
ile nie można mówić o selekcji 
wśród Żydów, których starano 
się wymordować wszystkich, o 
tyle Polaków zabijano według z 
góry ustalonych zasad[16].

Dość często byli to zakładnicy 
zatrzymani przez administrację 
okupacyjną, mający zapewnić 
bezwarunkowe wykonywanie 
różnych decyzji władz niemiec-
kich. Z reguły były to ofiary 
łapanek ulicznych, jednak w 
wielu wypadkach zakładników 
dobierano spośród polskich elit 
na podstawie list proskrypcyj-
nych przygotowanych przez Sau-
gumę. W Ponarach rozstrzelano 
więc wielu uczniów wileńskich 
gimnazjów, harcerzy, przedsta-
wicieli inteligencji, w tym na-
uczycieli, księży, profesorów 
Uniwersytetu Stefana Batorego.

Kultura i nauka poniosły ol-
brzymie straty wraz ze śmier-
cią w Ponarach światowej 
sławy naukowców: prof. Ka-
zimierza Pelczara – pioniera 
polskiej onkologii, prof. Mie-
czysława Gutkowskiego – wy-

bitnego znawcy skarbowości i 
prawa skarbowego. W Ponarach 
zginęli także mecenas Stanisław 
Węsławski – uznany kompozy-
tor i konspiracyjny prezydent 
Wilna, adwokat Mieczysław 
Engiel – poseł na Sejm Wileń-
ski, Wanda Rewińska – geograf 
i zasłużona działaczka harcerska 
i niepodległościowa, Karol Wy-
rwicz-Wichrowski – popularny 
aktor, kierownik teatru muzycz-
nego „Lutnia” w Wilnie, Stani-
sław Lisowski – przewodniczący 
wileńskiego oddziału Związku 
Nauczycielstwa Polskiego, ks. 
Romuald Świrkowski – prezes 
wileńskiej Akcji Katolickiej, ks. 
Tadeusz Zawadzki – proboszcz 
parafii św. św. Piotra i Pawła w 
Wilnie. Zginęło tam także wie-
lu działaczy polskiej konspira-
cji[17].

W czasie okupacji niemiecko-
-litewskiej polskie podziemie 
stało się silnym i groźnym prze-
ciwnikiem dla okupanta. Siatka 
konspiracyjna objęła całe teryto-
rium Wileńszczyzny, prowadząc 
aktywną działalność. Około 10 
tys. żołnierzy Armii Krajowej 
szkoliło się, zdobywało broń, 
opracowywało plany zbrojnych 
wystąpień. Prowadzono także 
bieżącą akcję dywersyjną, li-
kwidując posterunki policji ter-
roryzujące ludność cywilną czy 
atakując sieć komunikacyjną 
niemieckiego okupanta. Na pod-
stawie wyroków podziemnego 
sądu zabijano kolaborantów i 
przedstawicieli okupacyjnej ad-
ministracji, zagrażających swoją 
działalnością życiu wielu obywa-
teli. Prowadzono także na wiel-
ką skalę kolportaż podziemnej 
prasy, informującej o rzeczywi-
stych wydarzeniach na świecie 
i podtrzymującej społeczeństwo 
na duchu.

Polskie podziemie było feno-
menem w tym okresie. Wytwo-
rzyło w rzeczywistości państwo 
podziemne, z konspiracyjnymi 
strukturami administracyjnymi i 
konspiracyjną armią. Konspira-
cyjna administracja (Delegatura 
Rządu) zajmowała się nie tylko 

przygotowaniem do natychmia-
stowego rozpoczęcia pracy po 
wyzwoleniu, ale także prowadzi-
ła działalność bieżącą. Wydawa-
no dyrektywy dla ludności, które 
były przestrzegane w codzien-
nym życiu. Wśród nich wymienić 
można zasadę sabotowania pracy 
na rzecz okupanta, zakaz kolabo-
rowania, nakaz wzajemnej po-
mocy. Z kolei podziemne wojsko 
– Armia Krajowa – skupiało się 
na przygotowywaniu powstania 
powszechnego, które miałoby 
wyzwolić Polskę, oraz prowadzi-
ło walkę bieżącą. Najważniej-
szym jednak celem była ochrona 
ludności cywilnej przed represja-
mi. Ponieważ okupant stosował 
zasadę masowego odwetu – za 
jednego zabitego Niemca czy Li-
twina zabijano co najmniej dzie-
sięciu Polaków – uderzano tam, 
gdzie przynosiło to faktycznie 
znaczną szkodę okupantowi, a 
jednocześnie można było liczyć 
na to, że nie nastąpi zdecydowa-
ny odwet ze strony nazistów i ich 
współpracowników.

Ważnym elementem była dzia-
łalność wywiadowcza i informa-
cyjna. Zbierano informacje nie 
tylko po to, by wykorzystać je do 

prowadzenia działań zbrojnych, 
ale także w celu dokumentowa-
nia wszelkich przejawów terroru 
ze strony okupanta i odpowie-
dzialności poszczególnych osób. 
Jednym z ważniejszych zadań 
polskiego podziemia było śle-
dzenie tragedii dziejącej się w 
Ponarach[18].

Wysyłano specjalne patrole kon-
spiratorów (głównie składające 
się z młodzieży, także harcerzy), 
aby zbierały informacje o tym 
miejscu kaźni. Kilkuosobowe 
grupy przekradały się przez płot, 
obok wartowników, starając się 
wykonać dokumentację foto-
graficzną popełnianych zbrodni. 
Ewidencjonowano liczby mor-
dowanych ludzi, zbierano infor-
macje o członkach Ypatingasis 
Būrys. Jedną z osób zaangażo-
wanych w polskim podziemiu do 
operacji zbierania danych o Po-
narach był ppłk Czesław Cywiń-
ski, prezes Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej, który 
zginął w katastrofie smoleńskiej 
10 kwietnia 2010 r.

Aktywność polskiego podzie-
mia nie umknęła uwagi władz 
okupacyjnych. Dzięki sprawnej 
pracy, głównie policji bezpie-
czeństwa Saugumy, rozpoczęto 
masowe aresztowania. Pierwsza 
fala aresztowań w środowisku 
polskim ruszyła pod koniec 1941 
r. Dotknęły one początkowo wi-
leńskie środowisko młodzieży 
licealnej i studenckiej. W wy-
niku prowadzonych przez wła-
dze okupacyjne prób infiltracji 
polskiego podziemia natrafiono 
na ślad działającej w podziemiu 
grupy absolwentów gimnazjów 
i liceów wileńskich, którzy wraz 
z byłym kuratorem Wileńskiego 
Okręgu Szkolnego Stanisławem 
Feliksem Rymińskim utworzyli 
w 1939 r. Związek Wolnych Po-
laków.

Organizacja ta, na której czele 
stał Jan Kazimierz Mackiewicz 
„Konrad”, podporządkowana 
Armii Krajowej, prowadziła 
działalność propagandową, m.in. 
akcje ulotkowe i plakatowe z 

okazji polskich świąt narodo-
wych. Prowadzono także szkole-
nie wojskowe, przygotowywano 
plany wystąpienia zbrojnego. 
W wyniku śledztwa aresztowa-
no pod koniec 1941 r. 90 osób, 
które zostały osadzone w więzie-
niu na Łukiszkach, a następnie 
po brutalnych przesłuchaniach 
rozstrzelane w dniach 5, 12 i 13 
maja 1942 r. w Ponarach. Eg-
zekucje zatrzymanych w póź-
niejszym okresie członków tej 
organizacji miały miejsce we 
wrześniu 1942 r. Większość za-
mordowanych była niepełnolet-
nia w chwili śmierci.
Żołnierze ZWP byli też areszto-
wani i rozstrzeliwani po całko-
witym scaleniu tej organizacji z 
Armią Krajową. Między innymi 
w maju 1943 r. został zatrzyma-
ny 17-letni Bronisław Komorow-
ski „Korsarz”. Zaangażowany w 
kolportaż podziemnej prasy i 
akcje sabotażowe, został w wię-
zieniu poddany brutalnym prze-
słuchaniom, trwającym pół roku. 
Pod koniec śledztwa na prze-
słuchania był przynoszony na 
noszach. Nie załamał się jednak 
i nikogo nie wydał. W grypsach 
przemycanych do rodziny pisał: 
„Kochani rodzice, jestem zdrów, 
nie martwcie się, to trudno, tak 
trzeba”, przewidywał swoją bli-
ską śmierć: „możliwe, że nas 
wywiozą do Ponar”. Ostatecznie 
został zamordowany w Ponarach 
w styczniu 1944 r., w dzień swo-
ich osiemnastych urodzin. Na 
pamiątkę poległego stryja swoje 
imię otrzymał Bronisław Komo-
rowski, prezydent RP w latach 
2010–2015[19].

W lutym i marcu 1942 r. aresz-
towano działaczy podziemia 
zaangażowanych w pracę tzw. 
komórki legalizacyjnej. Była to 
jedna z najistotniejszych części 
polskiego podziemia. Mocno za-
konspirowana grupa wytwarzała 
fałszywe dokumenty, umożliwia-
jące uzyskanie nowych tożsamo-
ści przez konspiratorów i osoby 
zagrożone aresztowaniem. Do-
kumenty te były tak dobrze wy-
drukowane, iż sami Niemcy mieli 
wątpliwości, czy są rzeczywiście 

/ Łukiszki

/ Kwatera Polska
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fałszywe. Wśród aresztowanych, 
a następnie zamordowanych w 
Ponarach osób z tej grupy znaj-
dowały się siostry Józefa i Ma-
ria Rymkiewiczówny, odpowie-
dzialne za łączność w komórce 
legalizacji. Śmierć komendantki 
grupy łączniczek AK Marii Tom-
kiewicz „Grażyny” obserwował 
pracujący przy chowaniu zwłok 
Żyd, który przekazał relację z 
tej tragedii. „Grażyna” zginęła 
z okrzykiem: „Niech żyje wolna 
Polska!”[20].

W miarę rozpracowywania pol-
skiego podziemia w Ponarach 
rozstrzeliwano kolejne grupy – 
m.in. 15 lipca 1942 r. 26 Pola-
ków przywiezionych z więzienia 
na Łukiszkach, 16 lipca 18 Pola-
ków, 18 lipca w grupie 80 osób 
również kilku Polaków.
Wiosną 1943 r. rozpoczęły się 
aresztowania osób związanych z 
pismem „Niepodległość”, które 
było organem prasowym Armii 
Krajowej Okręgu Wileńskiego, 
wydawanym przez wileńskie 
Okręgowe Biuro Informacji i 
Propagandy. Rozstrzelano wów-
czas w Ponarach Franciszka Tur-
łę, Zofię Dunin-Borkowską oraz 
ppor. Zygmunta Andruszkiewi-
cza pseudonim „Nienaski”. Za-
mordowany został również Lu-
cjan Krawiec „Kazimierz” – szef 
kolportażu podziemnej prasy, 
działacz socjalistyczny i (para-
doksalnie) jeden ze zwolenników 
nawiązania rozmów z Litwinami 
mimo prowadzonej przez ich ak-
tywistów represyjnej polityki. 
Brał nawet udział w sondażo-
wych rozmowach[21].

Większość aresztowanych przez 
niemiecką bądź litewską policję 
bezpieczeństwa w pierwszym 
okresie prowadzonego prze-
ciwko nim śledztwa osadzano 
w areszcie przy ulicy Ofiarnej 
(u zbiegu z ulicą Mickiewicza). 
Przed wojną był to gmach pol-
skiego sądu. W czasie okupacji 
kolejno swoje siedziby miały 
tam litewska Sauguma, sowiec-
kie NKWD i niemieckie Gestapo 
– ponownie z podporządkowaną 
mu Saugumą. W podziemiach 
mieścił się okryty złą sławą 
areszt śledczy. Prowadzono tu 
przesłuchania, z reguły połączo-
ne z ciężkimi torturami cielesny-
mi i psychicznymi.

Kiedy śledztwo dobiegało do 
końca, transportowano areszto-
wanego do więzienia na Łukisz-
kach w Wilnie. Nie kończyło 
to gehenny, bo niejednokrotnie 
także tam przesłuchiwano, cza-
sem jeszcze bardziej brutalnie. 
Oprócz osób czekających na 
wyrok przetrzymywano tu tak-
że osoby skazane na śmierć na 
mocy decyzji administracyjnych 
– m.in. niektórych Żydów.

Śledztwa prowadzone przez 
funkcjonariuszy niemieckiej Po-
licji Bezpieczeństwa i Służby 
Bezpieczeństwa w Wilnie za-
zwyczaj kończyły się wyrokiem 
skazującym na śmierć. Dzień 
przed planowaną egzekucją pra-

cownik właściwego referatu 
Gestapo lub Saugumy kierował 
pismo do administracji więzienia 
na Łukiszkach z prośbą o wy-
pisanie z więzienia wymienio-
nych osób i przygotowanie ich 
do przejęcia przez pracownika 
niemieckiej Policji Bezpieczeń-
stwa. Opatrzone klauzulą tajno-
ści pisma miały prawie zawsze 
zbliżoną treść, np.: „osadzonych 
w areszcie śledczym Polaków 
należy zwolnić z aresztu w dniu 
19 III 1942 r. Zwolnienie należy 
tak załatwić, by osoby te jeszcze 
w tym samym dniu o godzinie 
8.00 mogły zostać przejęte przez 
funkcjonariusza niemieckiej Po-
licji Bezpieczeństwa”; „osoby 
te należy natychmiast zwolnić z 
policyjnego aresztu i doprowa-
dzić do tutejszej placówki celem 
pouczenia”. W ten sposób ma-
skowano w dokumentacji plano-
waną egzekucję.

Podobnie kamuflowano wyko-
nanie egzekucji. Wyrok śmier-
ci zawsze był odnotowywany 
w księgach więziennych i w 
kartotece niemieckiej Policji 
Bezpieczeństwa następującymi 
symbolami: bb – befehlsgemäss 
behandelt (potraktowany zgod-
nie z rozkazem), exekutiert (stra-
cony), liquidiert (zlikwidowany), 
perduotas ipatingojo būrio vadui 
(przekazany do dowódcy od-
działu specjalnego), perduotas 
ipatingajam būriui (przekazany 
do oddziału specjalnego), pale-
istas išvežimui perėmė Vokiečių 
Saugumas (zwolniony w celu 
przejęcia przez niemiecki urząd 
bezpieczeństwa), išduotas sau-
gumui (wydany organom bez-
pieczeństwa). Jak widać, tylko 
w dwóch z siedmiu przypadków 
w dokumentacji jasno oznaczono 
wykonany mord[22].

Poza wyrokami śmierci więź-
niowie z Łukiszek skazywani 
byli również na pobyt w obozach 
koncentracyjnych i obozach pra-
cy (np. w Prawieniszkach koło 
Kowna), na przymusowe prace 
w III Rzeszy lub odsiadywanie 
kary więzienia w innym miejscu.

Liczba przeprowadzanych egze-
kucji i traconych ludzi zmieniała 
się w całym okresie okupacji nie-
miecko-litewskiej. Największa 
intensywność egzekucji przy-
padła na drugą połowę 1941 r., 
kiedy po raz pierwszy na wielką 
skalę mordowano ludność ży-
dowską. Potem liczba rozstrzeli-
wań zmalała. Jednocześnie oka-
zało się, że kończy się pojemność 
dołów śmierci. Następne egzeku-
cje zaczęto więc wykonywać nad 
rowami łączącymi poszczególne 
doły oraz nad nowymi dołami, 
wykopanymi przez specjalnie 
sprowadzony spychacz. Po osta-
tecznej likwidacji getta wileń-
skiego we wrześniu 1943 r. egze-
kucje przeprowadzano już z dużo 
mniejszą intensywnością. Ostat-
nich masowych egzekucji doko-
nano 3 i 4 lipca 1944 r. Zamor-
dowano wówczas około 4 tys. 
osób z więzienia na Łukiszkach 
i aresztu przy ulicy Ofiarnej[23].

Zajęcie Wileńszczyzny przez Ar-
mię Czerwoną przerwało kaźń, 
ale ukaranie jej sprawców okaza-
ło się sprawą trudną. Już jesienią 
1943 r. zaczęto zacierać ślady 
zbrodni. Pierwszym krokiem ku 
temu było zarządzenie okupacyj-
nych władz administracyjnych o 
wysiedleniu mieszkańców oko-
licznych wsi. W ten sposób roz-
proszono potencjalnych świad-
ków (wspomniany Kazimierz 
Sakowicz schował wówczas pro-
wadzone przez siebie notatki w 
ogródku swojego domu, do któ-
rego nigdy już nie miał wrócić).

Z kilkudziesięciu sowieckich 
jeńców oraz ocalałych Żydów 
utworzono specjalny oddział 
mający zająć się zacieraniem śla-
dów zbrodni. Członkowie tego 
oddziału zaczęli wydobywać z 
dołów śmierci ciała, układać w 
wielowarstwowe stosy i palić 
je, podsycając ogień drewnem 
i smołą. Wielkie stosy ludzkich 
ciał paliły się po 7–8 dni. Między 
grudniem 1943 r. a 15 kwietnia 
1944 r. wydobyto i spalono w 
ten sposób blisko 70 tys. ciał. 
Pozostałe z nich niedopalone 
kości rozcierano między żeliw-
nymi płytami, a następnie po-
piół mieszano z piaskiem, który 
wsypywano do przygotowanych 
rowów.

W połowie kwietnia 1944 r. pra-
ce te przerwano, gdyż wszyscy 
członkowie oddziału uciekli. 
Trzymano ich w częściowo zada-
szonym dole, skutych łańcucha-
mi i otoczonych strażą, jednak 
jeńcy przez kilka miesięcy wy-
kopali łyżkami i gołymi rękami 
tunel długości ponad 30 metrów. 
Mimo pościgu części z nich uda-
ło się dotrzeć do so wieckich od-
działów partyzanckich i ocalić 
życie[24]. W późniejszym okre-
sie byli świadkami w procesie 
przeciw zbrodniarzom. Niemniej 
jednak zamaskowanie zbrod-
ni odniosło częściowy sukces. 
Ze względu na brak szczątków 
nie można do dziś ustalić licz-
by ofiar. Opieramy się tylko na 
przypuszczeniach i częściowo 
zachowanej dokumentacji.

Miejsce kaźni w Ponarach w 
okresie komunizmu pozostawało 
zapomniane. Co prawda zaraz po 
wojnie władze sowieckie ustano-
wiły tzw. komisję nadzwyczajną 
do badania zbrodni hitlerowskich 
popełnionych na terenie Litwy, 
ale oprócz wyników przeprowa-
dzonych dość pobieżnie badań 
niewiele informacji przedostało 
się do opinii publicznej. Wiado-
mo było tylko, że w Ponarach 
popełniano zbrodnie.

Przez długie lata miejsce kaź-
ni wielu tysięcy osób było cał-
kowicie zaniedbane. W 1954 r. 
mieszkańcy Wilna postawili tam 
symboliczny krzyż, lecz szybko 
został on zniszczony przez so-
wieckie służby bezpieczeństwa. 
Wywołało to jednak spodziewa-
ną reakcję. Władze komunistycz-
ne postawiły wreszcie w miejscu 
kaźni drewniane tabliczki infor-
mujące po rosyjsku i litewsku o 
„rozstrzelaniu w tym miejscu w 
latach 1941–1944 obywateli so-
wieckich”. Mimo że mijały się z 
prawdą (niewiele spośród ofiar 
było obywatelami ZSRR), stały 
się pierwszym elementem upa-
miętnienia.

Dopiero w 1980 r. postawiono w 
Ponarach symboliczne muzeum, 
które miało upamiętniać ofiary 
masowej zagłady. Było ono jed-
nak przeważnie zamknięte, a w 
1981 r. doszczętnie spłonęło. O 
przeszłości zaświadczał jedy-
nie niewielki obelisk z napisem 
„Ofiarom faszystowskiego terro-
ru 1941–1944”, ku czci zamor-
dowanych Żydów.

Cztery lata później teren zbrodni 
został uporządkowany przez ko-
munistyczne władze (notabene z 
okazji 45. rocznicy utworzenia 
władzy sowieckiej na Litwie), 
które powołały Ponarski Ze-
spół Pomnikowy. Zamontowano 
wówczas dwie tablice z napisami 
w języku litewskim i rosyjskim: 
„Tu w ponarskim lesie od lipca 
1941 do lipca 1944 hitlerowscy 
okupanci i ich miejscowi pomoc-
nicy zgładzili 100 tysięcy ludzi. 
Zacierając ślady swoich prze-

stępstw, od grudnia 1943 roku 
palili zwłoki rozstrzelanych”. 
Napis co prawda znowu był 
błędny, ale już ukazywał skalę 
zbrodni.

W 1990 r. pomiędzy istniejącymi 
tablicami odsłonięto nową z wy-
rytą gwiazdą Dawida i napisem 
w języku hebrajskim: „Wśród 
zabitych w ponarskim lesie –70 
tys. Żydów: mężczyzn, kobiet i 
dzieci”. Także w tym okresie Po-
lacy z Wileńszczyzny w pobliżu 
toru kolejowego ustawili dębo-
wy krzyż i tablicę ze słowami: 
„Pamięci wielu tysięcy Polaków 
zamordowanych w Ponarach, w 
hołdzie Rodacy Ziemi Wileń-
skiej”. Od tamtego czasu miejsce 
to stało się celem pielgrzymek 
Polaków mieszkających nad Wi-
lią, w Polsce i rozproszonych po 
całym świecie.

22 października 2000 r. w Po-
narach odsłonięto i poświęcono 
nowy metalowy krzyż oraz tabli-
cę z napisem: „Żołnierze Armii 
Krajowej, Polskiego Państwa 
Podziemnego, polska inteligen-
cja i młodzież, którzy oddali 
życie za wolność ojczystej zie-
mi”. Obok znalazły się tablice 
upamiętniające nazwiska ziden-
tyfikowanych do tego okresu 
329 ofiar spośród naszych roda-
ków[25].

Sprawa Ponar została zaakcento-
wana w procesie w Norymberdze. 
W późniejszym okresie sowiec-
kie służby sądownicze osądziły 
ponad dwudziestu sprawców z 
Ypatingasis Būrys, ale śledztwo 
nie było prowadzone zbyt in-
tensywnie. Ponarami zajmowała 
się też Główna Komisja Badania 
Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, 
jednak poza zebraniem szczątko-
wych informacji nie udało się jej 
osiągnąć większego przełomu w 
śledztwie. W latach siedemdzie-
siątych zdołano jedynie wykryć i 
skazać trzech członków oddziału 
strzelców ponarskich, mieszka-
jących do tego czasu bezpiecz-
nie w Polsce. Także prowadzone 
po roku 2000 śledztwo Instytutu 
Pamięci Narodowej zostało umo-
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rzone ze względu na brak moż-
liwości wykrycia sprawców[26].

Również Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych rządu RP na emi-
gracji prowadziło własne docho-
dzenie na temat Ponar. Zebrane 
materiały, dokumenty, fotografie 
i relacje znajdują się dziś w In-
stytucie Polskim i Muzeum im. 
gen. Sikorskiego oraz w Studium 
Polski Podziemnej w Londynie.

Obecnie temat zbrodni pona-
rskiej jest ciągle mało znany. Na 
miejscu kaźni wciąż znajdują się 
tablice z błędnymi napisami o 
mordowaniu obywateli sowiec-
kich. Warto czytając je, pamię-
tać, że ofiarami byli głównie 
obywatele polscy różnych naro-
dowości; najwięcej zginęło osób 
narodowości żydowskiej.

Miejsce pamięci w Ponarach jest 
powszechnie dostępne, choć do-
jazd tam jest słabo oznaczony. 
Brakuje też choćby krótkiego 
objaśnienia; oprócz napisów na 
pomnikach nie ma praktycznie 
żadnych informacji.

Ponary jednak są niezmier-
nie istotnym elementem naszej 
świadomości. To miejsce jedyne 
w swoim rodzaju.

W dzisiejszej literaturze docze-
kaliśmy się tylko dwu mono-
grafii dotyczących tych zbrod-
ni. Jako pierwsza publicznie 
nagłośniła je Helena Pasierbska 
„Nawoja”, założycielka i prze-
wodnicząca Stowarzyszenia 
„Rodzina Ponarska” – opubli-
kowała w 1996 r. monografię 
Wileńskie Ponary (rozszerzoną 
i wznowioną w 2005 r.). Wydała 
ją nakładem własnym, gdyż nie 

było osób chętnych do sfinan-
sowania książki. Druga książka, 
Moniki Tomkiewicz Zbrodnia w 
Ponarach 1941–1944, to podsu-
mowanie prowadzonego przez 
IPN śledztwa.

Dziełem Heleny Pasierbskiej i 
Stowarzyszenia są także upa-
miętnienia, w postaci tablic i 
pomników, polskich ofiar Ponar 
na cmentarzach i w kościołach  
w prawie trzydziestu miastach 
Polski oraz na Wileńszczyźnie. 
Na cmentarzu Powązkowskim 
w Warszawie ustawiono krzyż 
ponarski, obok niego stoi tabli-
ca, na której otwarcie wskaza-
no litewskich wykonawców tej 
zbrodni.

W Domu Kultury Polskiej w 
Wilnie w 71. rocznicę wybuchu 
drugiej wojny światowej tablicę 
upamiętniającą Polaków pomor-
dowanych w Ponarach w latach 
1941–1944 odsłoniła nowa (po 
śmierci Heleny Pasierbskiej) 
prezes Stowarzyszenia Rodzina 
Ponarska Maria Wieloch. Ofiary 
zbrodni upamiętniono także stelą 
ponarską i dębem w Alei Pamię-
ci Narodowej w podwileńskim 
Zułowie, miejscu urodzenia 
marszałka Józefa Piłsudskiego. 
To z inicjatywy Stowarzyszenia 
co roku 12 maja Polacy zwią-
zani z Wileńszczyzną obchodzą 
Dzień Ponarski – w rocznicę 
największej egzekucji młodzie-
ży w podwileńskim lesie w 1942 
r. Corocznie członkowie i sym-
patycy Stowarzyszenia odwie-
dzają Ponary, spotykając się z 
Rodakami na Wileńszczyźnie. 
Stowarzyszenie Rodzina Pona-
rska zrzesza około 100 człon-
ków. Są to rodziny i krewni ofiar 
oraz osoby kultywujące pamięć 

o tej straszliwej zbrodni. O dzia-
łalności Stowarzyszenia infor-
muje strona w Internecie: www.
rodzinaponarska.pl.

 Jednak obok tych inicjatyw jest 
już pustka. Ponary – miejsce 
„ludzkiej rzeźni” – ciągle nie ist-
nieje w zbiorowej pamięci.
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CZAS APOKALIPSY 
- KTO ZAMORDOWAŁ 
PROFESORÓW LWOWSKICH?
Aleksander Szumański KSI -Historia
W poniedziałek  4 lipca 2016 
roku będziemy obchodzić  75 
rocznicę kaźni profesorów lwow-
skich na zboczu Kadeckiej Góry, 
obok ul. Wuleckiej, tzw. Wzgórz 
Wuleckich we Lwowie.
Zbrodnia została popełniona 4 
lipca 1941 roku, w której zginęło 
45 profesorów lwowskich wyż-
szych uczelni z profesorem Kazi-
mierzem Bartlem - 5-cio krotnym 
premierem rządu II RP. Zbrodni 
dokonał ukraińsko - niemiecki 
batalion „Nachtigall” (Słowiki)
W miejscu zbrodni gdzie ist-
niał krzyż brzozowy postawio-
no skromny krzyż metalowy na 
niewielkim betonowym cokole, 
aby w terminie późniejszym, za-
miast należytego upamiętnienia 
męczeństwa pomordowanych 
naukowców właściwym pomni-
kiem, wykonać tablice z wyry-
tymi nazwiskami pomordowa-
nych profesorów, nie rozumiem 
dlaczego akuratnie w języku 
ukraińskim, współwykonawców 
mordu.
Każdego roku odbywa się w tym 
miejscu krótkie nabożeństwo, 
po którym jako część oficjalną 
stanowią przemówienia. Nie ma 
wspomnień rodzin pomordo-
wanych, nie istnieją groby stra-
conych profesorów, jako, że w 
październiku 1943 roku nastąpiło 
spalenie zwłok.
W  1943 roku na rozkaz Heinricha 
Himmlera utworzono specjalne 
brygady, których zadaniem było 
niszczenie śladów masowych 
morderstw oraz ostateczne likwi-
dowanie obozów żydowskich. 
Do dzisiaj, nawet pracami histo-
rycznymi chroni się  ukraińsko 
- niemiecki batalion „Nachtigall” 
wykonawców tego zbiorowego 
mordu dokonanego na 45 pro-
fesorach lwowskich wyższych 
uczelni.
8 października 1943 roku jedna 
z takich grup (tzw. Sonderkom-
mando 1005, które tworzyli Ży-
dzi z obozu Janowskiego, zwa-
nego przez nich „Uniwersytetem 
zbirów”, odkopała grób rozstrze-
lanych w 1941 roku lwowskich 
profesorów. 
9 października w święto Jom 
Kipur (Sądny Dzień) w obozie 
znajdującym się w lesie Krzyw-
czyńskim podpalono kolejny stos 
ponad dwóch tysięcy następnych 
pomordowanych, po czym popiół 
rozsiano po lesie i okolicznych 
polach. 
Więźniowie „Brygady Śmierci” 
chcąc rozpoznać zwłoki, szuka-
li dokumentów. Odnaleźli m. in. 
przedmioty należące do profeso-

rów Włodzimierza Stożka i Tade-
usza Ostrowskiego. 
Dane te podał Leon Weliczker, 
jedyny któremu udało się zbiec 
z „Brygady Śmierci” w spisywa-
nym przez siebie pamiętniku. 
Relacjonował on dalej: 
„Ziemia była sucha, więc trupy 
nie były rozłożone, ubrania mało 
zbutwiałe. Z ubrań było widać, 
że to ludzie z lepszej sfery. U jed-
nego wystawał złoty kieszonkowy 
zegarek z ładnym łańcuszkiem, u 
innych wypadły złote pióra.
Zwłoki wywieziono do lasu 
Krzywczyńskiego, dorzucając je 
do ogromnego stosu z innych 
masowych grobów”.
Istnieje domniemanie, że w lesie 
Krzywczyńskim, spalono  zwłoki 
mojego ojca św.p.doc. med. Mau-
rycego Mariana Szumańskiego 
asystenta prof. Adama Sołowija 
na Uniwersytecie Jana Kazimie-
rza . 
Mój Ojciec został aresztowany 
przez Gestapo  4 listopada 1941 
roku w swoim (naszym) miesz-
kaniu przy ul. Jagiellońskiej 4 we 
Lwowie i osadzony w więzieniu 
przy ul. Łąckiego   wraz z innymi 
lwowskimi intelektualistami. 
Być może został rozstrzelany w 
akcji „Nachtigall” w drugiej eg-
zekucji na dziedzińcu Zakładu 
Abrahamowiczów, a zwłoki z tej 
egzekucji wywieziono ciężarów-
ką za miasto, gdzie spalono je w 
pobliskim lesie, jak dwa tysiące 
innych ofiar.
W ten sposób Niemcy, nauczeni 
odkryciem stalinowskich dołów 
śmierci w Katyniu, usiłowali 
zatrzeć ślady własnych zbrodni. 
Podpalony stos, zawierający oko-
ło dwa tysiące zwłok, pochłonął 
ciała lwowskich uczonych i ich 
towarzyszy. Popiół przesiany 
ze spalonych zwłok i zmielone 
resztki kości rozrzucono na po-
bliskich polach.
Specjalistą w tuszowaniu tych 
zbrodni batalionu „Nachtigall” 
jest historyk niemiecki Dieter 
Schenk, który w swojej pracy 
„Noc morderców”, usiłuje udo-
wodnić niewinność batalionu 
„Nachtigall”, równocześnie po-
dając:
„Jako Niemiec wstydzę się nie 
tylko za zabijanie niewinnych lu-
dzi, ale także za sądownictwo po-
wojennych Niemiec, które uczy-
niło wszystko, aby mordercy nie 
ponieśli kary”.
Jednak w wywiadzie udzielonym 
„Rzeczpospolitej” red. Aleksan-
drze Solarewicz „Nieukarani 
zbrodniarze” („RP” 03. 12. 2011 
r.) Dieter Schenk przyznaje iż 

zbrodni na Wzgórzach Wulec-
kich dokonali Ukraińcy z Niem-
cami:

„RZECZPOSPOLITA”- KTO 
ZIDENTYFIKOWAŁ NAJ-
WAŻNIEJSZYCH SPRAW-
CÓW MORDU?

Dieter Schenk potwierdza: „Pani 
Karolina Lanckorońska,  została 
aresztowana przez dwóch ofice-
rów SS. Jednym z nich był Hans 
Krüger. Powiedział do niej: 
„Ci profesorowie to było moje 
dzieło. Rozstrzelałem ich w jakiś 
dzień tygodnia o czwartej”. 
Jedynym, który przeżył „noc 
morderców“, był profesor 
Franciszek Groër. Po wojnie 
w zeznaniach podał nazwiska 
sprawców należących do SS, 
którzy uprowadzili go z miesz-
kania. Byli to: Hacker, Köllner, 
Keller. Według ustaleń Cen-
trum im. Szymona Wiesen-
thala, egzekucją dowodził SS-
-Unterführer, Walter Kutsch-
mann. Komando składało się z 
pięciu folksdojczów – członków 
SS oraz dwóch ukraińskich po-
licjantów. Dwie osoby strzelają-
ce SS to – jak miał ustalić Wie-
senthal z pewnością byli  bracia 
Johann i Wilhelm Maurer.
Egzekucji profesorów lwow-
skich wyższych uczelni na 
Wzgórzach Wuleckich dokona-
li żołnierze ukraińsko-niemiec-
kiego batalionu „Nachtigall” 
pod dowództwem faszysty i 
nacjonalisty ukraińskiego Ro-
mana Szuchewycza („Tarasa 
Czuprynki”). 
Roman Szuchewicz „wsławił 
się” m.in. strzałem w tył głowy 
w 1926 roku przy ulicy Zielo-
nej we Lwowie wykonując swój 
wyrok śmierci na osobie kura-
tora ziemi lwowskiej Stanisła-
wa Sobińskiego.
Stanisław Sobiński (ur. 12 czerw-
ca 1872 w Złoczowie, zamordo-
wany 19 października 1926 roku 
we Lwowie) – polski pedagog, 
społecznik, kurator okręgu szkol-
nego lwowskiego.
„Taras Czuprynka” sprawował 
wówczas urząd referenta bojo-
wego OUN-UPA. Był jednym 
z organizatorów zamachów na 
posła Tadeusza Hołówkę zamor-
dowanego w Truskawcu w 1930 
roku, Bronisława Pierackiego - 
Ministra Spraw Wewnętrznych, 
oraz szeregu policjantów.
Zabójstwo Bronisława Pierac-
kiego, polityka sanacji, ministra 
spraw wewnętrznych w rządzie 
Leona Kozłowskiego miało miej-

sce 15 czerwca 1934 roku przed 
budynkiem Klubu Towarzyskie-
go przy ulicy Foksal w Warsza-
wie. Minister Bronisław Pieracki 
został postrzelony przez członka 
Organizacji Ukraińskich Nacjo-
nalistów (OUN), Hryhorija Ma-
ciejkę. Przewieziono go do szpi-
tala, ale zmarł tego samego dnia.
Poseł Tadeusz Hołówka zgi-
nął w Truskawcu zamordowany 
przez nacjonalistów ukraińskich 
(mordercy Dmytro Danyłyszyn 
i Wasyl Biłas) z OUN. Decyzję 
o zamachu podjęła trójka - Iwan 
Gabrusewycz - Roman Szuche-
wycz - Zenon Kossak.
Na elewacji bocznej polskiej 
szkoły im. św. Marii Magdaleny 
(Szkoła nr 10) we Lwowie istnie-
je żeliwna płaskorzeźba - relief,  
poświęcona mordercy OUN-UPA 
Romanowi Szuchewyczowi „Ta-
rasowi Czuprynce”, („W hołdzie 
Romanowi Szuchwyczowi”), 
którą uważam za prowokację 
uwłaczającą polskiej racji stanu. 
Dyrektor szkoły nie protestował, 
jak również władze Rzeczypo-
spolitej do dnia dzisiejszego( li-
piec 2016 roku).
Armia niemiecka wkroczyła do 
Lwowa 30 czerwca 1941 roku 
wypierając z niego pierwszych 
sowieckich okupantów. 
Niemcy witani byli gorąco przez 
część Ukraińców i Żydów. 
Już następnego dnia do miasta 
weszło Einsatzkommando pod 
dowództwem SS- Brigadenfur-
hera dr Eberharda Schongartha, 
człowieka osławionego akcją 
aresztowania profesorów kra-
kowskich (Sonderaction Krakau), 
w dniu 6 listopada 1939 roku. 
Równocześnie z oddziałami nie-
mieckimi do miasta wkroczył 
ukraińsko - niemiecki batalion 
SS „Nachtigall” pod dowódz-
twem Theodora Oberländera.
Grupa Schongartha rozpoczęła 
swoją działalność już następnego 
dnia po wkroczeniu do Lwowa, 
ściśle według zaleceń Hitlera:
„Polacy będą mieli tylko jed-
nego Pana - Niemców. Dwaj 
panowie obok siebie nie mogą, 
i nie powinni istnieć. Dlatego 
wszystkich przedstawicieli pol-
skiej inteligencji należy zgła-
dzić”.
Generalny gubernator Hans 
Frank w przemówieniu do SS i 
policji w dniu 30 maja 1940 roku 
powiedział:
„ Nie da się opisać ile mieliśmy 
zawracania głowy z krakowski-
mi profesorami. Gdybyśmy spra-
wę tę (Sonderaktion Krakau) za-
łatwili na miejscu miałaby ona 

całkiem inny przebieg. 
Proszę więc panów usilnie, by 
nie kierować już nikogo do obo-
zów koncentracyjnych w Rzeszy, 
lecz podjąć likwidację na miej-
scu, względnie wyznaczyć karę 
zgodnie z przepisami. Każdy 
inny sposób stanowi obciąże-
nie dla III Rzeszy i dodatkowe 
utrudnienie dla nas. Posługuje-
my się tutaj (Sonderaktion Lem-
berg) całkiem innymi metodami, 
które będziemy stosować nadal”.
Pierwszym aresztowanym wśród 
inteligencji polskiej w dniu 2 
lipca 1941 roku we Lwowie był 
pięciokrotny premier II Rzeczpo-
spolitej Polskiej prof. Kazimierz 
Bartel.
Niemcy posiadali imienne listy 
osób przeznaczonych do likwi-
dacji, sporządzone przez ukraiń-
skich studentów-nacjonalistów z 
Uniwersytetu im. Jana Kazimie-
rza,  dokonywane z książek tele-
fonicznych na zlecenie ukraińsko 
- niemieckich morderców z bata-
lionu Nachtigall. 
Aresztowani po rewizji, tzn. gra-
bieży pieniędzy i wartościowych 
przedmiotów przewożeni byli do 
Bursy im. Abrahamowiczów na 
szczycie Wzgórz Wuleckich. 
Tam po krótkim przesłuchaniu 
wprowadzani byli grupami na 
pobliskie wzgórze Wuleckie i 
rozstrzeliwani przez ukraińsko - 
niemiecki batalion „Nachtigall”.
Zbocza wzgórza stanowią górną 
część Góry Kadeckiej, powyżej 
ulicy Wuleckiej.
Istnieją opisy świadków mordu 
obserwujących egzekucję z okien 
pobliskich zabudowań. 
Wstrząsająca jest relacja prof. 
Franciszka Groëra wybitne-
go lwowskiego pediatry, który 
ocalał, dzięki temu, iż żona pro-
fesora była Angielką. 
Franciszek Józef Stefan Groër 
(ur. 19 kwietnia 1887 w Bielsku, 
zm. 16 lutego 1965 w Warsza-
wie) - polski lekarz pediatra, 
profesor Uniwersytetu Jana 
Kazimierza we Lwowie, dyrek-
tor Instytutu Matki i Dziecka w 
Warszawie.

Oto fragmenty owej relacji:

„…brutalnie popychając wtło-
czono nas do budynku i ustawio-
no w korytarzu twarzą do ściany. 
Jeżeli ktoś się poruszył, uderzali 
go kolbą lub pięścią w głowę.
Była może 12.30 w nocy, a sta-
łem tak nieruchomo do godziny 
2 00. Mniej więcej co 10 minut z 
piwnicy budynku dobiegał krzyk 
i odgłosy wystrzałów. 
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Wezwano mnie jako dziesiątego, 
może dwunastego z rzędu. Jed-
nym z zabitych w Bursie był mło-
dy inżynier Adam Ruff, zabrany 
wraz z matką i ojcem z mieszka-
nia profesora Ostrowskiego. 
Gdy w trakcie przesłuchania do-
znał ataku epileptycznego, roz-
wścieczony oficer niemiecki bez 
wahania zastrzelił go. Krwawią-
ce zwłoki wynieśli później czterej 
profesorowie, prowadzeni na 
własną egzekucję, a matce Ruf-
fa i profesorowej Ostrowskiej 
kazano zmyć krew z posadzki 
Bursy…”

Około 3 rano 4 lipca 1941 roku, w 
płaskiej wnęce na stoku wzgórza 
żołnierze batalionu „Nachtigall” 
wykopali prostokątny dół. Miał 
on kilkanaście metrów kwadra-
towych i był przedzielony w po-
przek nie przekopanym wałem. 
Skazanych przyprowadzano z 
Bursy im. Abrahamowiczów i 
ustawiono na płaskiej części zbo-
cza, prawdopodobnie tam, gdzie 
obecnie znajduje się krzyż i ta-
blice z nazwiskami pomordowa-
nych. 
Po obu stronach grupy stali żoł-
nierze ukraińscy i niemieccy ofi-
cerowie z rewolwerami w ręku. 
Skazanych sprowadzano kilka-
naście metrów niżej do miejsca 
egzekucji. Pluton egzekucyjny 
składał się z 4 - 6 umunduro-
wanych Ukraińców. Skazanych 
czwórkami ustawiano na wale. 
Po salwie plutonu wszyscy, przo-
dem lub tyłem wpadali do dołu. 
Wśród rozstrzelanych 4 lipca 
były 4 kobiety i ksiądz. Ostat-
nią rozstrzelaną była kobieta w 
długiej czarnej sukni. Schodziła 
sama, słaniając się. 
Gdy przyprowadzono ją nad jamę 

pełną trupów, zachwiała się, ale 
oficer przytrzymał ją, żołnierz 
strzelił i wpadła do jamy. 
Po egzekucji żołnierze zdjęli 
płaszcze, zakasali rękawy i łopa-
tami zasypywali grób. Następnie 
ubito ziemię. Robiono to ostroż-
nie, aby się nie zabrudzić, bo zie-
mia była silnie zbryzgana krwią. 
Niektórzy skazani mogli zostać 
zasypani żywcem, gdyż po salwie 
nie dobijano rannych. Zamor-
dowano wtedy 40 osób, a dzień 
później dalsze dwie. Najstarszy 
(prof. Adam Sołowij) miał w 
chwili rozstrzelania 82 lata. Do-
piero 26 lipca 1941 roku zgładzo-
no prof. Politechniki Lwowskiej 
Kazimierza Bartla - pięciokrotne-
go premiera Rządu II Rzeczypo-
spolitej Polskiej.
Aresztowany najwcześniej, bo 2 
lipca, przebywał w więzieniu na 
Łąckiego do 26 lipca, gdzie usi-
łowano zrobić z niego konfiden-
ta Gestapo. Profesor Kazimierz 
Bartel oddał życie z honorem.
Na Wzgórzach Wuleckich ukra-
ińsko - niemieccy zbrodniarze 
zamordowali 45 polskich uczo-
nych. 
Batalion „Nachtigall” wchodził 
w skład Legionu Ukraińskiego, 
utworzonego przez Niemców z 
ukraińskich nacjonalistów. 
Żołnierze batalionu „Nachtigall” 
rekrutowali się w pierwszym rzę-
dzie z Ukraińców, którzy dostali 
się do niemieckiej niewoli jako 
żołnierze armii polskiej. The-
odor Oberländer był po części 
odpowiedzialny za szkolenie 
wojskowe oddziału , a także peł-
nił funkcję oficera łącznikowego 
tej nowo utworzonej jednostki z 
pułkiem „Brandenburg”, w które-
go skład wchodził batalion „Na-
chtigall”. 

Jednostka specjalna „Nachtigall” 
skladała się z 300 Ukraińców i 
100 Niemców. Każda  z trzech 
kompanii składała się z jednego 
niemieckiego i dwóch ukraiń-
skich plutonów. 
Batalion  ubrany był w mundury 
niemieckie, stąd dociekania, iż 
byli to wyłącznie niemieccy żoł-
nierze. 
Nie podlega żadnym wątpliwo-
ściom, że członkowie batalionu 
„Nachtigall” brali udział w ma-
sowych mordach we Lwowie, 
w tym w mordzie profesorów 
lwowskich wyższych uczelni na 
stoku Góry Kadeckiej - Wzgó-
rzach Wuleckich we Lwowie w 
dniu 4 i 26 lipca (prof. Kazimierz 
Bartel) 1941 roku.
Wbrew niedbale  prowadzonym 
postępowaniom prokuratorskim 
jest oczywiste, że ukraińscy 
członkowie batalionu „Nachti-
gall” ubrani w mundury nie-
mieckiego Wehrmachtu, tworzyli 
szpaler w więzieniu „Brygidki” 
przy ul. Kazimierzowskiej we 
Lwowie i bili przebiegających 
środkiem Żydów kolbami kara-
binów i innymi przedmiotami. 
Szpaler tworzyli oni również pod 
więzieniem NKWD. 
Świadek Goldberg relacjono-
wał: „Niemal wszystkich Żydów 
z pierwszej grupy, którzy musieli 
przebiec środkiem zakłuto bagne-
tami”. 
W okresie poprzedzającym woj-
nę ze Związkiem Sowieckim ba-
talion „Nachtigall” był specjalnie 
szkolony do zadań sabotażu i dy-
wersji w Neuhammer. 
Szkolenia te nadzorował oso-
biście profesor niemieckiego 
uniwersytetu im. Karola IV w 
Pradze, dziekan wydziału nauk 
politycznych, porucznik Abweh-

ry - Theodor Oberländer.
Po zajęciu Lwowa przez Niem-
ców nastąpił szczególnie okrut-
ny pogrom ludności, zwłaszcza 
żydowskiej. Na terenie Lwowa 
działały niezależnie od siebie - 
dwie grupy: jednostki Abwehry, 
wspomagane przez nacjonalistów 
ukraińskich z batalionu „Nachti-
gall”, formacje Sicherheistdien-
stu, wspomagane przez milicję 
ukraińską i oddziały Wehrmach-
tu.
Milicja ukraińska występująca po 
cywilnemu, jedynie z żółto - nie-
bieskimi opaskami na ramionach 
stanowiła organ terroru samo-
zwańczego rządu Stećki, powo-
łanego do życia dekretem wodza 
Organizacji Ukraińskich Nacjo-
nalistów, Stepana Bandery.
Po wybuchu wojny niemiecko - 
sowieckiej Lwów został zajęty 
przez Niemców jak wspomnia-
łem 30 czerwca 1941 roku, lecz 
już na 7 godzin przed zajęciem 
miasta przez dywizję strzelców 
alpejskich wkroczyła do mia-
sta niemiecko-ukraińska grupa 
Abwehry, pozostająca pod oso-
bistym dowództwem Theodora 
Oberländera.
W skład grupy oprócz oddzia-
łów wojska i policji niemieckiej 
wchodził również batalion ukra-
iński „Nachtigall” pod dowódz-
twem Romana Szuchewicza 
- „Czuprynki” i por. Herznera z 
oficerami będącymi w ścisłym 
kontakcie ze Stepanem Banderą, 
Iwanem Hryniochem i Jurijem 
Łopatynśkim, a także grupą cy-
wilów z kierownictwa radykal-
nego skrzydła OUN: Jarosławem 
Stećko, Iwanem Radłykiem, Ste-
panem Pawłykiem, Stepanem 
Łemkowśkym, Dmytro Jaciwem.
Nastały straszne, tragiczne dni i 

noce dla miasta. Ślepa nienawiść, 
okrucieństwo, bestialstwo zaczę-
ły prześcigać się w masowych 
zbrodniach na bezbronnej, nie-
winnej ludności Lwowa - wspo-
mina tamte dni prof. Jacek Wil-
czur świadek tamtych wydarzeń. 
Morderstwa pojedyncze i grupo-
we rozpoczęły się nazajutrz po 
zajęciu Lwowa przez hitlerow-
ców. Razem z Niemcami wkro-
czyli do Lwowa Ukraińcy w 
mundurach niemieckich. 
Była to grupa wyjątkowo wro-
go odnosząca się do w stosunku 
do ludności polskiej i żydow-
skiej. Ich to właśnie nazywano 
„Ptasznikami”(Słowiki). Nazwa 
ta pochodziła od symboli ptaków 
wymalowanych na jej wozach i 
motocyklach.
Powszechnie wiadomo było, iż 
grupy nacjonalistów ukraińskich, 
ukraińska milicja i Niemcy do-
konują aresztowań z uprzednio 
przygotowanych list. 
Aresztowano w pierwszych 
dniach inteligencję - profesorów, 
artystów, nauczycieli szkół po-
wszechnych, młodych księży.
Aresztowanych wożono do gma-
chu Gestapo przy ulicy Pełczyń-
skiej, do Brygidek, do więzienia 
przy ul. Łąckiego, lub więzienia 
na Zamarstynowie. Osoby aresz-
towane już wieczorem 30 czerw-
ca i w następne dni wywożono 
do kilku miejsc i rozstrzeliwano.  
Aresztowanych bito przed egze-
kucją.
Miejscami straceń były Winni-
ki pod Lwowem, Wzgórze Kor-
tumówki, Żydowski Cmentarz, 
ul. Zamarstynowska. Egzekucje 
masowe (pogromy Polakow i Ży-
dów) trwały do 2 lipca. 
Później nadal trwały egzekucje 
poszczególnych osób i grup. Mó-
wiono, iż „Ptasznicy” mordowali 
czterema sposobami: rozstrzeli-
wali, zabijali młotem, bagnetem, 
bądź bili, aż do zabicia. 
Od ludzi którzy byli świadkami 
aresztowań zamieszkałymi przy 
ul. Arciszewskiego, Kurkowej, 
Teatyńskiej, Legionów i Kazi-
mierzowskiej wiadomo było, iż 
„Ptasznicy” w czasie areszto-
wań nosili mundury Wehrmachtu 
kończy swą opowieść prof. Jacek 
Wilczur.

A tymczasem ?

Nieopodal kościoła św. Elżbie-
ty we Lwowie stoi pomnik lu-
dobójcy i polakożercy Stepana 
Bandery, ul. Leona Sapiehy we 
Lwowie nosi nazwę Stepana 
Bandery, a b. prezydent Ukrainy 
Wiktor Juszczenko wyniesiony 
do prezydentury przez TW „Bol-
ka” Lecha Wałęsę - Lejbę Kohne  
i Aleksandra Kwaśniewskiego  
- Izaaka Stolzmana TW „Alek” 
weteranom OUN - UPA przyznał 
prawa kombatanckie, przywożąc 
wcześniej garść ukraińskiej ? 
(- czytaj lwowskiej) ziemi która 
urodziła Jacka Kuronia na jego 
grób, równocześnie określając 
Kuronia jako wielkiego Polaka i 
wielkiego Ukraińca!

Aleksander Szumański „Głos 
Polski” w Toronto/ Lwów – Wzgórza Wuleckie. 3 lipca 2011. Uroczystość odsłonięcia nowego pomnika w miejscu kaźni
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Otrzymałem telefon, starszy pan 
zapytał mnie czy zainteresują 
mnie skomplikowane losy jedne-
go z młodych żołnierzy 27 Wo-
łyńskiej Dywizji AK.  
A warto w tym miejscu powie-
dzieć, że zdecydowana więk-
szość żołnierzy  tej dywizji to 
byli młodzi chłopcy w wieku 16 
-23 lata. Wspomina o tym mię-
dzy innymi Andrzej Żupański, 
żyjący jeszcze, żołnierz z kom-
panii warszawskiej, walczącej w 
składzie 27 WDP AK. 

Od lat apelujemy na naszych 
łamach, aby przesyłać do nas 
wszystko to co wiąże się z losa-
mi kresowian, dlatego bardzo się 
ucieszyłem. Historia którą usły-
szałem nie została do tej pory  ni-
gdzie opublikowana i być może 
poza tymi łamami nigdzie jej 
nie znajdziecie. Mój rozmówca 
prosił aby nie ujawniać praw-
dziwego nazwiska głównych bo-
haterów co zgodnie z jego wolą 
czynię. 

Kazik, przyjmijmy, że tak miał 
na imię nasz bohater, urodził się i 
wychował w Zielonej pod Kow-

lem na Wołyniu. 
Był jedynym synem w gro-
nie trzech sióstr i tym samym 
oczkiem w głowie kochającej 
go matki. To ona patrzyła z oba-
wą na te trudne czasy w jakich 
przyszło im żyć po tragicznych 
wydarzeniach 1939 r. Najpierw 
pierwsza okupacja sowiecka, 
potem niemiecka i co najgorsze 
budzący się nacjonalizm ukra-
iński, stworzyły niewyobrażal-
ną atmosferę zagrożenia. Ojciec 
Kazika patrzył na to wszystko 
bardziej chłodno, dlatego pozwo-
lił synowi wstąpić najpierw do 
konspiracji i nie za długo po tym 
do spontanicznie powstających 
oddziałów samoobrony, które 
tworzyły się jak grzyby po desz-
czu wiosną 1943 r. Fala zbrodni 

nacjonalistów ukraińskich po-
stępowała przez Wołyń  i latem 
1943r. osiągnęła swoje apogeum, 
zmiatając z powierzchni ziemi 
dziesiątki polskich miejscowo-
ści. Oczywiście syn był cały 
czas niejako pod jego opieką, bo 
ojciec wstępował do organizacji 
jako pierwszy. Osiemnastoletni 
chłopak, podobnie jak bardzo 
wielu innych rwał się do walki 
i należało trochę go hamować. 
W 1943 r. razem wzięli udział 
w kilku akcjach obrony polskich 

miejscowości zaatakowanych 
przez „Bulbowców”, w tym była 
również pomoc jakiej udzieliła 
samoobrona z Zielonej w Boże 
Narodzenie wsi Radomle .  Na 
Zielonej pojawił się również od-
dział partyzancki  AK„ Trzaska”. 
Obaj znaleźli się w jego składzie, 
co spowodowało, że w końcu 
stycznia 1944 r. stali się żołnie-
rzami 27 WDP AK. Walczyli z 
UPA i później z Niemcami, aż do 
końca maja. Wtedy znaleźli się 
nad rzeką Prypeć i w sercu tra-
gicznej przeprawy części dywizji 
na sowiecką stronę frontu. Zgi-
nęło ponad stu kolegów w krzy-
żowym ogniu niemiecko sowiec-
kim, im się udało się przeprawić. 
Tu razem z innymi partyzantami 
zostali rozbrojeni i odesłani do 
Kiwerc, gdzie tworzyły się nowe 
oddziały polskiej armii gen. Ber-
linga. Nie długo im dane było od-
poczywać i szybko trafili razem 
z kompanią zwiadu na front. Tu 
walczyli znowu obaj o wyzwole-
nie Warszawy. Znamiennym dla 
ich losu okazał się bój o przy-
czółek  czerniakowski, gdzie 
Niemcy zgotowali im prawdziwe 
piekło. Mimo olbrzymiej deter-
minacji wojsko polskie zostało 
zmuszone do wycofania na pra-
wy brzeg Wisły. Tu ojciec ostat-
ni raz widział syna żywego. Był 
w pełni przekonany, że poległ 
on w walce jak wielu innych. Z 
przekonaniem, że nie dopilnował 
przeszedł cały swój szlak bojowy 
I armii WP. Kiedy odnalazł ro-
dzinę po demobilizacji taką wia-
domość przekazał swojej żonie. 
Rodzina jak wielu innych miesz-
kańców Wołynia zamieszkała na 
Dolnym Śląsku. Matka Kazika 
nie uwierzyła mężowi, że syn nie 
żyje, jej serce podpowiadało co 

innego. Namówiła męża i rozpo-
częli poszukiwania na wszystkie 
możliwe sposoby, w tym również 
przez czerwony krzyż. Lata mi-
jały, rodzina zapuściła korzenie 
w nowym miejscu, ale matka 
ciągle szukała i czekała. W mię-
dzyczasie umarł jej mąż, córki 
pozakładały własne rodziny. W 
późnych latach sześćdziesiątych 
kiedy podupadła na zdrowiu i 
prawie straciła nadzieję, zupełnie 
przypadkowo dowiedziała się, że 
syn  jednak żyje za wschodnią 
granicą. Udaje się nawiązać kon-
takt listowny i wyjaśnić los syna. 
Miał szczęście, nie zginął w War-
szawie, ale dostał się do niemiec-
kiej niewoli. Podczas transportu 
do obozu jenieckiego w okoli-
cach Piły, udało  mu się skutecz-
nie uciec. Oczywiście skierował  
się ku linii  stojącego na Wiśle 
frontu i szczęśliwie przeprawił 
się późną nocą na drugą stronę. 
Przeszedł niepostrzeżenie przez 
pijane sowieckie czujki i zgłosił 
do dowództwa odcinka. Tu jed-
nak nikt mu nie uwierzył,  usły-
szał tylko:  „eta szpion” i dostał 
się obroty śledczych. Jedyne 
szczęście, że nie poszedł pod 
ścienku ( na rozstrzelanie) a pod 
sąd który wydał szybki wyrok, 
10 lat łagrów. Prawdopodobnie 

sąd i wyrok zawdzięczał młode-
mu wiekowi.  Trafił za Ural i pod 
indoktrynację, potem do kopalni 
węgla na Krymie  i  pod dalszą 
indoktrynację. Młody chłopak 
po odbyciu tego wyroku stał się 
zupełnie innym człowiekiem 
ukształtowanym przez sowiecką 
ideologię. Jak przebiegało jego 
życie po nowym zaprogramowa-
niu jego psychiki niestety nikt 
się nie dowiedział bo nie chciał 
na ten temat mówić. Jedynymi 
znanymi faktami był ożenek z 
Rosjanką która urodziła mu syna. 
Nie wiadomo czy to instynkt czy 
wspomnienia, ale coś go przy-
wiodło w rodzinne wołyńskie 
strony. To tu prawdopodobnie 
ktoś go rozpoznał i przekazał in-
formację jego matce. Mieszkając 
w Kowlu otrzymał list od sióstr 
piszących o czekającej na niego 
chorej matce. Kazik obywatel 
Związku Radzieckiego rozpoczął 
starania o odwiedziny rodziny, 
ale w tamtych czasach nie było 
to takie proste, a czas uciekał. 
W międzyczasie matka umar-
ła i Kazik czynił już starania by 
przyjechać chociażby na jej po-
grzeb, ale również nie zdążył. 
Wreszcie  udało się uzyskać sto-
sowne „bumagi” i przyjechał by 
spotkać się z siostrami w pustym 

domu po rodzicach. Niestety nie 
było to udane spotkanie. Siostry 
zarzuciły go pytaniami, dlacze-
go również nie szukał rodziny? 
To co usłyszały jako odpowiedź 
przeraziło je na tyle na tyle, że 
został dosłownie wyrzucony z 
domu, a jedna z nich wyrzekła 
się go na zawsze. Żadna z nich 
nie ujawniła treści tej rozmowy. 
Wszystkie natomiast powtarza-
ły jedno zdanie jakie wypowie-
dział, „Polskie pany prodały mat 
Polszu”. To pozwala wyobrazić 
sobie jak Sowieci okaleczyli jego 
psychikę. Kazik wrócił do Kowla 
zrywając kontakty z dopiero co 
odnalezioną rodziną. Po pewnym 
czasie rozpadło się jego małżeń-
stwo i żył samotnie. Trudno po-
wiedzieć dlaczego to wszystko 
się stało, można się domyślać. 
Chłopak z polskiej patriotycz-
nej rodziny został psychicznie 
zniszczony przez system ko-
munistyczny. Umarł również w 
samotności i dopiero po śmierci 
znalazł się w towarzystwie swo-
ich dziadków i innych krewnych 
spoczywających na wołyńskiej 
ziemi. Bardzo smutna historia ale 
prawdziwa i niestety nie tak bar-
dzo odosobniona jakby się wyda-
wało, ale o tym innym razem.

„POLSKIE PANY PRODAŁY MAT POLSZU” 
-  Z cyklu wspomnienia wyjęte z szuflady
Bogusław Szarwiło

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

/ Andrzej Żupański
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Nieraz słyszałam pytanie: -Jak  znajdujesz tych ludzi, 
którzy opowiadają ci swoje kresowe historie?

Różnie to bywa i nie jest trudne, bo przecież Kresowianie 
żyją wśród nas- wystarczy się rozejrzeć i popytać. A 
czasem sami się zjawiają. Ostatnio byłam nad morzem. 
Siedzę sobie na ławce, obok dwoje ludzi- rozmawiają. W 
pewnym momencie jeden starszy pan pyta mnie:

-A pani skąd tu przyjechała?
-Z Wrocławia
-Ta masz ! A toż i ja ze Lwowa!- odpowiedział  ze 
wschodnim akcentem śmiejąc się radośnie.
No i już miałam Kresowiaka, który potem opowiedział mi 
swoje dzieje.
To pan Bronisław Tomczak. Jest to uroczy, sympatyczny 
człowiek, który od razu, po pierwszym spotkaniu wydał mi 
się jakby był kimś bliskim, z rodziny. 

Tak Kresowianie mają w sobie otwartość, ciepło, 
serdeczność i humor

1- Bronisław Tomczak

Pan Bronisław pochodzi z Wołynia, z przedmieścia 
Buczacza- z Podzameczka.  Właściwie była to wieś, zależało 
po której stronie drogi się mieszkało, bo zabudowania 
łączyły się z miastem. Biały dom pana Bronisława na 
Podzameczku  to jego dzieciństwo.

2-Buczacz- panorama

W okresie międzywojennym w Buczaczu mieszkali Ukraińcy, 
Polacy i Żydzi. Panowała wśród nich zgoda, wiele  było 
małżeństw mieszanych polsko ukraińskich. Mały Bronek 
często odwiedzał w domach swych ukraińskich przyjaciół, 
a oni jego. Normalne też było podwójne obchodzenie 
świąt kościelnych- na przykład Boże Narodzenie- najpierw 
wspólnie w katolickim kościele, a za dwa tygodnie znów 
wspólnie w ukraińskiej cerkwi. Dla pana Bronisława nie było 
to nic dziwnego. Potem, po 43 roku przyjacielskie stosunki 
z Ukraińcami były zerwane, przestali się odwiedzać, kontakt 
z kolegami się urwał. Ukraińscy nacjonaliści z UPA i OUN 
dokonywali rzezi polskiej ludności -głównie we wsiach. Pan 
Bronisław pamięta jak doszły do nich wieści o morderstwach 
w pobliskich wsiach, a szczególnie w Józefówce. Ukraińcy 
podpalili tam trzy domy- dwa na końcach i jeden środkowy. 
Potem jeździli na koniach i jak ludzie uciekali z płonących 
domów to ich zabijali. Buczacz był lepiej chroniony i takie 
napady nie groziły Polakom, ale z sąsiednich wsi uciekło 
wielu ludzi i schroniło się w Podzameczku- przedmieściu 
Buczacza. 

Natomiast Żydzi, których było dużo w Buczaczu trzymali 
się swoich zasad i nie wchodzili w związki z ludźmi innych 
wyznań, nie było małżeństw mieszanych. Pan Bronisław nie 
pamięta też żeby bawił się z żydowskimi dziećmi lub ich 
odwiedzał.  Jednak byli oni poważani w mieście, głównie 
jako kupcy.  W czasie wojny Niemcy prześladowali Żydów. 
Pan Bronisław wyznał mi, że przez dłuższy czas mama nie 
pozwalała mu wchodzić na strych, a on nie wiedział dlaczego. 
Potem się dowiedział, że ich rodzina przechowywała tam 
Żydów- dali schronienie i karmili ich. 

Pan Bronisław przed wojna był jeszcze dzieckiem, ale wiele 
pamięta. 

Opowiadał z rozrzewnieniem o przedwojennych  czasach i 
ludziach, podkreślał przyjaźń między różnymi nacjami. Dziś 
ma 83 lata, ale nie wygląda na swój wiek. Uśmiech, dobry 
humor i ciepłe spojrzenie odejmują mu lat.

Mały Bronek chodził przed wojną do szkoły ukraińskiej, 
która była obok Domu Ludowego. Pan Bronisław opowiadał:

„W szkole bawiliśmy się przyjaźnie. Nasza  przyjaźń 
naprawdę wspaniała była. Żadnego antagonizmu 
narodowościowego nie było. Chodziliśmy chętnie do tej 
szkoły, ale do czasu... Pewnego dnia przyszedł  woźny i 
powiedział:

-Nynie szkoły ne bude bo nauczytel wyjichał.   - A później 
się okazało, że wywieźli go na Sybir.

No i szkoła się dla nas skończyła. Nie tylko nauczyciela to 
spotkało. Mojej mamy ojciec służył w armii Hallera 20 lat. 
No i potem „w nagrodę od dziadka” Stalina wywieziony 
został na Sybir w 42 roku. Daleka Syberia i tam wycinali 
las. A drzewa były tak grube, że musieli spawać dwie piły, 
żeby te drzewa przecinać i piłowali we dwójkę ręcznie- 
żadnej mechanizacji przy tym nie było. A jak udało im 
się trzy drzewa ściąć to stachanowcy byli- przodownicy 
pracy. Pracowali codziennie do nocy, po ciemku wracali 
do baraków. Któregoś razu po powrocie okazało się, że 
mojego dziadka nie ma. Wrócili go szukać ale nie mogli 
znaleźć- myśleli, że  niedźwiedzie go „sprzątnęły”. W końcu 
dotarli do dziadka- znaleźli go siedzącego  na pieńku – był  
zamarznięty.

Koledzy wykopali mu grób, a sąsiad zrobił krzyż 20 
centymetrowej grubości. Ten pan powiedział, że i 50 lat taki 
krzyż przetrzyma.”

Pan Bronisław ciężko wzdycha na wspomnienia 
stalinowskich represji. Wspomina ukraińskiego nauczyciela- 
wraz z jego wywózką i zamknięciem szkoły skończył się 
etap beztroskiego dzieciństwa dla Bronka. 

3-stara pocztówka z Buczacza

Bronek miał młodszego brata, też urodzonego w Buczaczu 
i jeszcze siostrę- ale ta urodziła się już po wojnie, na innych 
ziemiach. Były to Ziemie Zachodnie, do których wywiezieni 
zostali w jednym z pierwszych transportów. Mówi się o 
tym „repatriacja” - jakże niesłusznie! Przytaczam definicję 
słowa repatriacja: Repatriacja (łac. repatriatio ‚powrót 
do ojczyzny’) – powrót do kraju ojczystego osób (np. 
jeńców wojennych, osób internowanych lub przymusowo 

przesiedlonych), które wskutek różnych przyczyn znalazły 
się poza jego granicami.

-Przecież oni byli w swojej ojczyźnie, nie musieli do 
niej jechać. A jednak.... Musieli zostawić ziemie swoich 
rodziców i dziadków, swoje rodzinne strony i jechać w 
nieznane. Rodzina pana Bronisława tez musiała opuścić 
swoje ziemie w okolicy Buczacza.

4-okolice Podzameczka z rzeką Strypą

Ksiądz Isakowicz- Zaleski tak pisze:

„Nic tak nie rani Polaków, wywodzących się z 
dawnych Kresów Wschodnich, jak słowo „repatriacja”. 
Przymusowe przesiedlenie, którego doznali, było 
bowiem dla nich wypędzeniem z Ojczyzny, a nie 
powrotem do niej.”

Tak, Kresowianie ranieni byli i duchowo, i fizycznie. Ci, 
którym udało się przeżyć na Kresach piekło wojny i rzezi 
ukraińskich musieli jechać  na tzw. Ziemie Odzyskane.

Zanim ich wysiedlono z własnych domów wiele 
wycierpieli... To jednak osobne opowieści. Potem też nie 
było lepiej- czekała ich gehenna podróży w nieznane w 
warunkach trudnych do wyobrażenia!

Wróćmy do Buczacza i wypędzeń -wywózki ludności 
polskiej. 

Bogusław Rogowski w artykule „Warto utrwalać 
narodową tożsamość” pisze: 

„Ta tak zwana „repatriacja” prowadzona była 
chaotycznie i bez właściwego przygotowania. Nierzadko 
przesiedleńcy po opuszczeniu swoich domostw przez 
kilka tygodni koczowali wraz ze skromnym dobytkiem 
w pobliżu stacji kolejowych w oczekiwaniu na miejsce 
w transporcie, gdyż kolej radziecka była w tym czasie 
zajęta przewozem „trofiejnych” łupów z Zachodu. 
Gdy już komuś udało się dostać miejsce w towarowym 
wagonie, podróżował w ciemno. Wiedział jedynie, 
że jedzie na Zachód, do Polski. Ówczesna władza i 
radzieccy propagandziści obiecywali wysiedleńcom 
przysłowiowe „złote góry” na ziemiach polskich.  
Od wiosny 1945 roku liczna rzesza Polaków, głównie 
z województw: lwowskiego, stanisławowskiego, 
tarnopolskiego i wołyńskiego, zaczęła opuszczać 
rodzinne strony. Kierowani byli, głównie koleją, na 
Dolny Śląsk, Ziemię Lubuską oraz Pomorze”

Pan Bronisław opowiadał mi o tej wywózce.

„ Dowiedzieliśmy się o tym tydzień wcześniej. Było 
gorączkowe pakowanie. U nas-w Buczaczu dworzec i 
kolej już nie była czynna, bo Niemcy uciekając ciągnęli 
za sobą dwa parowozy- taki potężny pług- podkłady 
jak zapałki pękały, szyny pogięte jak druciki, wszystko 
zniszczyli! 

Podstawili nam konie i wóz. Tymi furmankami zawieźli 

Kresowe drogi - z Buczacza
do Gubina
Anna Małgorzata Budzińska
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nas do stacji Pyszkowce. Tam wszystkich zwieźli. Ksiądz 
wziął nawet fisharmonię ze sobą, na tym dworcu grał i 
modlili się ludzie. Pod wieczór podstawili platformy- 
bordy były takie na 30 centymetrów. I na te platformy 
ile kto mógł- po siedem, dwanaście rodzin na jednej 
platformie! To było pierwszego maja”

Wcześniej  na takich platformach żołnierze Armii 
Hallera przewozili ciężki sprzęt, a w czasie wywózki 
jechali tak ludzie stłoczeni jak sardynki.

5-platformy kolejowe

„Żadnego dobytku, żeby można było wtedy wziąć 
to nie.  Dopiero później, jesienią 45 roku ludność 
mogła wziąć konia, krowę. My jechaliśmy stłoczeni 
na platformie, zostawiając cały nasz dobytek. Jakieś 
poduszki, pierzyny powiązane sznurkiem i pytanie 
: - Co brać, co brać!?- i tak zostało to wszystko tam. 
Dopiero na terenach teraźniejszej Polski przeładowali 
nas do wagonów krytych i już nie więcej niż siedem 
rodzin w jednym. Dotarliśmy do Bytomia, a później 
dalej koleją do Rzepina. Tam był PUR (Państwowy 
Urząd Repatriacyjny). Trzeba było sobie szukać, gdzie 
kto mógł znaleźć jakieś lokum. Mój ojciec znalazł wieś 
Templewo koło Międzyrzecza. Pojechaliśmy tam.”

Oto stacja w Templewie- taki pierwszy widok przywitał 
wymęczonych przesiedleńców: 

6-Templewo stacja

„Tam było sporo ludzi z Buczacza. Część też wyjechała 
do Wrocławia- na przykład Świtalscy i Bunc.”- Pan 
Bronisław wymieniał swoich sąsiadów: Liry, Chyżki, 
Bunc, szewc Ryszkiewicz, Szozdy, Buczkowski, Wajda 
Józek. 

W Templewie rodzice gospodarzyli a pan Bronisław  
poszedł do szkoły  uczyć się.  Wspominał jak trudno 
było o wszystko zaraz po wojnie. 

-„Powiem pani, pani droga, że my nie mieliśmy nawet na 
czym pisać!- to na marginesach książek  poniemieckich 
się pisało. Kiedyś ojciec pojechał do Wrocławia w jakiejś 
sprawie i przywiózł stamtąd w litrowej butelce atrament. 
Jak na lekcji miałem swój atrament i pióro to pani zaraz 
po lekcjach znalazła się w domu i ojciec oddał tę butelkę 
atramentu pani. A tak się cieszyłem z tego atramentu...”

No tak, nie tylko atramentu wtedy brakowało...

Potem pana Bronisława wzięli do wojska.

Jego brat Jan został na ojcowiźnie, a siostra wyszła za 
mąż i kupili sobie obok gospodarstwo - do tej pory tam 
mieszkają. 

Siostra urodziła się już w Templewie, ale pan Bronisław 
zawiózł ją i mamę w 1972 roku w tamte, kresowe strony. 
Wzruszenia…

Teraz pan Bronisław mieszka w Gubinie, ale Buczacz i 
Templewo wciąż nosi w sercu. 

Nie mam żadnych zdjęć rodzinnych pana Bronisława, bo 
spotkałam go daleko od domu.

Wykorzystałam więc tutaj oprócz własnych także zdjęcia 
z zasobów internetu.

h t t p : / / w w w . s p t e m p l e w o . e u / i n d e x . p h p / 2 -
uncategorised/91-o-miejscowosci

https://pl.wikipedia.org/wiki/Buczacz 

http://www.cracovia-leopolis.pl/index.php 

/ 7-Templewo

8-z Panem Bronisławem

http://www.sptemplewo.eu/index.php/2-uncategorised/91-o-miejscowosci
http://www.sptemplewo.eu/index.php/2-uncategorised/91-o-miejscowosci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Buczacz
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Lwów leży na terytorium tzw. 
Czerwieńskich Grodów, które 
według najstarszej kroniki kro-
nikarza ruskiego Nestora z 981 
roku – Włodzimierz Wielki za-
wojował na Polakach, do któ-
rych przedtem należały. W owej 
kronice,  ruski kronikarz Nestor 
zapisał, że w roku 981 „poszedł 
Włodzimierz na Lachów i zajął 
im grody ich, Przemyśl, Czer-
wień i inne grody mnogie, które i 
do dziś są pod Rusią”.
Chodziło o ważny obszar Grodów 
Czerwieńskich, leżący nad Hucz-
wą i Bugiem. Stolica ich - histo-
ryczny Czerwień - to dzisiejsza 
wioska Czermno w powiecie To-
maszów Lubelski. Nestor nazywa 
„Lachami” wszystkich Polaków, 
a następcy Mieszka, sięgali po 
Grody, starając się je odzyskać. 
Spór toczył się o nie lada jakie 
terytorium. Szła tamtędy ważna 
droga handlowa z Kijowa przez 
Włodzimierz na Kraków i Pragę.
Odtąd ziemia ta należała przez 
dłuższy czas do książąt ruskich, 
aczkolwiek często przechodzi-
ła pod polskie panowanie, bądź 
to bezpośrednio za Bolesława 
Chrobrego i Bolesława Śmiałe-
go, bądź też pośrednio, jako len-
no Polski, jak za Leszka Białego. 
Czasem popadała w zależność od 
Węgier (Bela i Koloman ), a od 
roku 1239 stała się państwem-
-lennem chanów tatarskich, od 
której to zależności uwolnił ją 
dopiero Kazimierz Wielki.
Polscy królowie wpisywali się 
złotymi zgłoskami w tę ziemię.
Jan III Sobieski herbu Janina 
(ur. 17 sierpnia 1629 w Olesku, 
zm. 17 czerwca 1696 w Wilano-
wie) – król Polski i wielki książę 
litewski od 1674, hetman wielki 
koronny od 1668, hetman polny 
koronny od 1666, marszałek 
wielki koronny od 1665, chorą-
ży wielki koronny od 1656.
Przez Turków bywał zwany 
Lwem Lechistanu, a przez 
chrześcijan Obrońcą Wiary. To 
właśnie za jego panowania Pol-
ska nazywana była „Przedmu-
rzem Chrześcijaństwa”.
W tym miejscu należy przypo-
mnieć „Śluby lwowskie” króla 
Jana Kazimierza. Wydarzenie, 
jakie miało miejsce 1 kwietnia 
1656 roku w katedrze lwow-
skiej było faktem nie mającym 
precedensu w historii Europy. 
Tego dnia, podczas uroczystej 
mszy św. w katedrze lwow-
skiej w obecności senatorów, 
biskupów, szlachty i ogrom-
nych rzesz zwykłego ludu, król 

Jan Kazimierz - dokonawszy 
wpierw koronacji Matki Bożej 
na Królową Korony Polskiej 
- klęknął przed wizerunkiem 
Matki Bożej Łaskawej i wypo-
wiedział następujące słowa :
„Wielka człowieczeństwa Bo-
skiego Matko i Panno! Ja, Jan 
Kazimierz, Twego Syna, Króla 
królów i Pana mojego, i Twoim 
zmiłowaniem się król, do Twych, 
Najświętszych stóp przycho-
dząc, tę oto konfedyracyję czy-
nię: Ciebie za Patronkę moją i 
państwa mego Królową dzisiaj 
obieram. Mnie, Królestwo moje 
Polskie, Wielkie Księstwo Li-
tewskie, Ruskie, Pruskie, Mazo-
wieckie, Żmudzkie, Inflandzkie, 
i Czernihowskie, wojsko obojga 
narodów i pospólstwo wszystko 
Twojej osobliwej opiece i obro-
nie polecam, Twojej pomocy i 
miłosierdzia w teraźniejszym 
utrapieniu królestwa mego prze-
ciwko nieprzyjaciołom pokornie 
żebrzę.”
Śluby Jana Kazimierza wiernie 
„ku pokrzepieniu serc” opisał 
w „Potopie” polski laureat lite-
rackiej Nagrody Nobla Henryk 
Sienkiewicz, a ślubowanie od-
nowił jako  jedyny z prezyden-
tów RP po 1989 roku prof. Lech 
Kaczyński.

Czy poetyckie porównanie 
dwóch miast może stanowić re-
zygnację z jakiegoś piękna?

„…dwa miasta otrzymałem w da-
rze,
A które piękniejsze,
Czy Lwów Katedrą marzeń
Czy Groby Królewskie…”                                  
Aleksander Szumański „Odlatu-
jące ptaki”

Lwów należy do miast fenome-
nów. Polska w wyniku II Wojny 
Światowej i przesunięciu granic 
na zachód utraciła około 200 
miast na wschodzie naszego kra-
ju. A gdyby dodać te , które nie 
znalazły się w granicach odro-
dzonej Polski po traktacie ryskim 
z 1921 roku, jak choćby Kamie-
niec Podolski, to byłoby ich jesz-
cze więcej.
Na czym polega więc fenomen 
Lwowa? Oczywiście na niezatar-
tej pamięci miejsc narodowego 
kultu, jak Cmentarz Obrońców 
Lwowa, Kopiec Unii Lubelskiej, 
czy Katedra. Ocalamy więc od 
zapomnienia to miasto, licznie 
je odwiedzając, utrzymując ści-
słe kontakty z ziomkami, czy 
też kultywując kulturę lwowską.  

Wspominamy „Orlątko” Or – Ota 
– Artura Oppmana jako symbol 
lwowskiej  poezji martyrologicz-
nej. Dumni jesteśmy z naszych 
mistrzów słowa, Marii Konop-
nickiej, Henryka Zbierzchow-
skiego ( barda Lwowa , Mariana 
Hemara, Feliksa Konarskiego, 
Witolda Szolgini,  Ludwika i Le-
opolda Staffów, Gabrieli Zapol-
skiej, Kornela Makuszyńskiego, 
Jana Parandowskiego, czy Stani-
sława Wasylewskiego. Urządza-
my spektakle lwowskie, z pio-
senkami tradycyjnych mistrzów 
jak Emanuel Szlechter, Henryk 
Wars, Marian Hemar, Feliks Ko-
narski, Jerzy Petersburski, czy z 
lwowską piosenką uliczną.
W ważniejszych ośrodkach Pol-
ski, jak Wrocław, Bytom, Kra-
ków, Tarnów, Jarosław, Gorzów 
Wielkopolski, Warszawa i w wie-
lu innych miastach istnieją To-
warzystwa Miłośników Lwowa 
i Kresów Południowo - Wschod-
nich. Wychodzą kwartalniki 
lwowskie na wysokim publicy-
stycznym,  literackim i artystycz-
nym poziomie – historyczne – 
folklorystyczne – wspomnienio-
we – poetyckie, jak w Krakowie 
„Cracovia Leopolis” z naczelny-
mi redaktorami Andrzejem Chli-
palskim i Januszem M. Paluchem 
autorem książki dokumentu – 
„Rozmowy o Kresach i nie tyl-
ko”, czy we Wrocławiu „Semper 
Fidelis” z redaktorem naczelnym 
Andrzejem Kamińskim.

DANUTA SKALSKA - KABA-
RET „PACAŁYCHA”

Kontynuatorką audycji radio-
wej „ Wesoła Lwowska Fala” 
nadawanej w każdą niedzielę z 
Katowic jest Danuta Skalska, 
prezes Towarzystwa Miłośników 
Lwowa i Kresów Południowo – 
Wschodnich w Bytomiu.
Danuta Skalska prowadzi kabaret 
„Pacałycha” w Bytomiu.  
Lata „Pacałychy”, to wielu róż-
nych wykonawców, setki wystę-
pów, programy radiowe i tele-
wizyjne, kameralne spotkania i 
wielkie koncerty w znaczących 
salach koncertowych, również za 
granicą – we Lwowie, w Amery-
ce (!); a także niezwykle presti-
żowy udział w koncertach galo-
wych podczas Światowych Zjaz-
dów Kresowian odbywających 
się corocznie  na Jasnej Górze (!).
Swoje dziesięciolecie kabaret ob-
chodził hucznie w Domu Muzyki 
i Tańca w Zabrzu, wielokrotnie 
koncertował w sali Państwowej 

Opery Śląskiej w Bytomiu, był 
gościem specjalnym V Festiwalu 
Kultury Kresowej  w Mrągowie, 
skąd też fama o nim poprzez TV 
II i TV Polonia poszła w szeroki 
świat. Zaowocowało to zaprosze-
niem zespołu na tournee’ koncer-
towe do USA. (Chicago – Flory-
da; marzec 2003). 
 Ale najpierw było mozolne od-
twarzanie lwowskiego klimatu 
w pisanych przez Danutę Skal-
ską scenariuszach  „Ni ma jak 
Lwów”, „Bal u cioci Bańdziu-
chowej”, „Serce batiara”, „Tylko 
we Lwowie”, czy prezentowa-
nym w festiwalowym amfiteatrze 
spektaklu „Tylko w...Mrągowie”. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom najmłodszej publiczności 
zespół prezentował również pro-
gram pt. „Big Szwagier – kontra 
Pacałycha”, będący parodią mod-
nych obecnie reality show. 
Program „Ta - joj Ameryko!” 
z myślą o amerykańskiej trasie 
koncertowej napisany został już 
razem z Markiem Bieleckim, wy-
kładowcą Państwowej Wyższej 
Szkoły Filmowej i Telewizyjnej 
w Łodzi, będącym równocześnie 
reżyserem dwóch ostatnich spek-
takli.  
Niezrównanym odtwórcą roli 
Szczepcia w programach „Paca-
łychy” – był Ryszard Mosingie-

wicz,(niestety już zmarły) znany 
także z roli Szczepka w serialu 
„Dom”.
 W swoich programach „Pacały-
cha” prezentuje piosenki lwow-
skiej ulicy, piosenki emigracyjne 
Teatru Feliksa Konarskiego Ref 
- Rena z Chicago  i kabaretu He-
mara z Londynu, teksty i piosen-
ki własne, a także bogaty zestaw 
piosenek biesiadnych. 
Poza wspomnianymi już spekta-
klami „Pacałycha” prezentowała 
szereg programów okoliczno-
ściowych, m.in. „Baby, ach te 
baby”, „Śląsko-lwowska biesia-
da”, „Epitafium dla Obrońców 
Lwowa”, występowała dla TV I 
w programie „A to Polska wła-
śnie!”, wielokrotnie dla TVP II i 
TV Polonia.
Przez 10 lat zespół prezentował 
swój cotygodniowy program w 
radiowej „Lwowskiej Fali”, od 15 
lat brał udział w cyklicznych pro-
gramach „Oj, ni ma jak Lwów” w 
TV Katowice, współorganizował 
akcje charytatywne dla Polaków 
na Kresach, koncertował na rzecz 
pomocy niepełnosprawnym, od-
budowę Cmentarza Obrońców 
Lwowa, pomoc dzieciom z Kre-
sów i ze Śląska.
Szefowa zespołu -  Danuta Skal-
ska w dziennikarskim rankingu 
2004 – znalazła się wśród stu naj-

LOTEM Z KRAKOWA… 
POLSKIE KRESY OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA 
SEMPER FIDELIS  „MY JESTEŚMY Z MIASTA 
POEZJI I NAJPIĘKNIEJSZYCH KOBIET POLSKICH” 
Dla  KSI „Barwy Kresów” ALEKSANDER SZUMAŃSKI
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bardziej znanych kobiet na Ślą-
sku. W roku 2005 otrzymała na-
grodę prezydenta miasta „Muza 
2005” za wybitne osiągnięcia 
w dziedzinie kultury. Aktualnie 
prowadzi cotygodniową autorską 
audycję „Lwowska Fala”  w Pol-
skim Radiu Katowice. Jan Skal-
ski – mąż Danuty Skalskiej jest 
prezesem Światowego Kongresu 
Kresowian.
Od siebie dodam, iż redaktor Da-
nuta Skalska jest przewodniczącą 
jury corocznego Ogólnopolskie-
go Festiwalu Piosenki Lwowskiej 
i Bałaku Lwowskiego, w którym 
niżej podpisany miał honor pro-
wadzić konferansjerkę.
Kto poznał miasto siedmiu pagór-
ków fiesolskich, miasto muzyki, 
inteligencji i najpiękniejszych 
kobiet polskich, ten uwierzy w 
miłość i w piękno w pięknie. Ile 
strof poetyckich i prozy, ile za-
sług w hołdzie dla tego miasta i 
Kresów powstało za przyczyną 
takich osób i autorów  jak Marian 
Hemar i  Juliusz Słowacki, Feliks 
Konarski, Witold Szolginia, Kor-
nel Makuszyński, Jerzy Janicki, 
Janusz Wasylkowski, Stanisław 
Wasylewski, Jan Lam ( urodzony 
w Stanisławowie ), Beata Obe-
rtyńska, Maryla Wolska, Artur 
Grottger, Teodor Axentowicz, 
Gabriela Zapolska, Maria Konop-
nicka, Maria Dulębianka, Henryk 
Zbierzchowski, Zbigniew Her-
bert, Leopold Staff, Aleksander 
Fredro, Tadeusz Śliwiak, Jerzy 
Michotek, Emanuel Szlechter, 
Wiktor Budzyński - urodzony w 
Stanisławowie, Jan Kasprowicz, 
, Seweryn Goszczyński, Włady-
sław Bełza ( autor „Katechizmu 
polskiego dziecka”), Seweryn 
Goszczyński, Karolina Lancko-
rońska, Stanisław Lem, Ignacy 
Mościcki, Piotr Skarga, Karol 
Szajnocha , Franciszek Smolka 
- twórca Kopca Unii Lubelskiej, 

Franciszek Karpiński, Juliusz 
Kleiner,  Juliusz Kossak , Ignacy 
Jan Paderewski, Walery Łoziń-
ski, Ignacy Łukaszewicz, Włada 
Majewska, Edward Rydz – Śmi-
gły, , ks. Tadeusz Fedorowicz, 
Kazimierz Wajda (Szczepcio ), 
Henryk Vogelfänger  (Tońcio ), 
Jan Kasprowicz, oraz wielu in-
nych.
15 sierpnia 2007 roku we Lwo-
wie i Stanisławowie pod redak-
cją Marcina Romera ukazał się 
pierwszy numer  „Kuriera Gali-
cyjskiego”, dwutygodnika, nieza-
leżnego pisma Polaków na Ukra-
inie, przynoszącego wieści ze 
Lwowa, z ziemi lwowskiej, ha-
licko – pokuckiej, Wołynia, Bu-
kowiny i Podola. Bogato ilustro-
wane w kolorze pismo  wyróżnia 
się szatą graficzną i poziomem 
publicystycznym nawiązującymi 
do najlepszego okresu polskiego 
dziennikarstwa do 1939 roku. 
Przeglądając karty „Kuriera Ga-
licyjskiego” na myśl przychodzi 
mi „Ilustrowany Kurier Polski” i 
jego specjalne wydanie poświę-
cone naszemu miastu Semper 
Fidelis. 
Pod hasłami „Za waszą i naszą 
wolność”, czy „Wolni z wolny-
mi, równi z równymi, zacni z 
zacnymi”  „Kurier Galicyjski” 
buduje treści uwznioślające dąże-
nia wszystkich ludzi dobrej woli. 
Pismo wskrzesza historię Kresów 
Południowo – Wschodnich II 
Rzeczypospolitej preferując ha-
sło – „ocalić od zapomnienia”, co 
stanowi cel godny.
Nierzadko w tekstach publicy-
stycznych, czy wierszowanych 
napotyka się w piśmie bałak, czy 
szmonces, te gwary przedmieść 
lwowskich, będące niestety w 
zaniku.  W ten sposób „Kurier 
Galicyjski” daje niejednokrotnie 
odpowiedź redaktorowi „Cały 
Lwów na mój głów”, czyli Jerze-

mu Janickiemu, który martwił się 
zanikającym bałakiem i szmon-
cesem w swoich opowiadaniach 
„Krakidały” prezentowanych w 
„Lwowskich Spotkaniach”, w 
rozmowach z Bożeną Rafalską 
redaktor naczelną „Lwowskich 
Spotkań”(niestety zmarłą) w ga-
lerii przy ulicy Rylejewa 9 (Ba-
denich) we Lwowie.  
„Kurier Galicyjski” ma dwie re-
dakcje. Druga (bo pierwsza jest 
we Lwowie) znajduje się w Iwa-
nofrankiwsku ( Stanisławowie). 
Miasto Stanisławów zostało za-
łożone w 1662 r. na miejscu wsi 
Zabłotowo przez Andrzeja Po-
tockiego, który nadał mu nazwę 
Stanisławów na cześć swego ojca 
Stanisława Rewery Potockie-
go. Pierwotnie pomyślany jako 
twierdza do obrony Rzeczypo-
spolitej przed najazdami Tatarów.
W kolejnych latach, dzięki życz-
liwości Potockiego, swoich ko-
ściołów doczekali się również 
katoliccy Ormianie, oraz własnej 
cerkwi i szkoły wyznawcy pra-
wosławni. W 1669 Potocki zało-
żył w mieście szkołę tzw. kolonię 
akademicką po auspicjami Aka-
demii Krakowskiej, którą później 
przejęli jezuici. 
Od 1672 roku czyli od upadku 
Kamieńca Podolskiego, forteca 
stanisławowska wraz z pobliskim 
Haliczem przejęła na siebie cię-
żar obrony południowo-wschod-
nich granic Rzeczypospolitej. 
Turcy już w roku 1676 oblegali 
mury Stanisławowa , który obro-
nił się, ale kosztem ogromnych 
zniszczeń, stąd decyzja sejmu 
warszawskiego z roku 1677 o 
zwolnieniu go z podatków. W la-
tach 1679-1682 pod kierunkiem 
Karola Bonowego odnowiono i 
umocniono fortyfikacje.
W 1767 roku w Stanisławowie 
powstał browar w nowo wybudo-
wanym ogromnym barokowym 

gmachu w którym niestety nie 
warzy się już piwa.
Stanisławów na sejmikach ha-
lickich bywał nazywany głową 
całego Pokucia. Rozbudowany 
w epoce baroku, nazywany był 
czasami „małym Lwowem”. Sta-
nowił przecież ważny ośrodek 
kultury ormiańskiej w Polsce. W 
tamtejszym kościele ormiańskim 
znajdował się do 1946 cudowny 
obraz Matki Boskiej Łaskawej  
z katedry lwowskiej (po wojnie 
przewieziony do Gdańska).

REDAKTOR MACIEJ ROSO-
LAK  PODAJE

„Najbitniejszym ze wszystkich 
bitnych Potockich był zapewne 
Stanisław Rewera. Brał udział 
w prawie 50 bitwach i aż dziw 
bierze, że dożył niemal  80 lat i 
zmarł własną śmiercią. Walczył 
już przeciw rokoszanom pod 
Guzowem w 1607 roku, a na-
stępnie bił się za Rzeczpospolitą 
z Miskwicinami, Turkami, Ko-
zakami, Szwedami i Siedmio-
grodzianami. Widziano go m.in. 
pod Smoleńskiem, Cecorą, Cho-
cimiem, Górznem, Zborowem, 
Ochmatowem, Gródkiem Jagiel-
lońskim, Warszawą, Czarnym 
Ostrowem i Cudownem. Nosił 
buławę polną koronną i wielką 
koronną, władał 12 starostwami 
i trzema województwami. Pan co 
się zowie. Pan w rzeczy samej – 
po łacinie re vera”.
Stanisławów położony jest na 
południe od Lwowa, a stąd tylko 
krok do Kamieńca Podolskiego, 
krok do Lwowa i trzy kroki, (no 
może cztery kroki) do Krako-
wa. Informator „Turystyka sen-
tymentalna w praktyce” poleca 
danie „Suhsi z dynią”, w okresie 
jesiennym w czasie tygodnia z 
dynią. Polecana jest restauracja 
„Nadija”, w której można zamó-

wić tradycyjne huculskie dania, 
jak kaszę z dyni i strudel z dynio-
wym miąższem. 
Oczekuję z „Nadiji” zaproszenia, 
poza dynią preferuję naturalne 
blondynki.
To piękne miasto pozostawało 
jednak w cieniu Lwowa i Kra-
kowa, mimo, iż Stanisławów 
był jednym z najważniejszych 
ośrodków kultury galicyjskiej. 
Był przecież tyglem wielu naro-
dów i wyznań. Polacy, Rusini, 
Żydzi, Ormianie, Węgrzy, Grecy, 
Karaimowie, Niemcy, przez wie-
ki przyczyniali się do rozwoju 
miasta. Kwitły wspólna kultura i 
sztuka. Nie należy zapominać, iż 
miasto Stanisławów wydało wie-
lu wielkich Polaków – Francisz-
ka Karpińskiego – poetę, autora 
pieśni patriotyczno – religijnych 
m.in. „Kiedy ranne wstają zorze”, 
„Wszystkie nasze dzienne spra-
wy”, czy „Bóg się rodzi”,    Jana 
Lama – pisarza, autora „Wielkie-
go świata Capowic”, Stanisława 
Wasylewskiego – znakomitego 
eseistę, Wiktora Budzyńskiego 
– pisarza, poetę, twórcę radio-
wej „Wesołej Lwowskiej Fali”, 
autora wodewilu „Preclarka z 
Pohulanki”, wielu uczonych i bo-
haterów narodowych jak genera-
łów – Ludwika Bitnera, Bernarda 
Monda, Bolesława Popowicza, 
Stanisława Sosabowskiego, twór-
cę pierwszej polskiej brygady 
spadochronowej, bohatera spod 
Arnhem, wielu polityków. Nale-
ży wspomnieć o kobiecie, oczy-
wiście jest – Barbara Ludwiżanka 
– wybitna polska aktorka.

Naturalnie żałuję, iż nie uro-
dziłem się w Stanisławowie, ale 
wszystko jest przede mną...

                                               Aleksan-
der Szumański - tymczasowo w 
Krakowie

                                                                Do 
zobaczenia w sierpniu 2016 w 
Stanisławowie

Źródła:

Aleksander Szumański “Lo-
tem z Krakowa” “Polish News” 
Chicago
(Tekst z „Polish News” Chi-
cago) 

“Tylko we Lwowie” Aleksander 
Szumański “Dwukropek” Jo-
hannesburg

“Ni ma jak Lwów” Aleksander 
Szumański “Wiadomości Polo-
nijne” Johannesburg

“Pacałycha” Aleksander Szu-
mański “Kurier” Chicago

“A gdybym...” Aleksander Szu-
mański “Kurier Galicyjski” 
Lwów

“Ta joj ta Jóźku” Aleksander 
Szumański “Lwowskie Spotka-
nia” Lwów

/ Kabaret „Pacyłacha”
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Nie może Ciebie tutaj zabraknąć
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Agencji Reklamowej 
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My gazety tak mamy - uwielbiamy reklamy

LISTY - OPINIE - POLEMIKI

Obchody 73. rocznicy ludobójstwa w roku 2016.
Zgłoszenia grup Kresowych wysyłamy do: 

 Aleksander Szycht lwowianin@wp.pl
Zgłoszenia grup patriotycznych wysyłamy do: 

 Maciej Rafał Białkowski wolyn11lipca@wp.pl
Zgłoszenia Grup Rekonstrukcji Historycznej wysyłamy do: 

 Bartłomiej Jaworski wolyn11lipcagrh@gmail.com
 Zgłoszenia na Wieczornicę wysyłamy do: 

 Andrzej Łukawski andrzej.lukawski@pokoleniakresowe.pl
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