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Obchody Dnia Po-
narskiego w War-
szawie -19.05.2018.
19 maja 2018r., w Katedrze Polo-
wej Wojska Polskiego odbyła się 
uroczysta Msza Św. poświęcona 
pamięci ludobójstwa w podwi-
leńskich Ponarach trwającego 
w latach 1941-1944. W homilii 
mogliśmy usłyszeć m.in. o więzi 
rodziny w pamięci oraz identyfi-
kowaniu się z ofiarami tego po-
twornego mordu. Nieprzypadko-
wo bowiem organizatorem Dnia 
Ponarskiego była dr Maria Wie-
loch -Prezes .......strona 5.

Historyk się dzisiaj 
dziwi, że z tego mo-
gło powstać pań-
stwo.
Profesor Andrzej Nowak w paź-
dzierniku 2017 roku rozpoczyna 
wykład z cyklu „Węzły polskiej 
pamięci” p.t. „Jak bronić niepod-
ległości (1918-1921)” od przypo-
mnienia, iż za rok Polska obcho-
dzić będzie 100-lecie Odzyskania 
Niepodległości oraz od zwrócenia 
uwagi, jak ważne jest uświado-
mienie sobie i dzisiaj, na począt-
ku XXI wieku, prawd, które doty-
czyły Polski.......strona 9.

Współpraca OUN-
-UPA z Niemca-
mi i sowieckim 
N K W D . A g r e s j a 
ukraińskich nacjo-
nalistów na Polskę 
we wrześniu 1939 
roku. Banderow-
ski współudział w 
Zbrodni Katyńskiej
Niewielu młodych (ale nie tylko 
młodych) Polaków wie, że we 
wrześniu 1939 roku w agresji na 
Polskę u boku wojsk .....strona 13.

Droga do  „NIEPODLEGŁEJ” przez 
Wojnę Polsko- Ukraińska

Kate Brown, „Kre-
sy, Biografia krainy, 
której nie ma. Jak 
zniszczono wielokul-
turowe pogranicze”
Kate Brown, profesor historii z 
Uniwersytetu stanu Maryland, na-
pisała książkę o kresach wschod-
nich, jakiej nie napisał jeszcze 
żaden Polak. Prezentuje w niej 
zupełnie inne spojrzenie niż nasze 
na historię  ....strona 19.

Złoczowskie Orlęta
Mit Orląt Lwowskich - młodocia-
nych żołnierzy: gimnazjalistów i 
studentów, którzy obronili Lwów 
przed inwazją Ukraińców w listo-
padzie 1918 roku ....strona 22

Żydzi a Katyń. Izra-
elska gazeta donosi, 
jak Żydzi mordowali 
Polaków. Polska po-
winna żądać odszko-
dowania za zbrodnię 
ludobójstwa doko-
nanego w Katyniu 
przez Żydow.
Dziennik Izraela „Maariv” ogłosił 
światu imiona sowieckich ofice-
rów NKWD uczestniczących w 
mordzie katyńskim. Polski Żyd 
Abraham Vidro (Wydra), który 
mieszka teraz w Tel Awiwie, 21 
lipca 1971 r. poprosił ...strona 23.

Baza „Topór”- Sa-
moobrona Polska we 
wsiach: Łukowiec 
Żurowski i Łukowiec 
Wiśniewski w woj. 
stanisławowskim.
Czytając dość dużo książek, 
prasy, publikacji poświęconych 
ostatniej wojnie, Samoobrona wsi 
Łukowiec”zauważam, iż za mało 
poświęca się w nich uwagi zma-
ganiom Polaków o przetrwanie na 
swej ojczystej .....strona 24.

75. Rocznica Ludo-
bójstwa. 06.1943r
KALENDARIUM ROK 1943 
CZERWIEC oraz I półrocze 1 
czerwca 1943 roku: We wsi Bo-
daki pow. Krzemieniec Ukraińcy 
zamordowali kilkunastu Polaków.
We wsi Huta......strona 26.

Nie tylko Stanisłów-
ka koło Mostów 
Wielkich
Na Grobie Nieznanego Żołnierza 
z inicjatywy Ministra Obrony Na-
rodowej Antoniego Macierewicza 
została umieszczona nowa tabli-
ca. Upamiętni żołnierzy bronią-
cych ......strona 37.

Moje Kresy.  Geno-
wefa Pniewska 
-Uszczewicz. Cz. 2
Rodzeństwo mojej mamy to sio-
stra Bronisława Mróz i dwóch 
braci – Leon i Ignacy (obaj byli 
funkcjonariuszami Policji Pań-
stwowej). Dziadek ze strony 
mamy, Julian Stachowski był le-
śniczym u hrabiny ...strona 38.

Pańska Dolina - fe-
nomenem Polskiej 
Samoobrony na 
Wołyniu
Pańska Dolina obecnie praktycz-
nie nie istnieje. Nazwę miejsco-
wości można odnaleźć jedynie na 
starej mapie. Obok miejsca gdzie 
istniała, obecnie....strona 40.

Relacje partyzan-
tów Kmicica - Łu-
paszki – Ronina 
Armii Krajowej na 
Wileńszczyźnie
III.1943 – VII.1944. 
Część 4
WSPOMNIENIA PARTYZAN-
TÓW BRYGADY „ŁUPASZKI” 
MAKS - Rymsza Antoni SZY-
MANELE-BUJAKI „Łupaszko” 
objął dowództwo Brygady w Nie-
droszli i.....strona 43.

S Y B I R - Nieprze-
parta wola istnienia 
-siła przetrwania.
Zacznę łagodnie- od przyrody. 
Oto jabłoń. Została skazana na 
wycięcie. Wyrok odroczono z 
powodu braku narzędzi. Obcięto 
tylko gałęzie czekając przyszłego 
sezonu, żeby wyciąć drzewo osta-
tecznie. I tak nie przeżyje zimy. 
Otóż nie! .......strona 46.

„GAZETA LWOW-
SKA” W LATACH 
1941-1944
1 sierpnia 1941 r. w dniu pro-
klamowania dystryktu Galicji, 
ze stolicą we Lwowie ukazało 
się specjalne wydanie „Kuriera 
Lwowskiego”, który stać się miał 
-jak zapowiadano - oficjalnym or-
ganem niemieckich władz okupa-
cyjnych w języku.......strona 47.

Emma z Jeleńskich 
Dmochowska – kre-
sowa Jane Austen
Emma z Jeleńskich Dmochowska 
to pisarka kompletnie wymazana 
z historii literatury polskiej przez 
PRL-owską cenzurę. Jej powieści 
nie znają nawet studenci filologii 
polskiej, choć kiedyś były bardzo 
poczytne i ..... strona 48.

W roku 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę  i 75 rocznicy „Rzezi Wołyńskiej” dokonanej 
przez nacjonalistów z OUN-UPA na ludności polskiej, nie można przejść obojętnie obok tych dwóch 
rocznic bez postawienia pytania „dlaczego musiało dość do tego, co się wydarzyło wcześniej i później?”  
Właśnie w tym miejscu musimy wyraźnie  powiedzieć, że  szansy danej przez historię w 1918 r. Polacy nie 
zmarnowali .Listopad 1918 r. był  początkiem budowy niepodległej Polski i początkiem walki o jej granice.   
Rozpoczęta w listopadzie 1918 r. polsko-ukraińska wojna o przyszłość Galicji (Małopolski) Wschodniej była 
pierwszą z kilku, jaką stoczyła budująca swoje granice odradzająca się Polska. ......Dokończenie na stronie 10
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Parada Polskości w Wilnie
Andrzej Łukawski

Polska Samoobrona na 
Kresach Południowo-
Wschodnich.  
Karolina Sielicka

Klub Inteligencji Katolickiej   
 i Stowarzyszenie Pamięci Polskich Termopil i Kresów 
w Przemyślu 

zapraszają   do   udziału w organizowanych pielgrzymkach 
====================================================================
Bieszczady-   sobota -16 czerwca 2018r.  Sanktuaria i Kościoły-
Miejsce Piastowe – Sanktuarium Św. Michała Archanioła, Dukla –Sanktuarium Św. Jana z Dukli- Msza Św. 
, Pustelnia Św. Jana z Dukli , Cisna  - przejazd bieszczadzką kolejką na trasie Majdan Balnica ,    Lesko- Ko-
ściół Nawiedzenia Najświętszej  Maryi Panny
===========================================================================
Lwów –Zadwórze –Żółkiew– sobota, niedziela - 18 i 19 sierpnia 2018r./ Apel Poległych  na cmentarzu Obroń-
ców Lwowa, a następnie Msza Św. polowa przy pomniku w Zadwórzu –„Polskie Termopile”- w 98 rocznicę  
Bitwy  „Orląt Lwowskich” z bolszewicką konnicą   Siemiona Budionnego,     /nocleg w Żółkwi/  
============================================================================
Zakopane     -piątek – niedziela,   31.08 - 02.09. 2018r. 
Zakopane – zwiedzanie z przewodnikiem , w drodze do Zakopanego ;  Żarnowiec – Muzeum Marii Konop-
nickiej , Ludźmierz – Sanktuarium M.B. Królowej Podhala,  w drodze powrotnej  – Sanktuarium Miłosierdzia  
Bożego w Łagiewnikach 
============================================================================
   Informacja i zapisy w siedzibie KIK   i  SPPTiK   w Przemyślu,  Klasztor Sióstr Benedyktynek (wejście od 
ul. Krasińskiego -dawny sklepik)  w poniedziałek, środę  w godz. 16:00 do 17:00   
tel. 608- 611- 549 

Podczas wileńskich obchodów 
Dnia Polonii i Polaków za Granicą, 
Konstytucji 3 Maja, a w tym roku 
również z okazji 100. rocznicy od-
rodzenia niepodległości Polski i 
Litwy, Wilno utonęło w biało -czer-
wonych barwach. 
W tym miejscu aż się prosi by 
sparafrazować słowa fragmentu 
Hymnu Polski: Dał nam przykład 
Bonaparte jak zwyciężać mamy na 
Dali nam przykład Polacy z Litwy 
jak świętować mamy. 
Tegoroczne marsz i to kolejny już 
raz zorganizował Związek Polaków 
na Litwie który poprowadził Pola-
ków z placu Niepodległości, by po 
ponad godzinnym marszu stanąć 
przed Tą, co „w Ostrej świeci Bra-
mie“, by wziąć udział we wspólnej 
modlitwie. 
 Jak czytamy w l24.pl:
Polskość nas jednoczy, czujemy się 
solidarni i zorganizowani. Cieszy-
my się z tego“ – powiedział prezes 
ZPL, poseł Michał Mackiewicz. 
Jak podkreślił, Polacy na Wileńsz-
czyźnie potrzebują takich przemar-
szów ku pokrzepieniu serc. Razem 
z prezesem szła w świątecznym po-
chodzie prezes Rady Polonii Świa-
ta Teresa Berezowski z Kanady. 
„Jest to dla mnie naprawdę wielkie 
przeżycie, bo moja mamusia i tatuś 
pochodzą stąd. Mój brat też urodził 
się tutaj“ – w rozmowie z naszym 
portalem mówiła pani Berezow-
ski. Podkreśliła, że w okolicach 
Toronta też jest sporo Polonii, ale 
„rzadko się zbieramy w tak wiel-
kim gronie“. 
Pani Teresie odpowiem tak:
Nie ma potrzeby jechać do Toron-
to by zobaczyć jak rzadko Kreso-
wianie zbierają się we wspólnym 
gronie dlatego że w Polsce niestety 
mamy dokładnie to samo. Myślę 

sobie, że wśród potomków Kreso-
wian powoli zanika potrzeba inte-
gracji jaką zainicjowali i pielęgno-
wali wypędzeni lub zmuszeni do 
wyjazdu z Kresów nasi ojcowie.
„Gratuluję organizatorom. Myślę, 
że Wileńszczyzna zawsze będzie 
dla wszystkich Polaków na świecie 
bardzo bliska i droga“ – powie-
działa prezes Polonii Świata.
„To bardzo wzruszający i wspa-
niały dzień. U stóp Matki Boskiej 
mamy okazję modlić się za pomyśl-
ność Polaków na Litwie, Litwy i 
Polski“ – powiedziała dla portalu 
ambasador RP na Litwie Urszula 
Doroszewska.
Przyjemnie czytać o ogromnym  
zwarciu szeregów, o jedności, so-
lidarności i szkoda tylko że tego  
zwierania szeregów Kresowian nie 
odczuwa się TU, w Polsce.  
Oprócz Polaków z Wileńszczyzny 
którzy najliczniej się zebrali w Wil-
nie byli też Polacy z Kowieńszczy-
zny a nawet z Kłajpedy. 
Kilkanaście tysięcy zebranych w 
jednym pochodzie Polaków zrobił 
na mnie wrażenie. 
„Jesteśmy Polakami“, „Litwa Oj-
czyzną, Polska Macierzą“, „Boha-

terów pamiętamy, Niepodległość 
wychwalamy“, „Ziemia Ojców 
– Naszą Ziemią“ - takie oraz inne 
widniejące na bannerach, plakatach 
i transparentach  napisy wzmac-
niają przynależność do narodu o 
wielowiekowych i tak pięknych 
tradycjach. 
Idąca w paradzie starosta sejmo-
wej frakcji AWPL-ZChR Rita 
Tamašunienė powiedziała, że czu-
je ogromną radość, że „nas, Po-
laków na Litwie, jest tak dużo i 
wspólnie możemy świętować ma-
jowe święta i stulecie odrodzenia 
niepodległości Polski i Litwy“. 

Mer rejonu solecznickiego Zdzi-
sław Palewicz powiedział: 
„To jest demonstracja naszej 
wspólnoty narodowej, która nas 
jeszcze bardziej wzmacnia, do-
daje siły ducha i motywuje do 
dalszych aktywnych działań poli-
tyczny, społecznych“ 
--
Za http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/
item/245146-wesolo-kolorowo-i-
patriotycznie-polski-przemarsz-
w-sercu-wilna

/ foto lt24.lt

Stowarzyszenie Kresy Wschodnie 
Dziedzictwo i Pamięć, oddział w 
Dębnie działające przy Bibliote-
ce Publicznej Miasta i Gminy w 
Dębnie im. A. Dobrowolskiego, 
było współorganizatorem inte-
resującego wykładu z udziałem 
znanego i cenionego historyka - 
prof. dr. hab. Czesława Partacza. 
Spotkanie odbyło się 11 maja 
2018 r. w dębnowskiej bibliotece. 
Profesorowi towarzyszył Jerzy 
Mużyło – prezes Stowarzyszenia 
Kresy Wschodnie Dziedzictwo i 
Pamięć, oddział w Szczecinie. W 
wykładzie uczestniczyli miesz-
kańcy Dębna, czytelnicy, radni 
Rady Miejskiej oraz liczna gru-
pa członków dębnowskiego sto-
warzyszenia w tym potomkowie 
Kresowian z przewodniczącym 
Antonim Dąbrowskim. 
 

Prof. dr hab. Czesław Partacz to 
historyk specjalizujący się w hi-
storii najnowszej, badacz historii 
Polski i Ukrainy oraz stosunków 
polsko-ukraińskich. Jest także 
wykładowcą w Instytucie Polityki 
Społecznej i Stosunków Między-
narodowych Politechniki Kosza-
lińskiej, w zakładzie Stosunków 
Międzynarodowych. Profesor 
znany jest m.in. z tego, że nie 
ulega poprawności politycznej w 
swoich wystąpieniach. Tematem 
wykładu w dębnowskiej biblio-
tece była Polska Samoobrona na 
Kresach Południowo-Wschod-
nich. 
W naszej bibliotece dostępna jest 
książka prof. Czesława Partacza
pt. „Zbrodnie nacjonalistów ukra-
ińskich na Polakach w latach 
1939-1943”, z autografem autora.

15.06 zapomniana rocznica
Redakcja
Przed wejściem do Klubu Towa-
rzyskiego mieszczącego się w 
Warszawie przy ulicy Foksal, 15 
czerwca 1934 r. członek Organi-
zacji Ukraińskich Nacjonalistów 
dokonał w Warszawie zamachu 
na ministra spraw we-
wnętrznych Bronisława 
Pierackiego.  Zamacho-
wiec oddał trzy celne 
strzały w tył głowy mi-
nistra.   Minister Pierac-
ki wyniku odniesionych 
ran zmarł tego samego 
dnia. Sprawcą zabój-
stwa był  Grzegorz Ma-
ciejko ps. Gont, który  
w tym Mykoła Łebied, 
Bandera i Szuchewicz.. 
Trzej oskarżeni otrzy-

mali wyroki śmierci, zamienione 
na mocy amnestii na kary doży-
wotniego więzienia. Dwaj inni 
skazani zostali na dożywocie. Po-
zostałym wymierzono kary od 15 
do 7 lat pozbawienia wolności.
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Relacja z uroczystości w Marwicach 6 maja 2018.
Ryszard Laudański

Jak co roku Stowarzyszenie Upa-
miętnienia Ofiar Zbrodni Ukraiń-
skich Nacjonalistów we Wrocła-
wiu, Koło w Marwicach oddaje 
pamięć Polakom, ofiarom  ludo-
bójstwa popełnionego przez na-
cjonalistów ukraińskich na Kre-
sach Południowo-Wschodnich II 
Rzeczypospolitej. 
W tym roku uroczystości miały 
miejsce w niedzielę 6 maja 2017 o 
godz. 12.30. Uroczystości rozpo-
częły się Mszą Św. w marwickim 
kościele pw. NMP Obchodzili-
śmy 75 rocznicę tych tragicznych 
wydarzeń, była to również 15 
rocznica odsłonięcia Marwickie-
go Pomnika - symbolu pamięci 
zarówno po naszych Rodakach 
z parafii Kąty, pow. Krzemieniec 
jak i po wszystkich pomordowa-
nych Polakach na Kresach Połu-
dniowo-Wschodnich. Tegoroczne 
uroczystości odbywały się pod 
patronatem Wojewody Lubuskie-
go Pana Władysława Dajczaka.
Co roku w Mszy Świętej towa-
rzyszy oryginalny Krzyż z ko-
ścioła w Kątach uratowany przed 
zniszczeniem  przez  śp. Jana Ja-
sińskiego w przeddzień napadu 
OUN-UPA  w dniu 3 maja 1943 
roku. 
Msza Św. odprawiona została 
przez Księdza Proboszcza Jaro-
sława Zagozdę, który również 
wygłosił okolicznościową homi-
lię.
Tytułem przypomnienia na wstę-
pie  nakreślona została historię 
powstania Marwickiego pomni-
ka. Oto fragment:
Dla osób przybyłych po raz 
pierwszy chciałbym przypomnieć 
w skrócie, iż Pomnik Marwicki 
powstał z inicjatywy Społecznego 
Komitetu Budowy Pomnika Wo-
łyńskiego w skład którego wcho-
dziły dzieci   i wnuki Wołynian 
ocalałych od mordów. Pomnik 
powstał dzięki dobrowolnym 

składkom ludności Marwic, Ba-
czyny i Gorzowa Wlkp. Odsłonię-
cia Marwickiego Pomnika odby-
ło się w dniu 3 maja 2003 roku. 
Jest to dla nas bolesna rocznica. 
Przez wiele lat ludobójstwo po-
pełnione przez nacjonalistów 
ukraińskich było tematem tabu. 
Nasze Stowarzyszenie określa 
te mordy mianem ludobójstwa 
zgodnie z „Konwencją  o zapo-
bieganiu  i karaniu zbrodni o 
ludobójstwie „– przyjętej przez 
Zgromadzenie Ogólne ONZ  - 9 
grudnia 1948 roku. 
Władysław i Ewa Siemaszkowie 
w swoim monumentalnym dziele 
„Ludobójstwo dokonane przez 
nacjonalistów ukraińskich na 
ludności polskiej Wołynia” pod-
kreślają iż /cytuję/ „ludobójstwo 
ukraińskie na Polakach …w 
swoim założeniu obejmowało jak 
najszybszą eksterminację fizycz-
ną – wszystkich Polaków których 
udało się dosięgnąć, od niemow-
ląt po starców, bez jakiejkolwiek 
różnicy płci i wieku…Połączone 
było z reguły ze stosowaniem 
najbardziej barbarzyńskich tor-
tur. …Takich barbarzyńskich 
czynów Niemcy, a nawet Sowieci 
nie dokonywali.…W przypad-
kach ludobójstwa niemieckiego 
i sowieckiego na Polakach cho-
dziło o zbrodnie dokonane przez 
okupantów. 
Tymczasem ludobójstwo ukra-
ińskie dokonane zostało przez 
Ukraińców - obywateli polskich, 
mieszkańców tamtych terenów w 
okresie II RP….”/koniec cytatu/.
Co dzieje się teraz z pamięcią i 
prawda historyczną -  po siedem-
dziesięciu pięciu  latach od tej 
ogromnej tragedii Polaków na 
Kresach Południowo-Wschod-
nich. 
O ile Niemcy od dawna przyznali 
się do swoich zbrodni i dokonali 
publicznego przeproszenia, o ile 

Rosjanie zdobyli się na kilka ge-
stów – między innymi w sprawie 
Katynia - prezydent Borys Jelcyn 
pocałował rękę prałata Zdzisła-
wa Peszkowskiego i powiedział 
„przepraszam”- o tyle obecne 
zachowanie Ukraińców wobec 
ludobójstwa na Polakach to mil-
czenie, zaprzeczenia i kłamstwa. 
Co roku 1 stycznia – tradycyjnie 
w wielu miastach zachodniej 
Ukrainy, odbywają się marsze w 
rocznicę urodzin Stepana Ban-
dery - jednego z najważniejszych 
działaczy i ideologów nacjonali-
zmu ukraińskiego. Nadawane są 
nazwy ulic imieniem Bandery, 
powstają pomniki „bohaterów” 
UPA.
Pytamy czy w takiej atmosferze 
możemy mówić o pojednaniu i  
przebaczeniu?
Dzisiaj tu, przed tym Pomnikiem 
boleści - modlimy się za niewin-
nie przelaną krew naszych Roda-
ków na Kresach II RP.

Proszę również o modlitwę za 
zmarłych Wołynian z Marwic – 
św. pamięci  Władysława Brzo-
zowskiego – członka komitetu 
budowy Marwickego Pomnika, 
oraz  św. pamięci Józefę Sikor-
ską i Władysława Jasińskiego – 
którzy dokonali symbolicznego 
odsłonięcia pomnika w Marwi-
cach.  Dziękuję za uwagę.

W uroczystościach brali udział 
goście honorowi:

- Pan Marcin Baliński -  Biuro 
Wojewody Lubuskiego
-Pani Danuta Szewczyk – Wice– 
Starosta Powiatu Lubuskiego                                
- Pan  Artur Terlecki - Wójt 
Gminy Lubiszyn,
- Pani Jolantę Gintowt – Dy-
rektor Szkoły Podstawowej im. 
Polskich  Olimpiczyków w Ba-
czynie 
-Pani Katarzyna Hejnrich 
- Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej im. Kombatantów                                                 
II Wojny Światowej w Lubnie,
- Pan Waldemara Rusa-
kiewicza - Przewodniczą-
cy Związku   Regionalnego                                                            
Gorzowskiego NSZZ „Solidar-
ność”,
- Pani Katarzyna Florczak asy-
stentka Pana Posła Jarosława   
Porwicha- Biuro Poselskie w 
Gorzowie Wlkp, 
- Pan Jerzy Wernerowski –
Prezes Regionalnego Stowa-
rzyszenia Kombatantów Rze-

czypospolitej Polskiej i Byłych 
Więźniów Politycznych   w  Go-
rzowie Wlkp.
- Pani Maria  Dratwińska - Pre-
zes Związku Sybiraków w Go-
rzowie Wlkp.
- Pani Wilhelminę Rother – 
Prezes Towarzystwa  Miłośni-
ków Wilna i Ziemi Wileńskiej 
Oddział  w Gorzowie Wlkp, 
- Pan Jan Maksymiuk   - Za-
stępca Prezesa Towarzystwa 
Miłośników  Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich Od-
dział w Gorzowie Wlkp.
- Pan Jerzy Klincewicz – czło-
nek Rady Głównej Komitetu   
Obrony Polskiej Ziemi „Pla-
cówka” w Gorzowie Wlkp. ,                       
- Pan Zdzisław Kostrzewa 
-Przewodniczący Koła Przy-
jaciół Radia Maryja przy Ko-
ściele p.w. Św. Stanisława  i  Św. 
Antoniego    w Gorzowie Wlkp.,    
-  Pan Henryk Bańkowski – 
Przewodniczący  Grupy Re-
konstrukcyjno-Historycznej 
Wojska Polskiego przy Kole     
Związku Kombatantów w Lu-
biszynie.
-  Weterani Wojska Polskiego  
Pani Ewelina Szczecina i Pan     
    Franciszek Jasiński – naoczni  
świadkowie mordów w Parafii 
Kąty, pow.Krzemieniec, woj.
wołyńskie,
- Pani Józefa Kołodzińska - 
mieszkanka Kątów, pow. Krze-
mieniec - naoczny świadek 
napaści banderowców na wieś 
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Kąty,
-  Pana Ryszard Herjan - sołtys 
wsi Marwice.   
- Pan Józef Witkow-
ski -sołtys wsi Baczyna.                                                                                                                                         
          
Obecne Były Poczty Sztandaro-
we:
 - Poczet Towarzystwa Miłośni-
ków Lwowa i Kresów Południo-
wo-Wschodnich, Oddział  w 
Gorzowie  Wlkp.,
 -  Poczet Gorzowskiego Związ-
ku Sybiraków,   
 -  Poczet Regionalnego Zarzą-
du Gorzowskiego NSZZ  „Soli-
darność”,
- Poczet Okręgu Lubuskiego 
Światowego Związku Żołnierzy 
AK  w Gorzowie Wlkp., 
- Poczet Gorzowskiego Regio-
nalnego Stowarzyszenia Kom-
batantów Rzeczypospolitej 
Polskiej i Byłych Więźniów  Po-
litycznych  w Gorzowie Wlkp,         
- Poczet Związku Kombatan-
tów Rzeczypospolitej Polskiej 
i Byłych  Więźniów  Politycz-
nych, Koło w  Baczynie,
- Poczet Związku Kombatan-
tów Rzeczypospolitej Polskiej i 
Byłych  Więźniów Politycznych, 
Koło w Lubiszynie.   
- Poczet Szkoły Podstawowej  
im. Polskich Olimpijczyków w 
Baczynie
- Poczet Szkoły Podstawowej 
im. Pawła II w Lubiszynie
- Poczet Szkoły Podstawowej 
im. Kombatantów II Wojny 
Światowej w Lubnie.

Po Mszy Św. młodzież ze Szkoły 
Podstawowej w Baczynie   przed-
stawiła montaż  słowno-muzycz-
ny poświęcony tragedii wsi Huta 
Pieniacka i innym miejscowo-
ściom.
Montaż przygotował nauczyciel 
historii dr Marcin Trojecki.
Następnie chór „Cantare” z Miej-

skiego Centrum Kultury w Go-
rzowie Wlkp. wystąpił z wiązan-
ką pieśni kresowych - lwowskich. 
Należą się wielkie podziękowania 
kierownikowi chóru „Cantare” 
-  Pani Zofii Raubo, która przygo-
towała pieśni lwowskie specjalnie 
na naszą marwicką uroczystość.

Po zakończeniu tej części naszych 
uroczystości wszyscy uczestnicy 
udali się przed marwicki pomnik.
Przed pomnikiem, po wysłu-
chaniu hymnu Polski i złożeniu 
wieńców i wiązanek - Pan Mar-
cin Bieliński z Biura Wojewody 
odczytał list od Pana Wojewody 
- Władysława Dajczaka. Przyta-
czamy urywek listu Pana Woje-
wody:
„ Szanowny Panie Przewodni-
czący,
 Uprzejmie dziękuję za zaprosze-
nie na uroczystości upamiętnia-
jące osoby pomordowane przez 
ukraińskich nacjonalistów spod 
znaku OUN-UPA. Pragnę zło-
żyć wyrazy uznania i gratula-
cje osobom zaangażowanym w 
przygotowaniu  uroczystości….
Apogeum zbrodni, określane 
mianem „krwawej niedzieli” 
przypadło na 11 lipca 1943 r. gdy 
dokonano napadów na około 100 
polskich miejscowości. 
…Według opinii współczesnych 
badaczy liczba Polaków pomor-
dowanych z rąk ukraińskich 
nacjonalistów wynosi od 100 do 
200 tys.osób…. Dzisiaj jako oby-
watele Rzeczypospolitej jesteśmy 
odpowiedzialni za pielęgnowa-
nie i hołdowanie pamięci o Tych 
wszystkich bohaterach, którzy 
do ostatniej kropli krwi walczyli 
o wolność umiłowanej Ojczyzny 
..Cześć ich Pamięci.”

Następnie głos zabrał włodarz 
terenu Pan Artur Terlecki – wójt 
Gminy Lubiszyn, który w sposób 

dogłębny i wzruszający nakreślił 
historię ludobójstwa popełnione-
go przez nacjonalistów ukraiń-
skich.
Po wystąpieniu Pana Wójta -  
Ksiądz Proboszcz Jarosław Za-
gozda odmówił  modlitwę za po-
mordowanych Polaków na całych 
Kresach Południowo-Wschod-
nich II Rzeczypospolitej.
Po modlitwie  podziękowaliśmy 
Panu Wojewodzie za objęcie na-
szych uroczystości swoim patro-
natem, Starostwu Powiatowemu 
w Gorzowie Wlkp. i  Gminie Lu-
biszyn za sponsorowanie naszych 
uroczystości.
Serdeczne podziękowania prze-
kazano członkom naszego Koła 
Państwu Krystynie i Janowi Wi-
niarzom – wiernym ofiarodaw-
com. Pani Barbarze Borowczyk 
i chórowi kościelnemu za piękne 
śpiewy liturgiczne. Państwu  Ha-
linie i Stefanowi Michalskim za  
przygotowanie  poczęstunku dla 
uczestników uroczystości. Panu 
Kazimierzowi Grzybowskiemu 
za bezinteresowny wydruk zapro-
szeń i plakatów. 
Podziękowania złożono Panu Ro-
manowi Jasińskiemu za złożoną 
wspomagającą ofiarę. Pani Żane-
cie Domareckiej z Urzędu Gminy 
Lubiszyn składamy podziękowa-
nia za pomoc w dofinansowaniu 
uroczystości.

Szczególne podziękowania złożo-
no Wszystkim Pocztom Sztanda-
rowym i Grupie Rekonstrukcyj-
no-Historycznej za uświetnienie 
ceremonii Mszy Św. i patriotycz-
ną postawę.
Po odśpiewaniu „Roty” uczest-
nicy udali się do pobliskiej sali 
sołeckiej w Baczynie na poczę-

stunek i wspólny śpiew pieśni pa-
triotycznych.

Opracował:
Ryszard Laudański - Przewodni-
czący Koła SUOZUN w Marwi-
cach, gmina Lubiszyn, woj. lubu-
skie. 
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Obchody Dnia Ponarskiego w Warszawie -19.05.2018.
Andrzej Łukawski

19 maja 2018r., w Katedrze Polo-
wej Wojska Polskiego odbyła się 
uroczysta Msza Św. poświęcona 
pamięci ludobójstwa w podwi-
leńskich Ponarach trwającego w 
latach 1941-1944.  
W homilii mogliśmy usłyszeć 
m.in. o więzi rodziny w pamięci 
oraz identyfikowaniu się z ofia-
rami tego potwornego mordu. 
Nieprzypadkowo bowiem orga-
nizatorem Dnia Ponarskiego była 
dr Maria Wieloch -Prezes Stowa-
rzyszenia „Rodzina Ponarska”, 
dlatego godne podkreślenia były 
ważne słowa o wzajemnej trosce 
o siebie i o sposobie postrzegania 
innych.
Po mszy, pod Krzyżem Pona-
rskim na Cmentarzu Powąz-
kowskim odbyła się druga część 
Dnia Ponarskiego w której obok 
członków Stowarzyszenia „Ro-
dzina Ponarska” uczestniczyli 
m.in.:
- Poseł Andrzej Melak reprezen-
tujący Marszałka Sejmu. 
- Maciej Kopeć podsekretarz w 
ministerstwie Edukacji Narodo-
wej. 
- Regina Piątek przedstawiciel 
Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego.
- ppłk Adam Kunicki z Urzędu 
do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych.
Adam Buława Dyrektor Muzeum 

Wojska Polskiego.
Majowy Dzień Ponarski jest 
Świętem ruchomym bowiem nie 
sposób „wyrwać” jeden dzień 
symbolizujący trwającą w latach 
1941-1944 rzeź na polskich oby-
watelach. Przed laty ustaloną 
datę 12 maja ponieważ między 
5 a 12 maja 1942 r. zamordowa-
no w Ponarach ok. 100 młodych 
dziewcząt i chłopców ze Związku 
Wolnych Polaków, organizacji 
działającej w Wileńskich szko-
łach..  mówiła  Maria Wieloch.
To tylko dowodzi jak żywa jest 
pamięć o ofiarach największej w 
północno - wschodnich kresach 
kaźni. 
W czasie II wojny światowej, w 
latach 1941–1944 las w podwi-
leńskich Ponarach był miejscem 
masowych mordów dokonywa-
nych przez oddziały SS, policji 
niemieckiej i kolaboracyjnej 
policji litewskiej. Na miejsce 
kaźni Ofiary przywożono pocią-
gami lub ciężarówkami a czasem 
transportami pieszymi po czym 
rozstrzeliwano i grzebano w nie-
dokończonych zbiornikach pali-
wa dla powstającego do czerwca 
1941 r. lotniska sowieckiego.
W tym mordzie Niemców wspo-
magali członkowie litewskich 
ochotniczych oddziałów Ypatin-
gasis būrys (Sonderkomando der 
Sicherheitsdienst und des SD), 

rekrutujący się głównie spośród 
szaulisów. W latach 1941–1944 
wymordowano w Ponarach co 
najmniej 100 tys. obywateli pol-
skich z czego większość stano-
wili żydowskiego pochodzenia 
obywatele II RP.
Świadkiem zbrodni był pisarz 
Józef Mackiewicz, który w 1945 
opublikował tekst Ponary-Baza, 
a także dziennikarz Kazimierz 

Sakowicz, którego wieloletnie 
notatki z obserwowanych zbrod-
ni w Ponarach wydano w 1998. 
Wśród pozostałych poza Ży-
dami ofiar znajdowali się m.in. 
żołnierze Armii Krajowej,  oraz 
przedstawiciele wileńskiej inte-
ligencji.
W Ponarach zginęli przedsta-
wiciele inteligencji wileńskiej, 
m.in.:
 Mieczysław Engiel – adwokat, 
poseł na Sejm Wileński, działacz 
społeczny na Wileńszczyźnie (17 
września 1943);
 Mieczysław Gutkowski – praw-
nik, profesor nauki skarbowości i 
prawa skarbowego na Uniwersy-
tecie Stefana Batorego w Wilnie 

(17 września 1943);
 Kazimierz Pelczar – lekarz, 
naukowiec, pionier polskiej on-
kologii, profesor Uniwersytetu 
Stefana Batorego w Wilnie (17 
września 1943);
 Chaim Siemiatycki – poeta ży-
dowski, tworzący w języku ji-
dysz, rabin (rozstrzelany we 
wrześniu 1943);
 Stanisław Węsławski – adwokat, 
kompozytor, pierwszy konspi-
racyjny prezydent miasta Wilna 
i prezes Polskiego Czerwone-
go Krzyża w Wilnie (2 grudnia 
1942);
 Wanda Rewieńska – geograf, 
działaczka harcerska i niepodle-
głościowa, żona instruktora har-



1 czerwca 2018 - strona 6                                                                                                                                                                                                                         www.ksi.btx.pl                                                                                                                                   AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

cerskiego Alojzego Pawełka (21 
listopada 1942).
Litwinom bardzo trudno jest 
przyznać się do udziału w tych 
potwornościach co jako żywo 
przypomina postawę Ukraińców 
którzy również nie bardzo mają 
ochoty na wzięcie na siebie od-
powiedzialności za zbrodnie do-
konane na Polakach przez UPA, 
OUN, SSGalizien, czerń oraz 
inni Ukraińscy kolaboranci ze 
służb kolaborujących z niemiec-
kim okupantem. 
Dodać należy, że na Litwie i 
Ukrainie odradza się działalność 
ukraińskich i litewskich nacjona-
listów czego niestety mamy do-
wody w coraz gorszych relacjach 
społecznych z Litwinami i Ukra-
ińcami które nie wiedzieć czemu, 
od niemal 30 lat są mocno lukro-
wane  przez następujące po sobie 
władze w Polsce.
Dlatego tak ważna jest pamięć o 
ofiarach ponarskiej rzezi popar-
ta udokumentowanymi faktami 
- mówiła w sowim wystąpieniu 
Maria Wieloch- która przygoto-
wała i rozdała uczestnikom uro-
czystości dwie broszury o Pona-
rach:
- Ponary miejscem „ludzkiej 
rzeźni” wydanej przez IPN
- Ponary autorstwa Andrzeja 
Chodackiego    
Pamięć niesiona przez ów-
czesnych mieszkańców Wilna 
świadków tych wydarzeń była 
przechowywana w zapisanych 
relacjach i przekazach świad-
ków tej zbrodni musi która dzi-
siaj musi być rozpowszechnio-
na i ugruntowana przez system 
edukacyjny w Polsce do czego 

nawiązał w swojej wypowiedzi 
min. Maciej Kopeć który powie-
dział: 
To zobowiązanie do pamięci o 
którym też tutaj była mowa po-
winny były wziąć na siebie wła-
dze państwowe państwowe i to 
zobowiązanie staramy się wy-
konać tak jak możemy czyli w 
roku 2019 zacznie działać nowe 
liceum czteroletnie a wraz z nim, 
nowa podstawa programowa 
w której zapisano wprost zobo-
wiązania o zbrodniach ludobój-
stwa takich jak w Auschwitz, 
Katyniu,   czyli także literalnie 
wymieniony będzie zapis  który 
mówi o zbrodni w Ponarach.   
To ważne bo z wypowiedzi tej 
wynika wprost, że młodzież bę-
dzie edukowana m.in o tym co 
stało się pod Wilnem. 

Po okolicznościowych wypowie-
dziach odbył się niecodzienny  
bo prowadzony przez harcerzy 
Apel Poległych. 
Po modlitwie w intencji zamor-
dowanych, przy dźwiękach wer-
bla  złożono pod Krzyżem Pona-
rskim wieńce i wiązanki kwiatów 
w obecni harcerze zapalili biało-
-czerwone Znicze Pamięci. 

--
Warszawskie Obchody Dnia Po-
narskiego zostały zarejestrowane 
przez Kronikę Kresową.
Film z Dnia Ponarskiego dostęp-
ny jest na kanale YT pod adre-
sem:

https://www.youtube.com/wat-
ch?v=Pe2y4uMdWLo
      

https://www.youtube.com/watch?v=Pe2y4uMdWLo
https://www.youtube.com/watch?v=Pe2y4uMdWLo
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Placówki Samoobrony na Wołyniu. 
Wystawa na Błoniach Szczecina
Redakcja
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Z satysfakcją donosimy, że w 
ramach Tygodnia Inicjatyw Po-
zarządowych  w Szczecinie w 
dniach 21-27 maja 2018 r. Sto-
warzyszenie Kresy Wschodnie 
Dziedzictwo i Pamięć, zaprezen-
towało wystawę: „Placówki Sa-
moobrony na Wołyniu”. 
Prezentacji w imieniu zarządu do-
konał dr Krzysztof Szczur, wielki 
pasjonat Kresów Wschodnich. 

W  Szczecinie i województwie 
Zachodniopomorskim  mieszka 
znaczna ilość kresowian i potom-
ków. 
W/w wystawa wpisuje się w 75 
rocznicę powstania i walk Sa-
moobrony  Polskiej z OUN-UPA 
na Wołyniu, w obronie ludności 
cywilnej zamieszkującej polskie 
kolonie i miasteczka. Zdjęcia: 
Kamil Frelichowski  
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Na początku maja Po-
lacy na całym świe-
cie obchodzili kilka 
ważnych świąt, a jed-
nym z nich był Dzień 
Polonii i Polaków 
za Granicą. Zasadne 
więc jest, aby bliżej 
poznać reprezentant-
kę polskiej wspólnoty 
Lubieszowa. Jest nią 
Walentyna Franciwna 
Szołomicka – wielo-
letnia prezes Lubieszowskiego 
Oddziału Stowarzyszenia Kultu-
ry Polskiej im. Ewy Felińskiej na 
Wołyniu.
Oddział Stowarzyszenia Kultu-
ry Polskiej im. Ewy Felińskiej 
w Lubieszowie rozpoczął swoją 
działalność w 1992 r., mimo iż 
oficjalnie został on zarejestrowa-
ny dopiero w 2007 r. Przez cały 
ten okres jego prezesem była Wa-
lentyna Szołomicka. Warto pod-
kreślić, że cała rodzina Szołomic-
kich działała na rzecz Oddziału 
w Lubieszowie SKP im. Ewy Fe-
lińskiej. Już w 1994 r. dzięki pani 
Walentynie pierwsza grupa dzieci 
z rejonu lubieszowskiego odwie-
dziła Polskę. A potem niemal co 
roku, młodzież szkolna miała 
okazję być w różnych miejscach 

tego kraju.
Tymczasem «nasza Franciwna» 
(właśnie tak zwracamy się do 
naszej wieloletniej prezes) or-
ganizowała działania w różnych 
kierunkach. Dzięki niej otrzy-
maliśmy wiele książek do nauki 
języka polskiego. Początkowo 
Oddział zorganizował niedzielne 
zajęcia przy SKP w Lubieszowie, 
a kiedy oficjalnie wprowadzono 
w Lubieszowskiej Szkole język 
polski, służyła swoją pomocą 
nauczycielce Julii Charytoniuk. 
Pani Walentyna zawsze zachęcała 
i motywowała uczniów do udzia-
łu w konkursach recytatorskich 
polskiej poezji i prozy, które od-
bywały się w Łucku. Spieszyła z 
pomocą starszym członkom orga-
nizacji i przekazywała im wspar-
cie materialne na leczenie. 

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

21 maja w parafii św. 
Jan Nepomucena w 
Dubnie obchodzono 
– odpust parafialny i 
piętnastolecie kapłań-
stwa proboszcza tej 
parafii ks. Grzegorz 
Oważanego.
Licznie zgromadze-
ni parafianie i goście 
dziękowali Bogu za 
posługę kapłańską ks. 
Grzegorza. Uroczystej 
Mszy św. przewodni-
czył Jego Ekscelencja Ksiądz Bi-
skup Witalij Skomarowski, ordyna-
riusz diecezji łuckiej. We wspólnej 
modlitwie wzięli również udział 
duchowni cerkwi grekokatolickiej 
i prawosławnej. Obecni byli przed-
stawiciele miejscowej władzy: mer 
Dubna Wasyl Antoniuk, przewod-
niczący Dubieńskiej Rejonowej 
Administracji Państwowej Jurij 
Parfeniuk i konsul Piotr Matusiak z 
Konsulatu Generalnego RP w Łuc-
ku.
Najmłodsi parafianie złożyli ks. 
Grzegorzowi życzenia i wręczyli 15 
białych róż. Po Eucharystii nastąpi-

ła procesja eucharystyczna wokół 
świątyni, podczas której śpiewano 
litanię do Matki Boskiej. Na zakoń-
czenie ordynariusz diecezji łuckiej 
bp. Witalij Skomarowski udzielił 
błogosławieństwa Najświętszym 
Sakramentem.
Ks. Grzegorz Oważany, obecny 
proboszcz parafii św. Jana Nepo-
mucena w Dubnie, pochodzi z pa-
rafii niedaleko Oświęcimia. Świę-
cenia kapłańskie otrzymał dnia 25 
maja 2003 r. w katedrze łuckiej na 
Wołyniu. Od 14 września 2007 r. 
jest proboszczem dubieńskiej pa-
rafii.

Umieść nasze logo w swojej gazecie, my umieścimy Twoje w TYM miejscu
info@kresy.info.pl

Dyktando po raz piąty: w Równem 
134 osoby pisały tekst po polsku   
MONITOR WOŁYŃSKI

Z prasy polonijnej 
Dwa święta 
w dubieńskiej parafii
MONITOR WOŁYŃSKI

Jan Miodek powiedział, że kiedy 
mówi się «polszczyzna» lub «język 
polski» zawsze dodaje się czasow-
nik «chronić», «dbać» albo «trosz-
czyć się». A przecież język nie ma 
być źródłem troski, ale przyjemno-
ści i radości.
W tym roku znowu radości z języka 
polskiego przysporzyła uczącym 
się go Fundacja Wolność i Demo-
kracja. Po raz piąty w dziesięciu 
miastach Ukrainy, o godzinie 12.00 
w sobotę i niedzielę chętni wspól-
nie napisali tekst po polsku.
Po raz pierwszy pałeczkę organiza-
tora Ogólnoukraińskiego Dyktanda 
z Języka Polskiego przejęło Rów-
ne. To wielki zaszczyt dla miasta, 
ale i duża odpowiedzialność dla 
organizatorów. Może nie było to 
przedsięwzięcie na skalę ślubu 
księcia Harrego i Meghan Markle 
w Londynie, ale była to ważna 
wielka impreza, na którą zgłosiło 
się 166 osób w całego Łuckiego 
Okręgu Konsularnego.
Zaszczyt wykonania zadania w 
Równem przypadł organizacji 
Ukraińsko-Polski Sojusz im. To-
masza Padury (UPS). Taka impreza 
jest bardzo dobrą okazją do integra-
cji środowisk polonijnych. Dlatego 
też na zaproszenie UPSa w jury za-
siedli nauczyciele języka polskiego 
ze szkół średnich, a przy koordyna-
cji przedsięwzięcia pomagali wo-
lontariusze, uczniowie i znajomi.
Dzięki gościnności i uprzejmości 
Rektora, dyktando odbyło się w 
jednej w komfortowych sal Uni-
wersytetu Gospodarki Wodnej i 
Zasobów Naturalnych w Równem.
Dyktando z języka polskiego so-
lidarnie napisał też przedstawiciel 

Rówieńskiej Obwodowej Rady 
Bohdan Solohub, który wcześniej 
przywitał gości w imieniu władz 
samorządowych i pogratulował 
konsekwencji w nauce języków 
obcych.
W przerwie na sprawdzanie wy-
ników wszyscy piszący poszli na 
obiad, po którym nastąpiło wspól-
ne oglądanie polskiej komedii. Dla 
chętnych w tym samym czasie 
odbywały się warsztaty z plecenia 
bransoletek w biało-czerwonych 
kolorach.
Wśród 134 osób, które pisały dyk-
tando, były dzieci, młodzież i doro-
śli. To dobrze, że przyjechali i po-
święcili swój czas, żeby sprawdzić 
swój poziom znajomości języka 
polskiego w piśmie. Gratulujemy 
odwagi w popełnianiu błędów, 
bo dyktando było bardzo trudne, 
a wiemy wszyscy, że na niczym 
tak dobrze się nie uczymy jak na 
własnych błędach. Nadmienić na-
leży, że we współczesnej dydakty-
ce błąd już nie jest traktowany jak 

powód do kary, ale jak informacja 
dla ucznia i nauczyciela o tym, na 
jakim etapie znajdujemy się w na-
szym procesie przyswajania języka 
obcego.
Wygrani otrzymali nagrody rzeczo-
we od Fundacji Wolność i Demo-
kracja, a od współorganizatorów 
– UPS i Uniwersytetu – pamiątki i 
gadżety.
Najlepiej napisali dyktando w 
Równem:
Wśród osób powyżej 18 lat: Taisa 
Petryna (Kostopil), Włodzimierz 
Pedycz (Luboml), Władysław Ba-
giński (Równe)
Wśród osób w wieku do 18 lat: 
Anna Cyron (Zdołbunów), Dmytro 
Boryszkewycz (Równe), Julia Wła-
siuk (Równe)
Najmłodszy uczestnik: Andrzej 
Hlodia (Równe)
Najstarszy uczestnik: Halina Remi-
szewszka (Zdołbunów)
Pozostałe osoby otrzymały dyplo-
my za udział.
Gratulujemy!

37 uczniów, w tym 12 osób z 
Białorusi i Polski, wzięło udział 
w Europejskiej Olimpiadzie zor-
ganizowanej w Łucku 19 maja w 
ramach Dnia Europy.

Młodzież szkolna z Łucka, Rze-
szowa, Zamościa, Lublina, Olsz-
tyna, Bartoszyc i Brześcia mu-
siała zmierzyć się z zadaniami w 
języku angielskim z zakresu hi-
storii i teraźniejszości Unii Euro-
pejskiej i poszczególnych krajów 
członkowskich. 
Dużo uwagi organizatorzy po-
święcili ekologii, zwłaszcza roz-
wiązywaniu problemów ekolo-
gicznych.

P o d c z a s 
uroczyste-
go otwarcia 
Olimpiady, 
odbywają-
cej się w sali 
obrad Łuc-
kiej Rady 
Miejskie j , 
do uczniów 
zwrócili się: 
p e ł n i ą c y 
obowiązki 
mera miasta 
Hryhorij Pustowit oraz wicekon-
sul Konsulatu Generalnego RP w 
Łucku Marek Zapór. Podkreślili 

oni, że ich zdaniem to właśnie 
młodzież musi «zmieniać ten 
świat» oraz życzyli uczniom suk-
cesów i zwycięstwa.

Uczniowie z Białorusi, Polski i Ukrainy 
na Europejskiej Olimpiadzie w Łucku 
MONITOR WOŁYŃSKI

Nasza Franciwna 
MONITOR WOŁYŃSKI
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Profesor Andrzej Nowak w 
październiku 2017 roku rozpo-
czyna wykład  z cyklu „Węzły 
polskiej pamięci” p.t. „Jak bro-
nić niepodległości (1918-1921))” 
od przypomnienia, iż za rok Pol-
ska obchodzić będzie 100-lecie 
Odzyskania Niepodległości oraz 
od zwrócenia uwagi, jak ważne 
jest uświadomienie sobie i dzi-
siaj, na początku XXI wieku, 
prawd, które dotyczyły Polski 
sprzed 100 lat i dotyczą jej teraz. 
„Musimy stale szerzyć pamięć, by 
nie mylić tej rocznicy z rocznicą 
polskiej niepodległości. Polska 
jest niepodległa od początku hi-
storycznych swoich dziejów zapi-
sanych w kronikach czyli od ponad 
1000 lat. Straciła niepodległość w 
XVIII wieku, straciła równo 200 
lat przed jej odzyskaniem. Jak 
dawno niepodległość została zbu-
dowana i jak dawno została utra-
cona, jak długo Polacy nie mogli 
z niej korzystać, jak wiele ofiar 
kosztowało jej przywrócenie, jest 
czymś, co powinno towarzyszyć 
nie tylko obchodom 100-lecia 
Odzyskania Niepodległości ale 
również decyzjom podejmowa-
nym przez naszych polityków”. 
Niestety, prawda dotycząca 
1050 letniej historii Państwa 
Polskiego oraz ustawicznych 
walk Polaków o odzyskanie 
niepodległości i powrotu Pol-
ski do granic sprzed rozbiorów, 
nie wpływa  na decyzje polity-
ków ani nawet  Prezesa i Rady 
Programowej TVP Historia.  
5 maja 2018 roku ( już w roku 
100-lecia Odzyskania Niepod-
ległości) TVP Historia  pokazu-
je widzom film dokumentalny z 
2014 r. produkcji Kresy Film i 
Telewizji Polskiej  pt. „ Wojna i 
Polska”. Film przedstawia wyda-
rzenia  od 1915 roku, czyli oku-
pacji niemieckiej na terenie byłe-
go Królestwa Polskiego do 1919 
roku. Autorami komentarza do 
pokazywanych zdjęć i dokumen-
tów są dwaj historycy, profeso-
rowie z Instytutu Historycznego 

Uniwersytetu Warszawskiego. 
„Polska jest jednym z najwięk-
szych beneficjentów Traktatu 
Wersalskiego.  Po pierwsze dla-
tego, że w ogóle wtedy powstała, 
po drugie że otrzymała na za-
chodzie ziemie, o których w 16 
roku nikt nie mógł nawet marzyć. 
Ziemie, które od stuleci należały 
najpierw do monarchii Habsbur-
skiej potem do Hohenzollernów. 
Na wschodzie traktat wersalski 
niczego nie ustanawiał, tam Po-
lacy granice wywalczyli sami. 
Innymi słowy, Polska która po-
wstała w Wersalu to była taka 
Polska, o której się Polakom 5 lat 
wcześniej nie śniło” –komentarz 
prof. Włodzimierza Borodzieja.  
 „30 października rozbrojono kra-
kowski garnizon wojsk austriac-
kich , runęły rządy austriackie w 
Galicji. Październik i pierwsze 
dni listopada 1918 należą do no-
wego okresu w naszych dziejach,  
okresu powstawania niepodległe-
go państwa polskiego. Trzeciego 
listopada  część ziem polskich 
była już wyzwolona od zabor-
ców. Sytuacja w Polsce jesienią 
1918 roku jest tak zagmatwana, 
tak skomplikowana , że historyk 
się dzisiaj dziwi, że z tego mogło 
powstać państwo” – tyle ma do 
powiedzenia o listopadzie 1918 
roku  historyk warszawski, prof. 
Włodzimierz Borodziej (i prof. 
Tomasz Nałęcz). Dziwi mnie 
to, bo 100 lat temu mieszkańcy 
Warszawy ( z dziada pradziada) 
wiedzieli co się w Galicji działo 
i nawet brali w tym udział. Na 
szczęście mamy historyków w in-
nych częściach Polski i w IPN. Je-
sienią 1918 roku dzieci, młodzież, 
kobiety, duchowni, inteligencja z 
Przemyśla, Lwowa, z Kresów 
Wschodnich,  wiedzieli co zro-
bić żeby w tak skomplikowanej 
sytuacji obronić przed ukraiń-
skim zamachem polskie kresy. 
Po oswobodzeniu Krakowa i 
usunięciu władz austriackich, w 
Katedrze Wawelskiej odprawio-
no dziękczynne nabożeństwo. 

Kazanie wygłosił ks. abp Józef 
Teodorowicz…Polacy w listopa-
dzie 1918 roku byli zdetermino-
wani i występowali przeciwko 
okupantowi z wielką odwagą. 
Jędrzej Moraczewski pisał: „Nie-
podobna oddać tego upojenia, 
tego szału radości, jaki ludność 
polską w tym momencie ogarnął. 
Po 120 latach prysły kordony! 
Nie ma ‘ich’! Wolność! Niepod-
ległość! Zjednoczenie! Własne 
państwo! Na zawsze! Chaos? To 
nic! Będzie dobrze. Wszystko bę-
dzie, bo jesteśmy wolni od pija-
wek, złodziei, rabusiów, od czapki 
z baczkiem, będziemy sami sobą 
rządzili. W ciągu dwóch dni nie 
było śladu po symbolach panowa-
nia Austriaków. Kto tych krótkich 
dni nie przeżył, kto nie szalał z ra-
dości w tym czasie wraz z całym 
narodem, ten nie dozna w swym 
życiu najwyższej radości. Cztery 
pokolenia nadaremno na tę chwi-
lę czekały, piąte doczekało”- tak 
wspomina Joanna Wieliczka – 
Szarkowa ten czas w wydanej na 
100-lecie Odzyskania Niepodle-
głości  „1918 Polonia Restituta”.  
Pod koniec października 1918 
roku Ukraińcy ogłosili we Lwo-
wie powstanie swej Rady Na-
rodowej i zapowiedzieli objęcie 
całej administracji. W nocy z 31 
października na 1 listopada wy-
stąpili zbrojnie i zajęli całą Ga-
licję Wschodnią, aż po San, oraz 
duże obszary Lwowa. W mieście 
rozpoczęły się walki. Pierwszą i 
główną redutą polskiego oporu 
stała się szkoła im. Henryka Sien-
kiewicza, z niewielkim oddziałem 
dowodzonym przez kpt. Zdzisława 
Trześniowskiego, do którego cały 
czas napływali ochotnicy, głównie 
uczniowie, harcerze, studenci. Po 
kilku godzinach udało się im zdo-
być nieco broni i zająć część dziel-
nicy Nowy Świat. Drugim ośrod-
kiem polskiego oporu został Dom 
Techników, obsadzony głównie 
przez oddziały POW. Po pierw-
szych godzinach spontanicznych 
walk obrona polska powoli zaczę-

ła się organizować. Nad całością 
komendę objął kapitan Mączyń-
ski- Joanna Wieliczka Szarko-
wa wie co działo się we Lwowie.  
Już w dniach 3 i 4 listopada 1918 
przyjął generał Rozwadowski do 
wiadomości prywatną inicjatywę 
majora dr. Izydora Modelskiego, 
komendanta placu w Warszawie, 
zorganizowania pomocy i odsie-
czy dla Lwowa. Pierwsza tego ro-
dzaju ekspedycja odeszła z War-
szawy 16 listopada 1918, właśnie 
w chwili, kiedy generał Rozwa-
dowski zdecydował się choćby 
tylko w własnej osobie wyruszyć 
na pole walki…Utworzył się z 
miejscowych czynników oby-
watelskich Komitet Pomocy dla 
Lwowa, który zwołał na 16 listo-
pada wiec publiczny. Na wiecu 
tym zapadła entuzjastycznie  przy-
jęta uchwala tworzenia oddziałów 
ochotniczych, na odsiecz Lwowa 
przeznaczonych. Akcję werbun-
kową i organizacyjną powierzo-
no pułkownikowi Skrzyńskiemu, 
który wziął się tak energicznie do 
pracy, że już z końcem grudnia 
walczył pod Lwowem 1 Batal-
jon Odsieczy Lwowa. W lutym 
i maju przyszły z tej samej akcji 
następne dwa bataljony. Wszyst-
kie połączono w osobny (dzi-
siejszy 19 p. Odsieczy Lwowa) i 
wcielono do lwowskiej dywizji. 
Równocześnie od pierwszych dni 
listopada rozwijała się akcja po-
mocy dla Lwowa po wszystkich 
nieomal miastach byłego zaboru 
rosyjskiego. Dawały inicjaty-
wę i zajmowały się werbunkiem 

i organizacją komendy lokalne 
tajnej organizacji Polskich Kadr 
Wojskowych. Z akcji tej przybyło 
do Lwowa wiele tysięcy ochotni-
ków. Z czynniejszych wymienić 
należy: Lublin, który już 20 listo-
pada wysłał znaczny oddział na 
Rawę Ruską i Radom, Piotrków 
i Częstochowę, Zagłębie, Włocła-
wek, Płock i Rypin itd. Wszędzie 
tworzono komitety obrony Lwo-
wa, które zajmowały się wysy-
łaniem ochotników, zbieraniem 
i wysyłaniem żywności, ubrań, 
pieniędzy itd. Komitety te po-
wstawały bądź samorzutnie, bądź 
też tworzone przez Polskie Kadry 
wojskowe, bądź wreszcie przez 
komitet warszawski, z ramienia 
którego działał pułk. Skrzyń-
ski. ( Józef Białynia Chołodec-
ki, W obronie Lwowa i Kre-
sów Wschodnich, Lwów1926 ) 
Rozumiem, Andrzej Sapija jest 
tylko reżyserem filmowym ale od  
historyków, których rolą jest edu-
kacja kolejnych pokoleń oczeku-
ję wiedzy o bojach toczonych w 
obronie Przemyśla, Lwowa … a 
nie propagandy z czasu PRL. Do-
magam się , by telewizja publicz-
na opłacana z pieniędzy podatnika 
była źródłem prawdy historycz-
nej, bo  jedynie ona jest ciekawa 
i umacnia nasze poczucie warto-
ści. Być może wymaga to eduka-
cji również prezesów i członków 
rad programowych mediów jeśli 
promowanie filmu fałszujące-
go historię jest tylko pomyłką.  
Bożena Ratter

Historyk się dzisiaj dziwi, że z tego 
mogło powstać państwo
Bożena Ratter

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

                                                                                          

 FUNDACJA NIEPODLEGŁOŚCI
 Wsparcie budowy Pomnika Wołyńskiego w 

Lublinie

Fundacja Niepodległości, 20-75 Lublin,
ul Bohaterów Monte Cassino 53

Nr. konta 
34 1540 1144 2015 6416 4838 0001

Z dopiskiem: Na cele statutowe Fundacji
OBELISK WOŁYŃSKI
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Mieściła się w programie przy-
wrócenia terytoriów, które pol-
skie społeczeństwo uważało za 
część swojego dziedzictwa hi-
storycznego i gospodarczego. 
Natomiast dla Ukraińców stała 
się jednym z kilku działań (czę-
ściowo sprzecznych ze sobą, a 
tylko częściowo uzupełniających 
się) mających przynieść budowę 
państwa. Tak zaczął swój arty-
kuł  Michał Klimecki zatytuło-
wany  „ OJCZYZNA DWÓCH 
NARODÓW POLSKO-UKRA-
IŃSKA WOJNA O GALICJĘ 
WSCHODNIĄ (1918–1919)”( 
Biuletyn IPN-  Nr. 7-8   Lipiec- 
Sierpień  2011

 Wojna o granicę wschodnią 
Polski rozpoczęła się 1 listopa-
da 1918 r., kiedy wojska ukra-
ińskie opanowały wschodnią 
część zaboru austriackiego aż 
do Przemyśla. Dla Polaków 
Polska bez Kresów była nie do 
przyjęcia. Niepodległe państwo 
polskie nie mogło istnieć bez 
Lwowa i obszarów wschodnich 
. Stąd zdecydowane działania po-
lityczne i mobilizacja Polaków 
mieszkających na wschodzie. 
Mimo, że w programach eduka-
cyjnych zarówno w szkołach jak 
i mediach narodowych, ten temat 
jest zapomniany, to historycy za-
jęli się nim bardzo poważnie. Po-
niżej zamierzamy zaprezentować 

i polecić kilka pozycji godnych 
przeczytania właśnie z okazji 
w/w rocznic. Jako pierwszą po-
zycję wskazujemy książkę którą 
napisał : Tomasz J. Kopański, 
Wojna polsko-ukraińska 1918– 
–1919 i jej bohaterowie, Woj-
skowe Centrum Edukacji Oby-
watelskiej, Warszawa 2013,  
(foto poniżej. Bardzo ciekawa i 
trafna jest recenzja: Piotra Le-
cha  

Wojna polsko-ukraińska 1918–
1919 i jej bohaterowie jest ko-
lejną książką dotyczącą wojny 
polsko-ukraińskiej autorstwa To-
masza J. Kopańskiego. Stanowi 
niejako wstęp do zapoczątkowa-
nego przez niego wiele lat temu 
wątku, który tym razem ujął w 
szerszym aspekcie.  Książka 
została podzielona na sześć roz-
działów: I – Obrona Lwowa w 
listopadzie 1918 roku; II – Walki 
o Przemyśl i Borysław w 1918 
roku; III – Walki o Lwów i Ga-
licję Wschodnią zimą 1918–1919 
i wiosną 1919 roku; IV – Polska 
ofensywa majowa i zakończenie 
wojny; V – Działania na Woły-
niu; VI – Bohaterowie . Książka 
nie jest typową rozprawą nauko-
wą, ponieważ celem autora było 
dotarcie do szerokiego grona 
czytelników, a nie jak dotychczas 
do wąskiej grupy tzw. znawców 
tematu. Dlatego też skupił się nie 
na politycznym aspekcie tej woj-
ny (jak to czynili autorzy wcze-

śniejszych publikacji), ale na 
militarnym i personalnym.  (.....). 
Na podstawie wykorzystanych 
źródeł archiwalnych, opracowań, 
wspomnień i relacji stworzył 
unikalne dzieło historyczne, do-
tyczące mało znanej większości 
społeczeństwa wojny polsko-
-ukraińskiej. Bogata wiedza au-
tora, przekazana czytelnikowi 
pięknym językiem, prowadzi do 
bycia, dosłownie, wchłoniętym 
przez treść tej książki. Efekt ten 
potęgują umieszczone po każ-
dym rozdziale fotografie i ilu-
stracje (łącznie 380!), z typowy-
mi dla Tomasza J. Kopańskiego 
bogatymi opisami. Znajdziemy 
tu zarówno zdjęcia dowódców i 
żołnierzy, jak i sprzętu artyleryj-
skiego, broni strzeleckiej, pocią-
gów i samochodów pancernych, 
samolotów i wreszcie fotografii 
wykonanych na polach bitew 
(....)n w końcu swoje honorowe 
miejsce w tej książce. Najsłabszą 
stroną recenzowanej książki jest 
jej, niezrozumiała dla mnie, ogra-
niczona dostępność lub nawet jej 
całkowity brak. Zdobycie na wła-
sność tego „białego kruka” grani-
czy wręcz z cudem. Na szczęście 
niektóre biblioteki posiadają na 
swoim stanie kilka egzempla-
rzy, co stwarza możliwość zapo-
znania się z nią większej liczby 
czytelników. Niestety wiedza o 
istnieniu tak ważnej książki jest 
również minimalna, ponieważ jej 
wydawca, ponownie z niezrozu-
miałych dla mnie powodów, nie 
zadbał odpowiednio – lub nawet 
wcale – o jej promocję. A szkoda.            

Następna pozycja to: Polsko-
-ukraińska wojna o Lwów i 
Galicję Wschodnią 1918-1919, 
autor: Michał Klimecki. Książ-
ka z serii/ cyklu : „O Wolność 
i Niepodległość”. Rok wydania 
1999 stron: 292 (foto powyżej).

 Jak  informuje nas wydawca, 
trafnie zauważając istotne  fakty

(http://lubimyczytac.pl/ksiaz-
ka/195409/polsko-ukrainska-
w o j n a - o - l w o w - i - g a l i c j e -
wschodnia-1918-1919 ): 
Tematem książki jest pierwsza 
wojna stoczona przez II Rzecz-
pospolitą – słabo obecna w świa-
domości historycznej współcze-
snego Polaka, bo pozostająca 
w cieniu legendy wojny polsko-
-bolszewickiej. Autor nadał swo-
jej relacji układ chronologiczny, 
opisując kolejne etapy zmagań – 
od kampanii lwowskiej (XI 1918 
– IV 1919), po próby ustalenia 
granicy wschodniej na Zbruczu. 
Analiza sytuacji wojskowej – 
szczególnie drobiazgowa w opi-
sie wypadków mających miejsce 

we Lwowie w listopadzie 1918 
– rzucona jest tu na szersze tło 
ówczesnej sytuacji międzyna-
rodowej, jak również rozwoju 
sytuacji politycznej w samej Pol-
sce. Całość poprzedzona została 
syntetycznym omówieniem sto-
sunków ludnościowych i gospo-
darczych w Galicji oraz szkicem 
mapy terenów objętych działa-
niami wojennymi. Prezentuje-
my również fragment wstępu: 
„II Rzeczpospolita wyłoniła się 
w ostatnich tygodniach wielkiej 
wojny dzięki wysiłkowi samych 
Polaków. Jej granice zostały 
wytyczone w latach 1918-1921 
orężem. Walkom na wschodzie 
z państwami ukraińskimi, Li-
twą oraz przede wszystkim Ra-
dziecką Rosją, na zachodzie z 
Niemcami, a na południu z Cze-
chami towarzyszyły zabiegi pol-
skich polityków i dyplomatów 
o uznanie naszych praw do tych 
kresowych ziem, wchodzących 
niegdyś w skład Rzeczpospoli-
tej Obojga Narodów, na których 
polskość w dalszym ciągu domi-
nowała lub wyraźnie zaznaczała 
swoją obecność”.

Michał Klimecki jest jednym 
z historyków, który nie tylko w 
tej książce ale i następnych po-
zycjach,  bardzo dogłębnie prze-
analizował  ten dział historii. W 
tym miejscu warto polecić za-
poznanie się z opracowaniem: 

„Polsko-ukraińska wojna o 
wschodnią Galicję 1918–1919 
r. Polskie spojrzenie” (http://
www.inst-ukr.lviv.ua/files/20/04-
-01Klimecki.pdf ), którego frag-
ment poniżej:

Do pierwszej wymiany poglą-
dów między polskimi i ukraiń-
skimi instytucjami i politykami 
doszło w ostatnich miesiącach 
Wielkiej Wojny w warunkach 
okupacji niemieckiej i austro-
-węgierskiej. Ich rezultat był 
daleki od zadawalającego. Rzą-
dzący Królestwem Polskim oraz 
URL uważały siebie wzajemnie 
za niewiarygodnych partnerów, 
dążących do rozwoju terytorial-
nego kosztem przygranicznych 
obszarów. Jednocześnie ówcze-
śni liderzy odnosili się do wysił-
ków państwotwórczych sąsiada z 
sceptycyzmem przemieszanym z 
skrywaną wrogością. Nie mogła 
tego zmienić działalność przed-
stawicielstwa Rady Regencyjnej 
w Kijowie, kierowanego przez 
Stanisława Wańkowicza4 , a 
także poparcie znacznej części 
polskich ziemian konsekwent-
nie udzielane hetmanowi Sko-
ropadzkiemu. Nawet socjaliści, 
wrażliwi na postulaty narodowe 
Ukraińców odmawiali uznania 
Ukraińskiej Republiki Ludowej, 
dostrzegając w niej twór wy-
generowany przez Niemców i 
Austriaków. Ignacy Daszyński 

Droga do  „NIEPODLEGŁEJ” przez 
Wojnę Polsko- Ukraińską
Redakcja
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na posiedzeniu parlamentarne-
go Koła Polskiego w Wiedniu 1 
marca 1918 r. nazwał to państwo 
fikcją5 . Równie negatywnie od-
nosili się do możliwości podziału 
Galicji na dwa kraje koronne, o 
polskim i ukraiń- skim charak-
terze. Twarda postawa polskich 
parlamentarzystów uniemożli-
wiła Austrii ratyfikowanie ko-
rzystnego dla Ukraińców traktatu 
brzeskiego, choć ratyfikowały 
go Niemcy. Wyłonienie się URL 
nie wpłynęło na tok postępowa-
nia polskich polityków z Galicji 
wobec zamieszkujących ją Ukra-
ińców. Przyjęli zasadę, że po-
dział tego kraju na dwie części, 
wschodnią i zachodnią, jest wy-
łącznie umowny i propagowany 
przez ukraińskich polityków, du-
chownych i przedstawicieli inte-
ligencji. Wskazywali, że nie ma 
odzwierciedlenia w strukturach 
administracyjnych. Galicję trak-
towali jako całość, ukształtowaną 
przez wielowiekową przynależ-
ność do Rzeczpospolitej, a potem 
do Austrii. Uważali, że stanie się 
jedną z dzielnic odradzającej się 
Polski, a Zbrucz fragmentem jej 
wschodniej granicy. Koło Polskie 
w parlamencie wiedeńskim nie 
zamierzało dopuścić do wyod-
rębnienia w ostatnich miesiącach 
wojny nowego kraju koronnego 
ze stolicą we Lwowie6 . Jego 
przedstawiciele na specjalnej 
audiencji w sierpniu 1918 r. wy-
mogli na cesarzu Karolu I obiet-
nicę, że w przyszłości nawet nie 
będzie rozważany podział Gali-
cji7 . Także niektórzy austriac-
cy wyżsi urzędnicy galicyjskiej 
administracji w drugiej połowie 
1918 r. sygnalizowali Polakom, 
że uważają ich za gospodarzy, z 
którymi będą w bliskiej przyszło-
ści rozmawiać o dalszych losach 
tego kraju. Namiestnik Galicji 

Karl von Huyn zapewniał o swo-
jej i monarchii przychylności dla 
polskich interesów politycznych, 
a w prywatnej rozmowie posu-
nął się do obietnicy przekazania 
swojej władzy, w odpowiedniej 
chwili, w polskie ręce8 . Dla 
ukraińskich przywódców stano-
wisko zajęte przez cesarza i jed-
noznacznie negatywny stosunek 
polskich polityków do powstania 
nowego kraju koronnego, któ-
rego większość społeczeństwa 
stanowiliby Ukraińcy stały się 
ważnym ostrzeżeniem. Uznali, 
że rozmowy z Polakami o przy-
szłości Galicji Wschodniej nie 
doprowadzą do korzystnych dla 
nich rozstrzygnięć i dlatego są 
bezcelowe. Przyjmując takie za-
łożenia podjęli przygotowania do 
zajęcia siłą wschodniej Galicji i 
ogłoszenia powstania ukraińskie-
go kraju koronnego lub państwa, 
w zależności od okoliczności. 19 
października 1918 r. na placu Św. 
Jura członkowie powstałej Ukra-
ińskiej Rady Narodowej (URN) 
proklamowali państwo, które po 
kilkunastu dniach przyjęło nazwę 
Zachodnio Ukraińska Republika 
Ludowa (ZURL) i tymczasową 
konstytucję. 1 listopada ukraiń-
ska konspiracja wojskowa zaczę-
ła przejmowanie kraju, zapew-
niając osłonę dla wyłaniającej się 
nowej administracji  i formującej 
Ukraińskiej Armii Galicyjskiej9 . 
Z wyjątkiem Lwowa, Przemyśla 
i zagłębia naftowego, w których 
spotkała się z oporem powstają-
cych polskich oddziałów zbroj-
nych, proces powstawania za-
chodniego państwa ukraińskiego 
przebiegał bez zakłóceń. Ukraiń-
skie działania zaskoczyły polskie 
społeczeństwo. Akt proklamacji z 
19 października został zlekcewa-
żony. Polska prasa we Lwowie, 
w tym także tytuły ukazujące się 

dwukrotnie w ciągu dnia, nawet 
nie zamieściły większej informa-
cji o tym wydarzeniu. Natomiast 
1 listopada organizująca się mło-
dzież, nieliczni kombatanci Le-
gionów Polskich i żołnierze kpt. 
Zdzisława Tatara-Trześniow-
skiego nie dopuścili do opano-
wania całego Lwowa. Pierwsze 
rozmowy przeprowadzone przez 
polskich polityków z Sejmu Kra-
jowego i Wydziału Krajowego 
pod przewodnictwem marszałka 
Stanisława Niezabitowskiego 
z ukraińskimi reprezentantami 
wskazywały, że strony nie osią-
gną porozumienia10. Polacy nie 
zamierzali uznać w żadnej formie 
ukraińskiego zwierzchnictwa nad 
Lwowem i Galicją Wschodnią. 
Odrzucili propozycję udziału w 
pracach Ukraińskiej Rady Na-
rodowej. W tych warunkach o 
przyszłości Lwowa i wschodniej 
Galicji musiał rozstrzygnąć wy-
nik zbrojnej konfrontacji. Rozpo-
częła się wojna polsko – ukraiń-
ska

 Godną uwagi jest również pozy-
cja : Wojna polsko-ukraińska 
1918-1919, której autorami są: 
Czesław Partacz, Grzegorz Łu-
komski i inni... (foto po lewej)

 Wydawnictwo Uczelniane 
Wyższej Szkoły Inżynierskiej w 
Koszalinie. Zwracamy  uwagę 
na tą pozycję z dwóch powo-
dów, ponieważ wydano ją już w 
1994 r. i co najważniejsze w ce-
lach edukacyjnych. Dziś trudno 
znaleźć recenzję, ale biorąc pod 
uwagę nazwiska autorów należy 
wierzyć, że poziom opracowania 
zapewnia wiedzę w stosownym 
wymiarze dającym właściwy 
osąd naszej narodowej historii.

 Tematem zajął się również  PAN.    
Znajduje to odbicie w : Stu-

dia z Dziejów Rosji i Europy 
Środkowo–Wschodniej  XLVI 
PL ISSN 1230–5057 (foto poni-
żej), gdzie autorem interesujące-
go opracowania jest:  Aleksan-
dra J. Leinwand , pod tytułem

 WALKA DYPLOMATYCZ-
NA POLSKI O GALICJĘ 
WSCHODNIĄ 19181923

  Poniżej ku zachęcie prezentuje-
my fragment:

W okresie I wojny światowej 
doszło do ujawnienia się wielu 
konfliktów lokalnych. Liczne 
narody głośno upomniały się o 
swoje prawa, co wywołało gwał-
towne spory, których nie dało 
się zażegnać drogą pokojową. 
W różnych punktach Europy wy-
buchły walki zbrojne o przewagę 
na danym obszarze, o terytorium, 
o granice. Zakończenie Wielkiej 
Wojny bynajmniej nie stanowiło 
kresu owych konfliktów. Jednym 
z nich była tocząca się w latach 
19181919 wojna polskoukraiń-
ska o Lwów i Wschodnią Galicję. 
Dysponujemy bogatym zasobem 
źródeł odnoszących się do tego 
tematu w archiwach krajowych 
i zagranicznych. Liczne są też 
edycje źródłowe, zarówno przed, 
jak i powojenne, zwłaszcza te 
opublikowane po 1989 roku. 
Stosunkami polskoukraińskimi 
po I wojnie światowej i tematy-
ką wschodniogalicyjską zajmo-
wało się wielu badaczy polskich 
i ukraińskich, m.in. Jan Jacek 
Bruski, Michał Klimecki, Ma-
ciej Kozłowski, Orest Krasiwś-
kyj, Mykoła Łytwyn, Ludwik 
Mroczka1 , Piotr Wandycz, Zofia 
Zaks. Tematyka ta jest dość do-
brze opracowana. Mimo to war-
to przywołać wydarzenia sprzed 
ponad dziewięćdziesięciu lat, 
gdyż ich skutki dają się odczuć 

w relacjach między Polakami 
a Ukraińcami jeszcze w naszych 
czasach. Ziemie dawnej Rzeczy-
pospolitej, które po 1772 roku 
znalazły się pod zaborem au-
striackim – potocznie nazywane 
Galicją – zamieszkiwali Polacy, 
Ukraińcy, Żydzi, Łemkowie, Or-
mianie i Niemcy. Z przeprowa-
dzonego w 1910 r. w AustroWę-
grzech spisu wynika następujący 
układ narodowościowy ośmio-
milionowej Galicji: 47,6% – Po-
lacy; 40,3% – Ukraińcy; 10,9% 
– Żydzi; ponad 1% – Niemcy i 
inni. Natomiast w położonej na 
wschód od Sanu Galicji Wschod-
niej ze znaczną przewagą ludno-
ści wiejskiej (82%) większość 
stanowili Ukraińcy (71,1%), na-
stępnie Polacy (14,4%) oraz Ży-
dzi (12,4%). W ośmiu powiatach 
(sanocki, jarosławski, przemyski, 
brzozowski, lwowski, tarnopol-
ski, skałacki i trembowelski), a 
także w miejscowościach zwią-
zanych z przemysłem naftowym 
(Drohobycz, Borysław, Bitków) 
przeważali Polacy. Dominowali 
też w stolicy Galicji, lecz spe-
cyfiki tego miasta nie da się za-
mknąć jedynie w danych  staty-
stycznych. Lwów w 1910 roku 
zamieszkiwało 206 tys. osób, z 
czego 105 tys. two rzyło społecz-
ność polską, 57 tys. żydowską, a 
39 tys. ukraińską. Stolica Galicji 
należała do największych i najno-
wocześniejszych miast Austrii2 . 
Lwów był ważnym ośrodkiem 
akademickim i kulturalnym, mia-
stem wieloetnicznym i wielokul-
turowym, miejscem współżycia 
różnych języków, tradycji i reli-
gii. O niepowtarzalnym klimacie 
owego tygla narodowościowe-
go i wyznaniowego stanowiło 
nie tylko unikatowe położenie 
na ciekawie ukształtowanym te-
renie, lecz także interesująca, 
różnorodna architektura będąca 
wizytówką europejskiego miasta.  
Przy tych wyżej wymienionych 
pozycjach nie można zapomnieć 
o książce Ludwika  Mroczka  
„ Spór o Galicję Wschodnią 
1914–1923” (foto na następ-
nej stronie). Której recenzję za: 
http://www.cracovia-leopolis.pl/
index.php?pokaz=publikacje&i-
d=357&rok=1999 prezentujemy. 

 Niezwykle ciekawe i mało znane 
szerszemu ogółowi informacje 
można znaleźć w książce Lu-
dwika Mroczka pt. Spór o Ga-
licję Wschodnią 1914–1923. 
(Wydawnictwo Naukowe WSP, 
Kraków 1998). Z sześciu roz-
działów w niej zawartych nas 
zainteresował najbardziej pierw-
szy: Przedmiot sporu: Galicja 
Wschodnia, terytorium i ludność, 
przynoszący sporo wiadomo-
ści statystycznych, opartych na 
źródłach, praktycznie zwykłemu 
zjadaczowi chleba niedostęp-
nych. Dalsze rozdziały omawiają 
problematykę zbrojną i dyplo-
matyczną, a więc sprawy przy-
najmniej w ogólnych zarysach 
znane. A jednak warto z tych 
rozdziałów to i owo wynotować. 
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Autor określa przede wszystkim, 
co to była Galicja Wschodnia, 
interesuje go więc (nas też) roz-
graniczenie Galicji Wschodniej 
od Zachodniej. Wyjaśnijmy prze-
to, że o ile oczywista jest granica 
południowa – łańcuch karpac-
ki i granica wschodnia – rzeka 
Zbrucz, o tyle jako umowną na-
leży traktować granicę północną 
– z Wołyniem (w skład Galicji 
wchodził np. Zbaraż, wcześniej 
zaliczany do Wołynia, ale spra-
wę niejako przypieczętowały 
granice zaborów austriackiego i 
rosyjskiego), a jeszcze bardziej – 
zachodnią. Wyjaśnienie tej ostat-
niej właściwie nie było nigdy 
nikomu potrzebne, bo od wieków 
nie było tu żadnego podziału, z 
wyjątkiem okresu Księstwa Ha-
lickiego w średniowieczu, lecz i 
wtedy ścisłych granic w naszej 
części Europy nie znano. Dla nas 
niejako ideową granicą między 
wschodnią a zachodnią Galicją-
-Małopolską jest San, co oczy-

wiście nie ma żadnego związku 
z rozgraniczeniami administra-
cyjnymi (tak jak z obecną sztucz-
ną granicą pojałtańską). Autor 
do celów swojego opracowania 
przyjmuje więc jedyny ówczesny 
podział austriacki – niejako biu-
rokratyczny: na okręgi sądowe, 
lwowski i krakowski. Po stronie 
wschodniej pozostawały więc 
powiaty graniczne: jarosławski, 
brzozowski, przemyski i sanocki. 
Poza powiatami nie było wtedy w 
Galicji żadnych wyższych jedno-
stek administracyjnych (typu gu-
berni – jak w zaborze rosyjskim, 
lub województw – te powstały 
dopiero w Polsce odrodzonej) 
(...) Autor przedstawia następnie 
zderzenie polskich i ukraińskich 
aspiracji terytorialno-politycz-
nych, aż do konfrontacji zbroj-
nej w 1918 r. Tu warto zatrzy-
mać się nad sprawą mało nam 
znaną – rolą Czechosłowacji, i 
to od samego zarania jej istnie-
nia (1919 r.). Cytujemy: Dążenia 

emancypacyjne Łemków uzy-
skały następnie kuratora w Pra-
dze. Czechosłowacka penetracja 
Łemkowszczyzny i inspirowa-
nie agitacji za jej przyłączeniem 
do Czechosłowacji prowadzo-
ne były w ramach ogólnej akcji 
pozyskania Karpatorusinów, ale 
w danym przypadku miano tak-
że na uwadze przejęcie kopalni 
naftowych na Podkarpaciu. [...] 
Oddziały czechosłowackie ope-
rujące na Orawie według infor-
macji PKL zaopatrywały w broń 
niektóre gminy łemkowskie, a 
w lutym 1919 r. kolportowa-
no w Pradze deklarację Ruskiej 
Rady ogłaszającą autonomię 
Łemkowszczyzny w granicach 
Republiki Czechosłowackiej. 
Bezskutecznie natomiast pró-
bowano zainteresować sprawą 
Łemkowszczyzny konferencję 
pokojową w Paryżu. I jeszcze: 
Kwestia ukraińska w polityce 
wschodniej Czechosłowacji była 
podporządkowana nader ambit-

nym celom ogólniejszym. Wśród 
nich na pierwszym miejscu było 
dążenie do utworzenia wspólnej 
granicy z Rosją, odpowiadające 
także czechosłowackim intere-
som ekonomicznym. Granica ta 
miała ułatwić Czechosłowacji 
zajęcie dominującej pozycji w 
Europie środkowej. Z tego punk-
tu widzenia stan przejściowy w 
Galicji Wschodniej był dla Pra-
gi korzystniejszy niż polska tam 
stabilizacja, urealniał bowiem 
przyłączenie Łemkowszczyzny 
atrakcyjnej z powodu jej pól 
naftowych. Tocząca się wojna 
polsko-ukraińska umożliwiała 
bardzo korzystny eksport broni 
dla potrzeb Halickiej Armii w za-
mian za ropę naftową nabywaną 
po cenach o wiele niższych od 
cen na rynku światowym. Han-
del naftą związany był również 
z czeskim eksportem do Gali-
cji [...], który [...] uzyskał wy-
miar monopolu, łatwiejszego 
do utrzymania w stosunkach z 
ZURL [Zachodnio-Ukraińskiej 
Republiki Ludowej] niż z Polską, 
główną zawadą wielkości i zna-
czenia Czechosłowacji w Euro-
pie Środkowej. Chociaż więc w 
końcu pod presją biegu wydarzeń 
pogodzono się nad Wełtawą z 
obecnością Polski we wschodniej 
Galicji, bynajmniej nie zaprze-
stano wspierania ukraińskiego 
ruchu narodowego. Książka, jak 
widać, jest obiektywnie napisa-
na. Oznacza to, że nie jest pisa-
na z pozycji antypolskich, co się 
ostatnio nader często zdarza na-
szym (?) europejczykom.

Każdy kto zapozna się z wyżej 
zaprezentowanymi opracowa-
niami zrozumie, że obecna  pro-
paganda neobanderowska, jak i 
współgrająca z nią  poprawność 
polityczna III RP zamazują fak-
ty historyczne.  Ludobójczo-sa-
dystyczne oblicze ukraińskiego 
antypolinizmu już ćwierć wieku 
wcześniej dało o sobie znać. W 
tym miejscu warto zapoznać się 
chociażby z fragmentem książ-
ki Florentyny Rzemieniuk pt. 
„Walki polityczne greckokato-
lickiego duchowieństwa o nie-
podległość Ukrainy w okresie II 
RP (1918-1939)”, Siedlce 2003.

I znowu świadectw na to jest moc. 
Gdy Ukraińcy zaczęli się cofać 
spod Lwowa, wówczas przyszła 
ostatnia godzina na polską lud-
ność wiejską. Przede wszystkim 
podpalano wieś. Tak zrobiono w 
Sokolnikach, w Biłce Szlachec-
kiej w Dawidowie, tak zrobiono 
zawsze w każdej wsi, która miała 
opinię wsi polskiej. Podpalano 

zazwyczaj zachaty i strzelano 
do ludzi. W ten sposób spalono 
ponad 500 gospodarstw, czyli 
około 2000 budynków: w Sokol-
nikach 96 gospodarstw, w Biłce, 
cośmy naocznie stwierdzili. Kto-
kolwiek wyszedł z chaty, padał 
zabity albo ranny. W ten sposób 
zginęło w Sokolnikach ponad 
50 osób i 28 w Biłce. Palono 
żywcem w domach i stodołach. 
Wiele jest takich wypadków. W 
ten sposób obchodzono się z 
polskimi wsiami. Przy pędzeniu 
do robót zwracano szczególną 
uwagę na dziewczęta, które po 
robotach oddawano żołnierzom 
do użytku. Klee ataman ukraiń-
ski – Niemiec, założył w Żółkwi 
dom publiczny dla żołnierzy z 
dziewcząt polskich. Podobnie 
postępowano z zakonnicami w 
trzech klasztorach polskich. Za-
zwyczaj nasyciwszy swoje chuci 
żołnierze przeważnie mordowali 
swoje ofiary. We wsi Chodacz-
kowie Wielkim k/Tarnopola np. 
cztery dziewczęta zostały za-
mordowane w ogrodzie, lecz 
przedtem oderżnięto im piersi a 
żołnierze ukraińscy podrzucali 
nimi jak piłką. Znęcanie się nad 
ludnością w ogóle odbywało się 
w wielu miejscowościach. Wia-
domo, że niewiastom obrzynano 
piersi, zapuszczano im papryki, 
stawiano granat we wstydliwe 
miejsce i rozrywano. Takie wy-
padki powtarzają się dość często. 
Najokrutniej postępowali żołnie-
rze półinteligenci, oficerowie, sy-
nowie popów.

Trafnie to podsumował   autor 
artykułu: „ Preludium Woły-
nia było w latach 1918-1919”   
(https://www.salon24.pl/u/ro-
d/522090,preludium-wolynia-
-bylo-w-latach-1918-1919 ) pi-
sząc:  Okrucieństwo Ukraińców 
wobec Polaków podczas wojny 
polsko-ukraińskiej 1918-1919 
jest niemal odbiciem rzezi doko-
nywanych przez nacjonalistów 
ukraińskich w latach 40-tych 
XX wieku. Nie było co prawda 
tak zorganizowane i nie odby-
wało się na tak szeroką skalę jak 
ludobójstwo z czasów okupacji 
niemieckiej, ale stanowiło ewi-
dentne preludium i pokazywało, 
kto był tutaj agresorem, a kto 
ofiarą. Ponadto w 1918 roku Po-
lacy mogli liczyć na Armię 
Wschód i gen. Rozwadowskiego, 
dzięki którego postawie Galicja 
Wschodnia została obroniona. 
Warto przypominać o wojnie 
polsko-ukraińskiej i powoływać 
się na nią, by zamknąć usta każ-
demu relatywiście próbującemu 
usprawiedliwiać zbrodnie Ukra-
ińców dokonane na Polakach.

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

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

czytelnicy czytają musi mieć aprobatę zespołu redakcyjnego. 
Stoimy na stanowisku, że każdy ma prawo do wyrażania własnego zdania i czyni to świadomie.
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Niewielu młodych (ale nie tylko 
młodych) Polaków wie, że we 
wrześniu 1939 roku w agresji 
na Polskę u boku wojsk nie-
mieckich udział wzięły wojska 
słowackie i ukraińskie. Były 
to oddziały współpracującego 
z Niemcami rządu ks. Józefa 
Tiso, które maszerując bez walk 
przez nie broniony teren Biesz-
czadów w Baligrodzie dołączyły 
już do wojsk niemieckich, oraz 
sformowany przez Abwehrę Le-
gion Ukraińskich Nacjonalistów 
pod dowództwem członków 
prowidu OUN Romana Suszki 
i Osypa Bojdunyka. Składał się 
on z dwóch batalionów (kureni) 
i liczył około 600 żołnierzy, a je-
den z jego pododdziałów dotarł 
aż pod Lwów. Kureniami dowo-
dzili: por. Osyp Karaczewśkyj 
„Swoboda” oraz por. Jewhenij 
Hutowicz „Norim”.
Zwykle, gdy odnośnie wydarzeń 
kampanii wrześniowej 1939 roku 
używane jest określenie ,,cios no-
żem w plecy’’, mamy na myśli 
agresję ZSRR na Polskę 17 wrze-
śnia 1939 roku. Niestety do świa-
domości społecznej, do dzisiaj nie 
przebiła się wiedza na temat inne-
go ciosu w plecy, który przyszedł 
od południa 1 września 1939 roku. 
Zadała go faszystowska Słowacja 
księdza Józefa Tiso. Cios ten był o 
wiele bardziej dotkliwszy od tego, 
który zadał Stalin 17 września, 
ponieważ uderzenie od południa 
wojsk niemieckich i słowackich 
całkowicie zdezorganizowało 
polską obronę i z góry przesądzi-
ło o polskiej klęsce we wrześniu 
1939 roku. O tym niewiele się 
mówi, przemilczając i bagateli-
zując znaczenie ciosu w plecy za-
danego zza południowej granicy. 
W agresji na Polskę z terytorium 
Słowacji, oprócz niemieckiej 14 
Armii i słowackiej Armii Polowej 
,,Bernolak’’, wzięli także udział 
nacjonaliści ukraińscy. Oni rów-
nież zadali Polsce cios w plecy 
zanim przyszedł on ze Wschodu. 
Daty 1 i 17 września 1939 roku 
są także początkiem realizacji 
programu Organizacji Ukraiń-
skich Nacjonalistów z 1929 roku, 
a mianowicie wprowadzeniem w 
czyn fizycznej eksterminacji lud-
ności polskiej na Kresach, która 
już wtedy, w jej początkowej fazie 
miała cechy zbrodni ludobójstwa 
okrutnego (genocidum atrox), 
której późniejszą kulminacją było 
już przez nikogo nie powstrzymy-
wane, masowe ludobójstwo Pola-
ków na Wołyniu i w Małopolsce 
Wschodniej w latach 1943-1944.
Pierwsi zaczęli Ukraińcy. Na-
stąpiło to, jeszcze zanim Armia 
Czerwona prze kroczyła granicę 

II Rzeczypospolitej, bo około 12 
września. Niemieckie jednost-
ki w ślad za wycofującym się 
Wojskiem Polskim wkroczyły 
wówczas na terytorium Gali-
cji Wschodniej. Dla Organiza-
cji Ukraińskich Nacjonalistów 
(OUN) był to sygnał do rozpoczę-
cia rebelii. Ukraińscy bojówkarze 
opanowywali drogi, mosty, nisz-
czyli linie komunikacyjne, zajmo-
wali urzędy pocztowe i posterun-
ki, a nawet całe miasteczka. Pod 
kontrolą OUN znalazł się między 
innymi Stryj. Ukraińcy rozbrajali 
i mordowali oddzie 0lających się 
od jednostek żołnierzy, a nawet 
ostrzeliwali pomniejsze oddziały. 
Dochodziło też do pierwszych, 
wyjątkowo brutalnych, ataków na 
polską ludność cywilną. Do pacy-
fikacji doszło w Koniuchach, Po-
tutorowie, Sławentynie i kolonii 
Jakubowce. W miejscowościach 
tych wymordowano po kilkadzie-
siąt osób. Ukraińska rebelia we 
wrześniu 1939 roku miała dwa 
aspekty: dywersji zbrojnej tzw. V 
kolumny skierowanej przeciwko 
Wojsku Polskiemu i administracji 
państwowej (posterunki policji, 
urzędy) oraz eksterminacyjny, 
skierowany przeciwko ludności 
polskiej.
OUN i Abwehra wspólnie zapla-
nowały wybuch antypolskiego 
powstania, co stało się nieaktu-
alne po agresji sowieckiej. W tej 
części omówione jest wystąpienie 
zbrojne bojówek OUN i zwerbo-
wanych przez nich chłopów ukra-
ińskich przeciwko Wojsku Pol-
skiemu, policji państwowej i ad-
ministracji II RP. Już 3 września 
we wsi Kniahininek pow. Łuck 
Ukraińcy bestialsko zamordowali 
7 ułanów WP śpiących w stodole.
Ukraińcy rozpoczęli 10 września 
rebelię w rejonie Mikołajowa 
nad Dniestrem pow. Żydaczów. 
Uzbrojeni zarówno w broń palną, 
jak też w siekiery, widły, kosy, 
bagnety, noże itp., opanowali 10 
wsi wprowadzając „władzę ukra-
ińską”. Ich bandy mordowały 
zarówno polską ludność cywilną, 
jak też i pojedynczych żołnierzy 
polskich.
W okolicy Stryja 11 września 
bojówki OUN rozbrajają żoł-
nierzy WP, dochodzi do walk. 
Nocą z 12 na 13 września bo-
jówki OUN podejmują próbę 
opanowania miasta. Dywersja 
została stłumiona przez Wojsko 
Polskie, a około 40 członków 
OUN schwytanych z bronią w 
ręku rozstrzelano, natomiast 
we wsi Duliby 6 ukraińskich 
dywersantów z OUN (dane ze 
sprawozdania OUN). Nocą z 11 
na 12 września we wsiach Sta-

wyżany i Oborczyn (Małopol-
ska Wschodnia) bojówki OUN 
rozbroiły i wymordowały około 
500 polskich żołnierzy. Dowód-
cą jednej z bojówek był były 
oficer petlurowski Lew Szań-
kowśkij, późniejszy ukraiński 
„historyk”. Od 13 do 16 wrze-
śnia w miasteczku Rozdół pow. 
Żydaczów bojówkarze OUN z 
udziałem około tysiąca zwerbo-
wanych przez nich ukraińskich 
chłopów z okolicznych wsi oraz 
z Rozdołu uzbrojonych w broń 
palną, siekiery, kosy, bagnety, 
kołki itp. opanowali miasteczko, 
ograbili Polaków i dokonali kil-
ku mordów, m.in. 6 policjantów 
i 4 urzędników państwowych. 
16 września oddział żandarme-
rii i policji państwowej z Ży-
daczowa przywrócił porządek. 
We wsi Synowódzko pow. Stryj 
bojówki OUN oraz okoliczni 
Ukraińcy napadają na pociąg 
oraz dokonują wielu akcji prze-
ciwko Polakom. Napady mają 
miejsce także w: Podhorcach 
pow. Stryj, Truskawcu pow. 
Drohobycz, Mraźnicy pow. 
Drohobycz, Borysławiu pow. 
Drohobycz, Uryczu pow. Stryj, 
Żukotyniu pow. Turka. W rejo-
nie wsi Majdan pow. Drohobycz 
15 września bojówka OUN za-
mordowała 6 Polaków z Bory-
sławskiego Oddziału Obrony 
Narodowej.
„W połowie września 1939 fa-
szyści ukraińscy z Legionu 
Ukraińskiego spalili żywcem 
40 jeńców – żołnierzy Wojska 
Polskiego w stodole w miejsco-
wości Bystrzyca. Maszerując 
na tyłach wojsk niemieckich, 
poprzez Sanok, Lesko, Ustrzyki 
Dolne i Sambor, legion dotarł do 
Komarna, gdzie otrzymał roz-
kaz natychmiastowego zatrzy-
mania się. Po drodze dokony-
wali mordów polskiej ludności 
cywilnej oraz niszczyli polskie 
symbole narodowe”.
Z dymem pożarów puszczano 
także polskie dwory, ścigano 
osadników wojskowych i ich 
rodziny. Wydarzenia te były 
zapowiedzią masowej ekstermi-
nacji ludności cywilnej, której 
ukraińscy nacjonaliści dokonali 
w latach 1943-1945 na Wołyniu 
i w Ga licji Wschodniej. „Po wy-
buchu wojny zaczęliśmy rozbra-
jać Polaków, gdzie się tylko dało” 
– wspominał działacz OUN Se-
men Łewyćkyj „Kliszcz”.
Dlaczego jednak Ukraińcy zde-
cydowali się na tę akcję, mimo 
że ich terytoria, zgodnie z so-
wiecko-niemieckim porozumie-
niem, miały przypaść Stalinowi? 
Czy chodziło tylko o akt zemsty 

na znienawidzonych Polakach? 
Otóż nacjonaliści do końca mieli 
nadzieję, że Niemcy na gruzach 
państwa polskiego utworzą ukra-
ińskie państewko złożone z Gali-
cji Wschodniej i Wołynia. Miało 
się ono stać ukraińskim Piemon-
tem.
Ich marzenia nie były pozbawio-
ne podstaw. Aż do 17 września 
Niemcy nie byli bowiem pewni, 
czy Stalin wywiąże się ze swoich 
sojuszniczych zobowiązań. 12 
września na konferencji w Jeło-
wej feldmarszałek Wilhelm Ke-
itel zaprezentował trzy możliwe 
scenariusze. Pierwszy: Niemcy 
dokonują rozbioru Polski z So-
wietami. Drugi: zagarniają woje-
wództwa zachodnie i podpisują 
pokój z Polską. Trzeci: tworzą 
państwo ukraińskie.
Im dłużej Stalin zwlekał z ata-
kiem, tym bardziej prawdopodob-
ny stawał się wariant numer trzy. 
15 września szef Abwehry Wil-
helm Canaris spotkał się z Andri-
jem Melnykiem i dał mu zielone 
światło do kompletowania rządu. 
Dwa dni później rozpoczęła się 
jednak sowiecka inwazja na Pol-
skę i stało się jasne, że Niemcy 
zrealizują pierwszy, najbardziej 
przez siebie pożądany, scenariusz. 
Ukraińcy poszli w odstawkę.
Współpraca Organizacji Ukra-
ińskich Nacjonalistów z sowiec-
kim NKWD i hitlerowskimi 
Niemcami. Ich rola w ataku 
zbrojnym na Polskę, w maso-
wych deportacjach polskiej 
ludności Kresów na Syberię i 
do Kazachstanu oraz w ludo-
bójstwie polskich oficerów w 
Katyniu, Ostaszkowie, Staro-
bielsku i Miednoje jest faktem 
historycznym, stanowiącym do 
dzisiaj zakazaną historię. Pol-
skie media milczą jak zakute, 
ale nie krępują się w prezentacji 
w TVP-Info pokłosia medial-
nego lewicy postkomunistycz-
nej w programie kluczowym 
„Studio Polska” z prowadzącą 
kandydatką postkomunistów 
na prezydenta RP Magdaleną 
Ogórek hipokrytycznie (obłud-
nie, fałszywie, dwulicowo) wy-
głaszającą hasła prorządowe. 
Przy jakiejkolwiek zmianie rzą-
dowej jej hasła będą utożsamia-
ły następnych rządzących - „na 
pohybel poprzedniej ekipie”. Ta 
postać budzi we mnie szczególną 
odrazę. Przyjaciółka polityczna 
postkomunistycznej SLD, ide-
ologicznie współwinnych maso-
wych zbrodni ludobójstwa do-
konanych na Polakach w latach 
1937 - 1938 i podczas II Wojny 
Światowe, kandyduje na ich 
prezydenta wytrawnie mrużąc 

oczęta do postkomunisty Lesz-
ka Millera. 
PiS, którego jestem zwolenni-
kiem traci w oczach swoich że-
laznych wyborców. Oby się to 
nie skończyło dramatem osobi-
stym Wielkiego Polaka Jarosła-
wa Kaczyńskiego. Liczę na to, 
iż po operacji kolana i rehabili-
tacji podejmie właściwe decyzje 
w tej odrażającej sprawie - opi-
sanej zresztą precyzyjnie przez 
pana Redaktora Wiktora Pod-
jackiego - Liga Obrony Suwe-
renności - red. nacz.”Polskiego 
Szańca”. 
Dzień 17 września dla Polaków 
na Kresach był prawdziwą trage-
dią, agresja Związku Sowieckie-
go wyzbywała Polaków jakiej-
kolwiek nadziei na możliwość 
obronienia Ojczyzny. Od zachod-
niej granicy atakowali Niemcy, od 
południa z wojskami niemieckimi 
szły wojska słowackie oraz dwa 
bataliony Legionu Ukraińskich 
Nacjonalistów, na wschód od 
Bugu wrogów było kilku. Na Wo-
łyniu i w Małopolsce Wschodniej 
byli to Sowieci, Ukraińcy, Żydzi 
oraz w wielu miejscowościach 
grupki komunistów polskich. Na 
Wileńszczyźnie do Sowietów, a 
potem do Niemców dołączyli Li-
twini z ich oddziałami szaulisów, 
zbrodniarzami z Ypatingas Burys 
oraz litewskim Gestapo Saugu-
mą.. Na Grodzieńszczyźnie i Po-
lesiu do Sowietów dołączyli Ży-
dzi i białoruscy chłopi, tworzący 
bojówki komunistyczne.
19 września grupa Ukraiń-
ców zamordowała Kazimierza 
Harsdorfa, właściciela wielu 
dóbr w województwach stani-
sławowskim i tarnopolskim. 
Straszliwie skatowany za pomo-
cą noży i kijów skonał ukryty 
pod łóżkiem w chłopskiej chacie 
w majątku Leszczańce.
Podobny los spotkał Stanisława 
Falkowskiego, właściciela ma-
jątku Ostrzyca w województwie 
poleskim. Początkowo ukrył się 
u znajomych Żydów z Janowa 
Podlaskiego (nie wszyscy Żydzi 
byli nastawieni prosowiecko). 
Niestety został wkrótce wytro-
piony przez komunistyczną 
milicję. Jej członkowie 22 wrze-
śnia bestialsko zamordowali i 
ograbili Falkowskiego podczas 
konwoju do Brodnicy. Wstrzą-
sające były również okoliczno-
ści śmierci znanego ziemianina 
z Mołodowa Henryka Skir-
muntta. Razem z żoną Marią 
został on wyprowadzony do 
lasu i tam zgładzony przy uży-
ciu prymitywnych narzędzi. 
Według części relacji agonię 
poprzedziły brutalne tortury. 

WSPÓŁPRACA OUN-UPA Z NIEMCAMI I SOWIECKIM 
NKWD. AGRESJA UKRAIŃSKICH NACJONALISTÓW NA 
POLSKĘ WE WRZEŚNIU 1939 ROKU. 
BANDEROWSKI WSPÓŁUDZIAŁ W ZBRODNI KATYŃSKIEJ
Aleksander Szumański dla KSI
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Oprawcy mieli im zedrzeć skórę 
z rąk, uderzać ich kamieniami, 
zakopać żywcem…
Zasługi owych „sąsiadów” dla 
służb NKWD w rozpracowaniu 
społeczności polskiej były ogrom-
ne i w istotny sposób przyczyniły 
się do eksterminacji jej elit po-
przez aresztowania, egzekucje 
oraz zsyłki. Nikt ich do tej zdrady 
nie zmuszał, była to kolaboracja 
z okupantem sowieckim ochot-
nicza, spontaniczna, dokonywana 
często z satysfakcją.
To właśnie oni byli wykonawca-
mi przy masowych deportacjach 
Polaków na Sybir. Tego jeszcze 
im było za mało, potrzebna im 
była władza absolutna, rządy ter-
roru wymierzone także w Żydów, 
z którymi pod sowietami dzielili 
się władzą. Taką nadzieję dawali 
im Niemcy.
Działalność ta była antylechicka i 
polegała na fizycznej depoloniza-
cji ziem od wieków zasiedlonych 
przez Polaków, Rusinów i Żydów. 
Teraz coraz pewniej miejsca Po-
laków zajmowali Rosjanie lub 
zruszczeni Ukraińcy. Polaków 
natomiast masowo, razem z ro-
dzinami, deportowano jak najda-
lej od miejsca zamieszkania, na 
Sybir albo w stepy Kazachstanu 
bez nadziei na powrót; na katorż-
niczą pracę, na wynarodowienie 
i śmierć głodową. Była to stali-
nowska zbrodnia, do której jak 
najchętniej przykładali ręce, od-
powiednio przez niego poinstru-
owani podopieczni Szuchewycza.
Współpraca, jaką podjęli człon-
kowie Organizacji Ukraińskich 
Nacjonalistów z sowieckim 
NKWD po 17 września 1939r., 
doprowadziła do wspólnych 
działań wymierzonych prze-
ciwko ludności polskiej na Kre-
sach. Zakończyły się one maso-
wymi deportacjami Polaków na 
Sybir i do Kazachstanu.
Ukraińscy nacjonaliści opano-
wali sowiecki aparat urzędniczy 
(wytknęła to nawet Stalinowi 
Wanda Wasilewska) i układali 
listy osób przeznaczonych do 
deportacji. Listy osadników 
polskich były podawane So-
wietom przez Ukraińców. To 
oni najlepiej wiedzieli, kto był 
osadnikiem, a kto miejscowym, 
kto był sympatykiem a kto wro-
giem. Organizowali transport- 
podwody- angażując do tego 
chłopów ukraińskich sympaty-
zujących z OUN. Oni też z czer-
wonymi opaskami na rękawach 
warowali czujnie jak psy goń-
cze, żeby żaden Polak nie uciekł 
po drodze.
Oni też transportowali polskich 
oficerów, którzy później zginęli w 
Katyniu, Ostaszkowie, Starobiel-
sku i Miednoje.
Jak dalece sięga odpowiedzial-
ność przywództwa OUN i osobi-
ście Romana Szuchewycza za ten 
polski dramat, na pewno wykaże 
przyszłość.
W przejętych w czasie trwania 
Operacji Wisła przez polski wy-
wiad wojskowy, dokumentów 
zachował się list „Tura” ( jeden 
z pseudonimów Romana Szuche-
wycza, dowódcy UPA). Czyta-
my w nim m.in. z jego rozkazem 

do wszystkich członków OUN: 
„Wywózki Polaków na Sybir są 
wodą na nasz młyn, im więcej po-
zbędziemy się ich, z Zachodniej 
Ukrainy, tym lepiej będzie dla nas. 
Tam, gdzie to tylko możliwe, na-
leży niepostrzeżenie współpraco-
wać z Moskalami w zakresie de-
portacji ludności polskiej. Denun-
cjować w NKWD przede wszyst-
kim domniemanych przywódców, 
wykrywać ukrywających się i 
wskazywać NKWD miejsca ich 
ukrycia’’. Swoich ratować, wy-
kupywać (głównie duchownych 
i inteligentów ), ułatwiać uciecz-
kę z transportu, ostrzegać przed 
grożącym niebezpieczeństwem. 
Analogiczną politykę stosować 
wobec Żydów, traktować ich na 
równi z Polakami jako wrogów 
Ukraińskiej rewolucji Nacjonali-
stycznej’’.
Wywózka była prawie natych-
miastowa, po wejściu Sowietów 
na Wołyń. Coś mi tutaj nie pasuje. 
W tych sprawach trochę się orien-
tuję. Pisałem już o tym przy innej 
okazji. Ale kolejno:
„ listy osadników polskich były 
podawane Sowietom przez Ukra-
ińców i Żydów. To oni najlepiej 
wiedzieli, kto był osadnikiem, a 
kto miejscowym, kto był sympa-
tykiem a kto wrogiem. Sowieci 
dostawali gotowe listy. Pisałem 
i o tym, że moich wujostwa Ku-
rzydłowskich wywieziono z do-
nosu Ukraińca. Nazwisko jego 
było znane. Ciocia Kurzydłowska 
po powrocie z Syberii widziała 
zdrajcę w Koszalinie. Dodam tyl-
ko, że Kurzydłowscy należeli do 
bardzo biednej rodziny. Pisałem 
wielokrotnie i pytałem Ciocię, 
dlaczego nie zgłasza tego odpo-
wiednim władzom? Zawsze była 
krótka i jednoznaczna odpowiedź: 
„niech go Bóg pokarze. Ja go ka-
rać nie będę”.
Niemożliwe stało się dla Polaków 
ukrywanie swojej dotychczasowej 
pozycji społecznej, pełnionych 
funkcji, wykształcenia. Zdumie-
wa, że przeciwko społeczności 
polskiej zjednoczyli się wówczas 
Żydzi i Ukraińcy. Tworzyli wspól-
nie „czerwoną milicję”, „komitety 
selrady”, razem napadali na domy 
i gospodarstwa Polaków, rabowa-
li, zabijali, aresztowali, więzili, 
„rozkułaczali”. „Zasługą” ich „in-
ternacjonalistycznej” współpra-
cy było skuteczne aresztowanie 
polskich elit oraz deportacje na 
Sybir. W wielu miejscowościach 
na Polesiu, a także chociażby 
w Szumsku i we wsi Chodak na 
Wołyniu, Żydzi zabronili używa-
nia języka polskiego. A gdy nad-
szedł czas Holokaustu, to właśnie 
Polacy nieśli im pomoc i ratunek 
kosztem śmierci swoich rodzin, a 
nawet pacyfikacji całych wsi pol-
skich, począwszy od pierwszego 
masowego mordu mieszkańców 
wsi Obórki w dniach 11 – 14 li-
stopada 1942 roku, gdzie poli-
cjanci ukraińscy zamordowali 51 
Polaków i wieś spalili, jako karę 
za „przechowywanie Żydów”.
Słowo Polska zostało wykreślone 
z map sowieckich. To, rzecz ja-
sna, cieszyło banderowców – a do 
tego zupełnego usatysfakcjono-
wania potrzebna im była fizyczna 

przewaga nad Polakami. Znaleźli 
więc namiastkę władzy. 
Wstępowali do milicji i sowiec-
kich służb specjalnych, zajmowa-
li urzędy terenowe eliminując z 
nich zupełnie Polaków.
Był to skutek roznieconego nacjo-
nalizmu ukraińskiego, ale także 
„zwykłej” zachłanności ukraiń-
skich chłopów rabujących Pola-
kom dobytek. Zarówno z przy-
zwoleniem „swobody 3 dni” da-
nym przez wkraczających Sowie-
tów, jak i bez tego przyzwolenia, 
w warunkach anarchii w miaż-
dżonym i deptanym przez dwóch 
agresorów Państwie Polskim. W 
poczuciu bezkarności znajdowały 
ujście najciemniejsze instynkty 
mordu, gwałtu i grabieży.
Ponad 10 tysięcy Polaków stało 
się ofiarą wkraczających wojsk 
sowieckich, zabitych żołnierzy, 
policjantów i osób cywilnych 
oraz rozstrzelanych oficerów po 
wzięciu do niewoli, często przy 
współudziale Ukraińców i czasa-
mi Żydów.
Napady nacjonalistów ukraiń-
skich na cywilną ludność polską 
zaczęły się już od pierwszego 
dnia wojny. Wraz z Armią Czer-
woną polską granicę przekro-
czyły oddziały NKWD. Do ich 
zadań należało rozbicie struktur 
administracji II RP na Kresach 
Wschodnich oraz zorganizowanie 
w ich miejsce organów władzy 
sowieckiej. Oddziały te zajmo-
wały budynki urzędów państwo-
wych, banki, drukarnie, redakcje 
gazet, konfiskowały papiery war-
tościowe i archiwa. Dokonywały 
masowych aresztowań i często 
natychmiastowej egzekucji elit 
lokalnych według wcześniej przy-
gotowanych list proskrypcyjnych 
lub według wskazań zgłaszają-
cych się do współpracy zwolen-
ników nowej sowieckiej władzy, 
głownie Żydów i Ukraińców, 
którzy „pozakładali czerwone 
opaski na rękawy i tworzyli tzw. 
czerwoną milicję”. Tylko w okre-
sie wrzesień – październik 1939 r. 
NKWD i „czerwona milicja” za-
mordowały co najmniej kilkaset 
osób cywilnej ludności polskiej, 
żołnierzy WP oraz policjantów.
Polityka depolonizacyjna prowa-
dzona przez władze stalinowskie, 
była zgodna z polityką OUN; udo-
wodni to zresztą kilka lat później 
UPA, która nie wywoziła – bo nie 
chciała i nie potrafiła – lecz likwi-
dowała na miejscu. Teraz ta depo-
lonizacja odbywała się tylko z po-
mocą kolaborujących urzędników 
ukraińskich oraz milicji złożonej 
w osiemdziesięciu procentach z 
miejscowych kolaborantów ukra-
ińskich.
Napady na żołnierzy polskich na-
siliły się od 17 września, po agre-
sji sowieckiej na Polskę.
Tego dnia we wsi Dryszczów 
pow. Brzeżany bojówkarze OUN 
rozbroili dwie drużyny żołnierzy 
WP, którzy od strony Złoczowa 
szukali przejścia przez wieś Ko-
niuchy do granicy, a następnie 
wszystkich wymordowała w po-
bliskim lesie, około 20 żołnierzy 
(Komański…, s 107). We wsi 
Jasienica Solna pow. Drohobycz 
otoczyli odpoczywających w sto-

dole 15 żołnierzy WP, zamknęli 
wrota i podpalili – żołnierze spło-
nęli żywcem. 
We wsi Taurów powiat Brzeża-
ny: „17 września 1939 r. podczas 
wycofywania się oddziałów Woj-
ska Polskiego w kierunku gra-
nicy rumuńskiej, do wsi Taurów 
przyjechał 20 osobowy oddział 
żołnierzy polskich, z 12 woza-
mi taborowymi. Przewozili oni 
sprzęt wojskowy. Błądzącym 
żołnierzom zaofiarował pomoc 
miejscowy Ukrainiec o nazwisku 
Semko Mowczka „Szalej”, który 
zaprowadził zmęczonych żołnie-
rzy za wieś do wąwozu, gdzie 
już czekali uzbrojeni bojówkarze 
OUN. Rozbroili kompletnie za-
skoczonych żołnierzy i wymordo-
wali. Zwłoki zakopano w miejscu 
mordu, tabor z końmi i sprzętem 
zagrabiono.
We wsi Leśniki pow. Brzeżany: ‘
„W nocy z 17 na 18 IX 1939 
roku dowództwo nad Ukraińca-
mi w Leśnikach objął Mikołaj 
Senyszyn syn Piotra. Razem z 
Michałem Diakowiczem zorga-
nizowali oni bandę. Wraz z całą 
wsią (ukraińscy mężczyźni 16-60 
lat) wzięli udział w morderstwie 
na moście w środku wsi, na szo-
sie Brzeżany – Rohatyn. Dro-
ga została zastawiona belkami. 
Każdy przejeżdżający pojazd był 
zatrzymywany, a pasażerowie, 
bez względu na wiek i płeć mor-
dowani. Trupy odwożono do lasu; 
gdzie je zakopano, do dzisiaj  nie 
wiadomo gdzie. 
18 września: Po południu w la-
sach koło Łapszyna (gm. Brzeża-
ny) w zasadzkę zastawioną przez 
bojówki wpadło 150 polskich 
policjantów. Nikt z tej grupy nie 
ocalał. Organizatorami zasadzki 
i mordu byli -  Dulęba, syn soł-
tysa z Łapszyna i Wasyl Biłłaj z 
osady Bernardyny koło Gaiku. Po 
tym wydarzeniu wielu Ukraińców 
z Łapszyna i Gaiku chodziło w 
mundurach i butach pomordowa-
nych (Kulińska…, jw.). Tego dnia 
we wsi Majdan pow. Drohobycz 
miejscowi bojówkarze OUN, któ-
rymi dowodził Stepan Hubysz, 
rozbroili i zamordowali 20 żołnie-
rzy WP idących do granicy.
We wsi Olesin pow. Brzeżany: W 
nocy z 18 na 19 IX 1939 r. jechał 
drogą z Budyłowa do Kozowej 
oddział wojsk polskich samo-
chodem i na furmankach. Został 
zatrzymany nad rowem, który 
został specjalnie przekopany w 
poprzek drogi wiodącej Olesina, 
w jarze. Oddział ten w liczbie 30 
ludzi został wymordowany przez 
bandę z Olesina i zagrzebany 
w dołach pod Olesinem, gdzie 
wydobywa się piasek. W Olesi-
nie na podwórku u Jana Kusina 
zamordowano trzech polskich 
oficerów. Wg danych OUN po-
między 29 sierpnia a 23 września 
1939 roku jej członkowie zabili 
796 Polaków i spalili co najmniej 
cztery polskie miejscowości, przy 
stratach własnych 160 zabitych 
i 53 rannych. W akcjach dywer-
syjnych prowadzonych przez 
oddziały specjalne OUN wzięło 
udział 7729 osób, w większości 
członków grup militarnych OUN. 
Akcje te objęły 183 miejscowości 

polskie. Członkowie OUN zdo-
byli jeden czołg, kilka samolotów 
i dział, 23 ciężkie i 80 lekkich 
karabinów maszynowych, 3757 
karabinów, 3445 pistoletów i 25 
samochodów. OUN, głównie na 
skutek akcji oddziałów Wojska 
Polskiego i policji, straciła 160 
zabitych i 53 rannych. Spalono co 
najmniej 4 polskie miejscowości i 
zniszczono 1 most. Polska kontr-
akcja spowodowała spalenie 5 
wsi ukraińskich”.
Dane te odnośnie strat polskich są 
oczywiście znacznie zaniżone, jak 
też „sukcesy militarne” OUN za-
wyżone. W wyniku ataków ukra-
ińskich we wrześniu 1939 roku 
straciło życie około 6 – 8 tysięcy 
Polaków. Ofiarami byli zarówno 
zamieszkali tutaj sąsiedzi Polacy, 
żołnierze Wojska Polskiego usi-
łujący przedostać się za granicę 
bądź powracający do swoich do-
mów po rozbiciu ich oddziałów, 
jak i cywilni uciekinierzy z Polski 
centralnej, których pod okupacją 
sowiecką znalazło się ponad pół 
miliona, głównie kobiet i dzieci.
Zbrodnie dokonane na Kresach 
na Polakach od 1 września 1939 
roku do końca ekspatriacji lud-
ności polskiej w 1946 roku nigdy 
nie zostały rozliczone. Nauka pol-
ska (PAN, wydziały historyczne 
uniwersytetów, IPN) nie zrobiła 
tego przez ponad 27 lat „wolnej 
Polski” , nawet na płaszczyźnie 
opracowań historycznych, doku-
mentalnych, aby dać świadectwo 
prawdzie i chociaż w ten sposób 
uczcić pamięć ofiar.
Zbrodnie ludobójstwa ukraiń-
skich nacjonalistów, dokona-
ne na Polakach na przełomie 
września i października 1939 
roku, były, jak się miało okazać 
później pregenocydalną, trzecią 
fazą ludobójstwa, które przypa-
dło na lata 1943-1944. Już wtedy 
we wrześniu 1939 roku – mogło 
dojść ze strony nacjonalistów 
ukraińskich do ludobójstwa na 
Polakach porównywalnego z 
tym popełnionym na Wołyniu 
w 1943 roku, a rok później w 
Małopolsce Wschodniej. OUN 
miał bowiem, to ludobójstwo w 
stosunku do Polaków wpisane 
do swojego programu przyjęte-
go już w 1929 roku. Jeśli do tego 
ludobójstwa na szeroką ska-
lę nie doszło już wtedy w 1939 
roku, to tylko dzięki temu, że po 
zajęciu Kresów przez Sowietów, 
czerwona władza okupacyj-
na szybko zaprowadziła swoje 
własne porządki, w których nie 
było miejsca dla ukraińskiego 
nacjonalizmu.
Jedną z najbardziej ponurych 
zbrodni ludobójstwa obok do-
konanego przez nich ludobój-
stwa na Wołyniu i w Małopol-
sce Wschodniej, jaką mają na 
swoich sumieniach ukraińscy 
szowiniści, praktycznie zupełnie 
nieznaną większości Polaków 
jest współudział ukraińskich 
nacjonalistów z OUN na rozkaz 
Romana Szuchewycza, w maso-
wym mordzie polskich oficerów 
wziętych do niewoli przez Ar-
mię Czerwoną po 17 września 
1939 roku.
Udokumentowany i to bardzo 
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dobrze, jest gorliwy współudział 
OUN w zbrodni katyńskiej. 
Oddziały pomocnicze NKWD, 
złożone wyłącznie z Ukraiń-
ców, transportowały polskich 
oficerów, którzy później zginęli 
w Ostaszkowie, Katyniu, Staro-
bielsku.
Prawdopodobnie bez zaciekłej 
i zapamiętałej współpracy i 
współdziałania OUN z sowiec-
kim NKWD, deportacje i zbrod-
nie popełnione przez Sowietów 
na Polakach, nigdy nie osiągnę-
łyby takiej przerażającej skali.
Udział nacjonalistów ukraiń-
skich w agresji na Polskę w 
1939 roku u boku Niemiec i 
działaniach dywersyjno-terro-
rystycznych przeciw Polsce jest 
ważnym faktem historycznym, 
którego nie wolno nigdy pomi-
jać. Dlatego jest rzeczą wysoce 
niesłuszną i amoralną przemil-
czanie roli, jaką odegrali ukra-
ińscy sojusznicy III Rzeszy Nie-
mieckiej w zniszczeniu Polski 
w 1939 roku, a eksponowanie 
tylko wydarzenia z 17 września 
1939 roku, lecz również z zu-
pełnym pominięciem roli ukra-
ińskich nacjonalistów współ-
działających samorzutnie z so-
wieckim aparatem bezpieczeń-
stwa w działaniach przeciwko 
państwu i narodowi polskiemu, 
które to zafałszowywanie fak-
tów historycznych czynione jest 
konsekwentnie od 1989 roku.
A wszystko w imię oderwanej 
od wszelkiej rzeczywistości ilu-
zji, idei tzw. ,,międzymorza’’, 
wymyślonej przez Jerzego 
Giedroycia, prywatnie człon-
ka Organizacji Ukraińskich 
Nacjonalistów. Idei nie tylko 
samobójczej dla narodu pol-
skiego, ale wręcz zbrodniczej, 
bo pchającej nas w całkowicie 
nierealny sojusz z narodami, 
które zarówno wtedy czyli po-
nad siedemdziesiąt lat temu, 
jak też i dziś te państwa i naro-
dy, wcale nie ukrywają swojej 
zoologicznej wręcz nienawiści 
do Polski jako państwa i Pola-
ków jako narodu, dając niemal 
każdego dnia nowe dowody tej, 
ich odwiecznej wrogości wobec 
Polaków, bezlitośnie prześladu-
jąc polską mniejszość i odbie-
rając jej resztki należnych jej 
praw, bez jakiejkolwiek reakcji 
ze strony kolejnych rządów w 
Warszawie, który to brak reak-
cji na swoje antypolskie działa-
nia, traktują jako przyzwolenie 
na całkowite spacyfikowanie 
Polaków na obecnej Litwie, 
gdzie brutalnie prowadzona jest 
przez Litwinów depolonizacja 
Wileńszczyzny, poprzez likwi-
dację polskich szkół, nauczania 
w języku polskim, mówienia po 
polsku oraz zakazu używania 
polskiej pisowni w nazwiskach 
polaków zamieszkujących Li-
twę i Wileńszczyznę oraz dwu-
języcznych nazw ulic. Czynione 
jest to dokładnie w ten sam spo-
sób i takimi samymi metodami, 
jakimi Litwini pacyfikowali Po-
laków i wszelkie oznaki polskości 
w czasach ich sojuszu z bolsze-
wikami, a potem z Niemiecką III 
Rzeszą w latach 1939-1944. Z ko-

lei na Ukrainie również likwiduje 
się polskie szkolnictwo, zabrania 
używania języka polskiego, na 
frontonie polskiego liceum we 
Lwowie umieszcza się postać lu-
dobójcy Polaków, dowódcy UPA 
Romana Szuchewycza, stawia się 
dziesiątki pomników ukraińskich 
zbrodniarzy takich jak Bandera, 
Szuchewycz, Kłaczkiwsij, Enej 
i wielu innych. Świętem narodo-
wym ustanawia się 14 paździer-
nika 1942 roku, dzień powstania 
UPA, która wymordowała w be-
stialski sposób setki tysięcy Pola-
ków. A ostatnim gestem ,,przyjaź-
ni’’ w stosunku do Polaków jest 
zakaz zdawania matury w języ-
ku polskim przez dzieci polskiej 
mniejszości w kilku już zaledwie 
polskich liceach na Ukrainie, ja-
kie jeszcze cudem się tam ostały. 
Tak właśnie wygląda ta prometej-
ska, zupełnie ślepa i bezrozum-
na idea ,,międzymorza’’, którą 
wszystkie polskie rządy, począw-
szy od roku 1989 nadal promują 
w jakimś niewytłumaczalnym 
amoku, nie wyciągając absolutnie 
żadnych wniosków z tragicznej 
przeszłości.
Banderowcy zdołali do swej ha-
niebnej roboty zwerbować wła-
śnie Jerzego Giedroycia. Nie-
wątpliwie ogromny wpływ na 
,,księcia polskiej żurnalistyki’’ 
miał osobnik o nazwisku Bohdan 
Osdczuk – szczególnie hołubio-
ny stypendysta Hitlera przez obie 
frakcje OUN. Bohdan Osadczuk 
to również niedoszły ochotnik do 
SS-Galizien, w 2001 roku będąc 
doradcą prezydenta Aleksandra 
Kwaśniewskiego, odznaczony 
został przezeń Orderem Orła Bia-
łego za….,,zasługi dla pojednania 
polsko-ukraińskiego”. To bynaj-
mniej nie żart. Osadczukowi wer-
bunek przyszedł łatwo ze wzglę-
du na ,,słabość’’ Giedroycia do 
niektórych Ukraińców. Jednak nie 
tyle Osadczuk ,,zwerbował’’ Gie-
droycia do OUN na początku lat 
90-ych ubiegłego wieku, ale stało 
się to dużo wcześniej, a mianowi-
cie jeszcze w 1939 roku na kilka 
miesięcy przed wybuchem  
II Wojny Światowej. Giedroyć bo-
wiem poprzez swoją żonę skoli-
gacony był z rodziną Pełenśkych, 
z której to rodziny pochodził nie-
jaki Zenowij (Zenon) Pełenśkyj, 
przed wojną rezydent OUN w 
Rzymie, w którego to rzymskim 
mieszkaniu odbył się 27 sierpnia 
1939 roku II powszechny Zbór 
OUN. O swoim skoligaceniu z 
osobami powiązanymi z ukraiń-
skim faszyzmem i integralnym 
nacjonalizmem Giedroyć, zataił 
te informacje pomijając je cał-
kowitym milczeniem w swojej 
,,Autobiografii na cztery ręce’’. 
Jednak mimo tego zatajenia, tak 
ważnych faktów ze swojego życia 
i działalności, w jednym miej-
scu swych wspomnień Giedroyć 
chyba zupełnie niezamierzenie, 
się wygadał – mówiąc, że po 
wrześniu 1939 roku jako współ-
pracownik ( w rzeczywistości 
urzędnik tejże ambasady ), w jej 
imieniu utrzymywał łączność z 
krajem, za pośrednictwem swoich 
bardzo dobrych kontaktów z… 
Ukraińcami z UWO czyli Ukra-

ińskiej Wojskowej Organizacji, 
która to UWO, była zespołem bo-
jówek antypolskiej, zbrodniczej i 
terrorystycznej OUN, która przez 
pewien czas przenosiła do Polski 
jego całą korespondencję.
Giedroyć był potem emisariuszem 
rządu emigracyjnego w Londynie 
przez cały okres II Wojny Świa-
towej, od rządu Sikorskiego po-
cząwszy. Nasuwa się w związku z 
tymi wszystkimi faktami pytanie; 
czy władze rządu emigracyjnego 
wiedziały z kim naprawdę mają 
do czynienia w osobie Jerzego 
Giedroycia i komu naprawdę słu-
ży ten człowiek ? Tego jednak już 
nigdy się chyba nie dowiemy.
Ponowny alians Organizacji 
Ukraińskich Nacjonalistów z wła-
dzami sowieckimi i sowieckim 
aparatem bezpieczeństwa prze-
ciwko Polsce.
Gdy sowiecka Armia Czerwona 
ponownie wkroczyła na ziemie 
II Rzeczypospolitej w lipcu 1944 
roku, niedawny wróg OUN, Mo-
skale, na powrót stał się ich so-
jusznikiem, z którym ponownie 
weszli w ścisły alians. Tak pisał 
2 listopada 1944 roku do PKWN, 
o odnowionej współpracy ukraiń-
skich nacjonalistów spod znaku 
OUN i UPA z sowieckim apara-
tem bezpieczeństwa, ówczesny 
wojewoda lubelski Sidor.
,,Chodzi o osoby współpracujące 
z UB i NKWD. ,,Stwierdzonym 
jest, że w szeregu wypadków zde-
cydowani nacjonaliści ukraińscy 
weszli w kontakt z NKWD i tam 
prowadzą szkodliwą robotę prze-
ciwpolską.’’
Kto nie jest Ukraińcem na ukra-
ińskiej ziemi, temu śmierć. To 
bezwzględne hasło UPA wcielała 
w życie z całą konsekwencją i do 
końca. Nawet hitlerowcy i bol-
szewicy nie odważyli się na takie 
otwarte głoszenie ludobójczych 
planów. W tym wypadku spraw-
dziła się zasada o uczniu, który 
przerósł mistrza.
Jednak gdy ten mistrz opuszczał 
Kresy Wschodnie RP, pociągnęła 
za nim cała chmara ukraińskich 
kolaborantów obawiających się 
kary narodu, a przede wszystkim 
bolszewików. Ilu z nich pozo-
stało w Polsce, na Ziemiach Od-
zyskanych ? Zdaje się, że sporo 
posługujących się własnymi na-
zwiskami, lub nazwiskami swoich 
polskich ofiar. Tyczyło to poli-
cjantów ukraińskich i ubowców. 
Powojenne procesy potwierdziły 
te fakty.
Nie było ich za wiele, bo do tych 
ludzi szybko dotarło KGB i wcią-
gnęło do służby na Polską zgu-
bę. To właśnie oni głównie dziś 
przesłaniają Polakom właściwą 
Ukrainę ‘’problem UPA’’. Wer-
bując ich spośród około siedem-
dziesięciotysięcznej rzeszy Ukra-
ińców na stałe zamieszkałych w 
Polsce, wywiadowcze władze 
KGB doskonale wiedziały kto 
całym sercem nienawidzi ‘’lac-
kiego plemienia od niemowlęcia 
w kołysce, do zgrzybiałego starca 
nad grobem’’. A ponadto byli oni 
szantażowani nieustannie groźbą 
aresztowania, a nawet deporta-
cji. Dlatego agentów należy szu-
kać przede wszystkim właśnie w 

kręgach nacjonalistów ukraiń-
skich. Według pułkownika KGB 
W. Timoszewskiego, wyrażonej 
na łamach moskiewskiego pisma 
,,Argumenty i Fakty’’, około 80% 
wszystkich agentów tej instytucji 
w Polsce rekrutowała się spo-
śród ukraińskich nacjonalistów ( 
banderowców i melnykowców ) 
– obywateli RP na stałe zameldo-
wanych w Polsce. Reszta to Żydzi 
i Niemcy. Polaków, ani przedsta-
wicieli innych grup narodowych 
pułkownik KGB nie wymienia.
Do tego jeszcze dochodziły różne 
petycje składane przez Ukraińców 
na ręce Stalina błagające ,,wodza 
międzynarodowego proletariatu’’ 
i ,,ojca narodów sowieckich’’ o 
wzięcie ich pod swoją ,,wysoką 
rękę’’, co oznaczało dosłownie 
oderwanie od Polski i przyłącze-
nie do USRR dużych połaci pol-
skiej ziemi.
Na początku naszej działalności 
(UKC-Ukraiński Komitet Cen-
tralny ) zaprosił na Preszowsz-
czyznę Organizacyjny Komitet 
Zjazdu ruskich mieszkańców 
Preszowszczyzny. Przysłuchi-
waliśmy się rozmowom – ludzie 
mówili dialektem galicyjskim ję-
zyka ukraińskiego. Zapytaliśmy i 
wyjaśnił: Że dążą do tego, by ich 
przyłączono do Ukrainy (ZSRR). 
Gdy będziemy się nazywali się 
Ukraińcami, pewniejszym będzie, 
że przyłączą nas do Ukrainy, a nie 
do Rosji. A my na to: ,,Nam by to 
również pasowało’’. Doradzono 
nam, by napisać list do Stalina, że 
chcemy wejść w skład Związku 
Radzieckiego. Wspólnymi siłami 
ułożyliśmy taki list… List ten do 
dnia dzisiejszego leży w archi-
wum we Lwowie.
Meldunek sytuacyjny ( za wrze-
sień 1944 ) Inspektoratu Zamość 
WiN:
,,NKWD prowadzi w dalszym 
ciągu intensywną akcję szpiclow-
ską bądź sami, bądź przy pomocy 
Milicji Obywatelskiej. Szpiclów 
werbuje się głównie spośród lud-
ności ukraińskiej… Milicja w 
powiecie tomaszowskim zmienia 
się powoli w organizację bojówek 
ukraińskich’’.
I dalej: ,,Na trzy dni przed śmier-
cią, Wawrzyszak aresztował w 
różnych wsiach 17Ukraińców za 
nielegalne posiadanie broni i kon-
takt z banderowcami. W cztery 
godziny po śmierci Wawrzyszaka 
zostali oni… zwolnieni z braku 
dowodów. Oczywiście żadnego 
śledztwa nie przeprowadzono. 
Na wszelkie akty gwałtu ze stro-
ny banderowców przymyka się 
oczy’’.
Inny fragment meldunku wywia-
dowczego lubelskiego Okręgu 
WiN przeznaczonego dla Głów-
nej Komendy WiN w Warszawie:
,,Nadmieniam, że UPA na niektó-
rych terenach zaczęła prowadzić 
podwójną grę. Gra polega na tym, 
że swoich członków wciskają do 
współpracy z NKWD. Ludzie ci 
mają za zadanie śledzenie prac na-
szej organizacji (WiN). Są fakty, 
gdzie trzech Ukraińców mających 
kontakty z UB i NKWD zostało 
schwytanych przez naszych ludzi. 
Wymienieni mieli rozpracowy-
wać naszych ludzi. Oprócz tego 

zdarzają się częste napady i ra-
bunki na Polakach’’.

Inny meldunek (luty 1946 rok):

,,Wywiad stwierdził, że komen-
dant miasta Brześcia major Pie-
troń ma ścisły kontakt z miesz-
kańcami wsi Kopytków – Kubie-
lem. Wymieniony Kubiel miał 
rozgałęzioną sieć wywiadowczą 
na inne tereny… Nadmieniam, że 
wg. Uzyskanych informacji, na 
teren pow. Biała Podlaska NKWD 
wysłało swoich agentów w ilości 
600 ludzi…’’ Zasilili oni seciny 
UPA !”.

I ostatni meldunek z 1946 roku:

‘’Wojsko w sile wzmocnionego 
batalionu okrążyło grupę NKWD 
udającą UPA w taki sposób, że 
groziła im kompletna zagłada. 
Wtedy dowódca otoczonego od-
działu, który poniósł straty 30 za-
bitych i 60 rannych, zdecydował 
się na krok rozpaczliwy – na de-
konspirację. Zawezwanemu do-
wódcy wojska polskiego ujawnił 
kim jest”.
W późniejszym czasie wojsko 
polskie informowało również, że 
w latach 1945-1946 sowieckie 
lotnictwo, dokonało przynajmniej 
kilku zrzutów zaopatrzenia w 
broń i amunicję dla banderow-
skich kureni UPA operujących w 
Bieszczadach.
W kilka dni później polskie wsie 
biorące udział w obronie Dyno-
wa, zostały spacyfikowane… Za-
konspirowana w Rzeszowie… in-
spiracyjna komórka NKWD robi 
częste wypady na wsie ukraińskie 
i tam namawia Ukraińców do wal-
ki z Polakami. Banderowcy odda-
wani władzom sowieckim przez 
wojska polskie, w myśl umowy 
NKWD-UPA, są wypuszczani ce-
lem wywierania zemsty na cywil-
nej ludności polskiej’’.
Uważa się, że około 80% infor-
matorów KGB w Polsce rekruto-
wało się z upowskich szeregów. 
Oni też, podobnie jak ounowcy, 
na życzenie KGB mieli obowią-
zek posyłać dzieci na studia ru-
sycystyczne aby ułatwić im w ten 
sposób kontakt z Moskwą.
Prof. Zygmunt Mańkowski, zasłu-
żony w tropieniu zbrodniarzy spod 
znaku OUN-UPA i SS Galizien, 
natknął się na list Chruszczowa 
w Centralnym Państwowym Ar-
chiwum w Kijowie. Chruszczow, 
mógł za pośrednictwem służb 
specjalnych, mieć kontakt z krajo-
wym przywództwem OUN-UPA 
– czego nie wyklucza m. in. My-
ron Matwijenko – szef służby bez-
pieki OUN po Mykole Łebediu. 
Zatem 20 lipca, a więc jeszcze 
przed ogłoszeniem ,,Manifestu 
PKWN’’, ale zaraz po przekrocze-
niu Bugu przez Armię Czerwoną, 
Chruszczow (być może także 
przekonany przez banderowców) 
uznał, że rejony te są warte zacho-
du aby je od Polski oderwać. Sta-
lina przekonywał kłamliwie, że są 
to obszary zamieszkałe w więk-
szości przez Ukraińców i Rosjan, 
dlatego zgodnie z ,,prawem o sa-
mostanowieniu’’, należy włączyć 
je ,,w skład Związku Sowieckiego 
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z przyłączeniem do sowieckiej 
Ukrainy’’. Dalej Nikita Siergieje-
wicz pisał: ,, Do sowieckiej Ukra-
iny należy przyłączyć Chełm, 
Hrubieszów, Zamość, Tomaszów, 
Jarosław i niektóre inne przylega-
jące do powyższych miejscowo-
ści. Z tych rejonów można będzie 
utworzyć w składzie Ukraińskiej 
Socjalistycznej Republiki obwód 
chełmski z obwodem centralnym 
w Chełmie’’.
List nic nie mówił o ,,książęcym 
grodzie’’ Przemyślu; upomni się 
o niego Nikita Siergiejewicz w 
październiku 1956 roku, w odpo-
wiedzi na powszechne wołania 
Polaków o zwrot Rzeczypospo-
litej Lwowa. Wtedy ten, już jako 
gensek kompartii ZSRS, zagroził 
odłączeniem od Polski Przemyśla.
List Chruszczowado Stalina nie 
był znany, miał bowiem charak-
ter ściśle tajny, jak wszystko, co 
trafiało na biurko dyktatora, ale 
zamiary Chruszczowa względem 
Polski, znane już były wcześniej. 
Ujawnił je on 1 marca 1944 roku 
na posiedzeniu Rady Najwyższej 
Ukraińskiej SRS, m.in. mówiąc: 
,,Naród ukraiński będzie się do-
magał włączenia do ukraińskie-
go państwa sowieckiego, rdzen-
nie ukraińskich ziem, jakimi są 
Chełmszczyzna, Hrubieszów, Za-
mość, Tomaszów, Jarosław’’. ,,Po 
ukazaniu się przemówienia Ni-
kity w prasie (Prawda Ukrajiny i 
Prawda z 6 III 1944) – oświadczył 
M. Matwijenko – na rozkaz Ro-
mana Szuchewycza przerzucone 
zostały na tamte obszary dodatko-
we kurenie UPA, aby już sprawę 
zabezpieczać. Wiem, być może, 
że dotarły one do Chruszczowa, 
albo odbyto je na jego polece-
nie. W każdym razie stanowisko 
Chruszczowa satysfakcjonowało 
nas i zachęcało do przeciwpol-
skich działań’’, czyli do rzezi.
Jurij Szuchewycz – Berezyńśkij 
twierdzi, że w czasie rozmowy z 
ojcem ,,Tarasem Czuprynką’’ – 
hołownym komandyrem UPA ( 
mógł to być początek lipca 1944 
roku ), ten zapewniał syna, że 
Chełmszczyzna na pewno przy-

padnie Ukrainie. Jurij sądzi, że 
jego ojciec ,,dużo wiedział, ale 
mało mówił, bo tego wymagały 
prawidła konspiracji’’.
Jest to dowód pośredni, że ist-
niała, udowodniona zresztą już, 
antypolska zmowa OUN-UPA i 
bolszewików, dotycząca nie tyl-
ko fizycznego unicestwienia Po-
laków, ale także aneksji ich ziem 
tak, by Polska była mała i nic w 
Europie nie znaczyła. I chyba 
przez pamięć na ów antypolski 
,,alians’’ banderowsko-bolszewic-
ki, Chruszczow, jak tylko został 
gensekiem kompartii ZSRS, ogło-
sił amnestię dla UPA i rozkazał 
wypuścić wszystkich rizunów z 
łagrów.
Komunizm i ukraiński nacjona-
lizm, to dwie wielkie doktryny 
wymyślone przez osoby tej samej 
totalitarnej proweniencji – choć 
o różnych nazwach: bolszewic-
ka i nazistowska. To pokrewień-
stwo, a także antypolskie ostrze 
banderowców i bolszewików, 
zaowocowało wreszcie tym, że 
ułaskawieni banderowcy mogli 
zajmować posady państwowe. 
Przykładem konkretnym jest po-
stać Wasyla Kuka, kata Narodu 
Polskiego, który po ,,Czuprynce’’ 
odziedziczył schedę komandy-
ra hołownego UPA. Świat o tym 
pamięta, zapomina jedynie o tych 
zbrodniarzach, w tym też o Kuku 
– ,,Kowalu’’, Międzynarodowy 
Trybunał Sprawiedliwości w Ha-
dze.
Fakt odnowionego, antypolskie-
go sojuszu pomiędzy sowieckimi 
bolszewikami a OUN potwier-
dza też Lucyna Kulińska pisząc: 
„Nie tylko dowódcy UPA byli 
bowiem zainteresowani oderwa-
niem od powojennej Polski jej 
południowo-wschodnich terenów 
celem stworzenia tam jednostki 
terytorialnej o nazwie ,,Zakie-
rzoński Kraj’’. Również czołowi 
przedstawiciele władz Ukraiń-
skiej SRR i Komunistycznej Par-
tii Bolszewików Ukrainy z Nikitą 
Chruszczowem i Ołeksandrem 
Kornijczukiem ( mąż Wandy Wa-
silewskiej, której ojcem chrzest-

nym był Józef Piłsudski ) na czele 
zgłaszali po wojnie roszczenia do 
Chełma, Hrubieszowa, Przemyśla 
i ziem na wschód od Sanu. Utra-
ta tych ziem na rzecz ZSRR była 
zatem realna w wypadku dalszego 
tolerowania działalności UPA”.
I jeszcze jeden fakt potwierdzają-
cy dowody zebrane przez profe-
sorów Edwarda Prusa, Zygmun-
ta Mańkowskiego i dr. Lucynę 
Kulińską na temat ponownego 
sojuszu zawartego pomiędzy Or-
ganizacją Ukraińskich Nacjona-
listów, a władzami sowieckimi i 
ich aparatem bezpieczeństwa, że 
celem tego aliansu była całkowita 
i ostateczna fizyczna depoloniza-
cja Polskich Kresów, jak również 
oderwanie od Polski jej obecnych 
południowo – wschodnich ziem:
Kiedy na zachodnią Ukrainę po-
wróciła władza sowiecka, Ro-
man Szuchewycz jeździł z kolei 
pod fałszywym nazwiskiem, ale 
za wiedzą i całkowitą zgodą, a 
także pod ochroną NKGB, do 
sanatorium w Odessie. Faktem 
jest, że przed 1939 rokiem OUN 
była finansowana głównie przez 
Niemcy, ale brała też pienią-
dze od ZSRR i Czechosłowacji, 
na rzecz, których świadczyła w 
Polsce usługi wywiadowcze tak 
samo jak dla Niemiec. Do czego 
jednak UPA potrzebna była Stali-
nowi po 1945 roku ? Być może do 
całkowitej depolonizacji Kresów 
Wschodnich i zmuszenia resztek 
żyjących tam Polaków za pomocą 
krwawego terroru, by ,,repatrio-
wali’’ się do Polski Ludowej.
Na koniec, warto przytoczyć jesz-
cze historię zamachu na pierw-
szego prowydnyka Organizacji 
Ukraińskich Nacjonalistów puł-
kownika Jewhena Konowalca, za-
mordowanego w zamachu bom-
bowym w Rotterdamie 23 maja 
1938 przez sowieckiego agenta 
NKWD Pawła Sudopłatowa, któ-
ry wcześniej zdobywszy zaufanie 
Konowalca, został jego najbliż-
szym współpracownikiem, a tego 
właśnie dnia, w jednej z Rotter-
damskich kawiarni wręczył mu 
bombonierkę z ładunkiem wybu-

chowym, która zakończyła życie 
pierwszego wodza OUN.
Człowiekiem, który ułatwił Sudo-
płatowowi dotarcie do Jewhena 
Konowalca i wejście w krąg jego 
najbliższych współpracowników, 
obdarzonych przez prowydnyka 
największym zaufaniem, był… 
Mykoła Łebed, który początek 
swojej kariery terrorysty,( był 
nim przez całe swoje życie), za-
czynał jako agent sowieckiego 
NKWD, w strukturach OUN. To 
właśnie Mykoła Łebed, pseudo-
nim w NKWD ,,Orest’’, umożli-
wił sowieckim agentom dotarcie 
do osoby Jewhena Konowalca, a 
potem jego fizyczną likwidację.
Nie przeszkadzało to jednak Łebe-
diowi zostać potem agentem nie-
mieckiej Abwhery, a od kwietnia 
1941 roku pełnić funkcji zastępcy 
Stepana Bandery w OUN-B i kie-
rować banderowską ludobójczą 
Służbą Bezpeky, odpowiedzialną 
za bestialską śmierć setek tysięcy 
Polaków na Kresach Rzeczypo-
spolitej. Po zakończeniu wojny i 
swojej ucieczce na Zachód, Łebed 
został z kolei agentem amerykań-
skiej C.I.A, opłacany przez nią i 
chroniony, aż do swojej śmierci w 
1998 roku.
Tak wyglądają fakty. Taka jest 
prawda, która prędzej czy póź-
niej zajaśnieje pełnym blaskiem 
swojej chwały, nawet z mroków 
najciemniejszej nocy. Prawda, 
ukazująca w całej pełni rolę ukra-
ińskich nacjonalistów w prowa-
dzonej przez nich krwawej wojnie 
przeciwko państwu i narodowi 
polskiemu, od samego początku 
istnienia OUN, w ścisłym sojuszu 
z dwoma największymi i najbar-
dziej zbrodniczymi totalitary-
zmami w całej historii ludzkości 
tj. III Rzeszą Niemiecką Adolfa 
Hitlera i Sowieckimi Bolsze-
wikami. Polscy patrioci znają 
prawdę i mają historię w swoich 
sercach. Nie mają jednak ani 
jednego, ani drugiego ludzie, 
którzy mianowali się elitami 
tego kraju i narodu. Większość 
bowiem z nich chce tę praw-
dę ukryć, wymazać z pamięci 

i historii, bo przeszkadza im w 
obecnych stosunkach, układach 
i sojuszach. Jest dla nich wręcz 
zbędnym balastem w ułożeniu 
sobie ,,europejskich’’ stosun-
ków z Ukrainą, a także Litwą. 
Ludzie ci zupełnie lekceważą 
okrutne męczeństwo Polaków 
na Kresach Rzeczypospolitej, 
przez używanie określeń wy-
łącznie propagandowych, a nie 
naukowych i zgodnych z fakta-
mi, wobec ogromu ludobójstwa, 
które zostało dokonane na Pola-
kach przez OUN-UPA w latach 
1943-1944. W czasie organizo-
wanych przez siebie samych, 
kolejnych rocznic związanych z 
martyrologią Polskiego Narodu, 
powtarzają znany już od dawna 
wszystkim fakt, że PRL został 
zbudowany na fundamencie 
kłamstwa Katyńskiego. Jedno-
cześnie zupełnie ,,nie widzą’’, że 
system władzy politycznej, jaki 
sami stworzyli w III RP, zbudo-
wali i utrwalają coraz mocniej 
na fundamencie kłamstwa Wo-
łyńsko-Małopolskiego, którego 
to kłamstwa założycielskiego 
obecnej Polski, umacniającej 
ten stan rzeczy, będzie ustawa o 
tzw. ,,Męczeństwie Kresowian’’, 
będąca w tym brzmieniu, w ja-
kim ją nam przygotowują ręka-
mi posła Pis Michała Dworczy-
ka, kontynuacją wcześniejszej 
uchwały sejmu RP z czasów wła-
dzy PO, autorstwa Mirona Sy-
cza, negacjonisty Wołyńskiego 
ludobójstwa i syna banderow-
skiego zbrodniarza Ołeksandra 
Sycza, o tzw. ,,znamionach’’ lu-
dobójstwa. Naiwni sądzą, że na 
kłamstwie o przeszłości będą 
w stanie zbudować bezpieczną 
teraźniejszość i przyszłość. Nie-
stety tak się jednak nie da. Jest 
to niemożliwe. Cienie przeszło-
ści pozostają.

Źródła:

http://www.klubinteligencjipol-
skiej.pl/2016/10/wspolpraca-
-oun-z-sowieckim-nkwd/
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Pierwszym i najwalniejszym 
obowiązkiem narodu - żyć pra-
gnącego - czcić bohaterów 
swoich. Obowiązek to kardy-
nalny: od spełnienia jego zależy 
przyszłość narodu. Pokolenia 
bowiem, wychowane w chlub-
nej tradycji własnego narodu 
zdolne są zrozumieć i pojąć 
szczytną jego przeszłość, mogą 
wyłowić z niej cele, ideały i 
drogi do ich spełnienia, prze-
jąć się dziejową rolą, napełnić 
się godną pochwały dumą na-
rodową, dążyć do prześcignię-
cia przodków w ofiarnej służ-
bie dla Ojczyzny. Odkrywać i 
potomności przekazywać czyny 
bohaterów naszych rzeczą hi-
storji i historyków, pamiętnika-
rzy i tych wszystkich, którzy na 
własne oczy czyny ich oglądali. 
Słowa wstępu Czesława Mą-
czyńskiego do wydanej w 1926 
roku nakładem Drukarni Za-
kładu Narodowego imienia 
Ossolińskich we Lwowie  pracy 
zbiorowej „W obronie Lwowa 
i kresów wschodnich”, przeka-
zującej pamięci potomnych na-
zwiska i czyny tych „prawych 
synów i córek Polski, którzy 
na widok orężnych zakusów o 
władzę nad prastarymi dziel-
nicami Piastów i Jagiellonów 
w latach 1918-1919, wypisa-
li na sztandarze hasło: „Nie 
damy ziemi skąd nasz ród”.  
Nadeszła pamiętna w dziejach 
Lwowa noc z czwartku na pią-
tek z 31 października na 1 li-
stopada roku 1918. Miasto było 
pogrążone w głębokim śnie. Nie 
spali natomiast pracujący go-
rączkowo przy pomocy pruskich 
i austrjackich organów konspi-
ratorzy, nie spali oficerowie Ru-
sini, nie spali żołnierze po ko-
szarach, gdzie ich szeregowano 
podług narodowości, uzbrajano 
późniejszych, „ukraińskich he-
rojów, rozbrajano zaś innych. 
…Zaskoczona zamachem lud-
ność Lwowa patrzyła z oburze-
niem na snujące się po ulicach 
samochody ze strzelcami ruski-
mi, na ponure twarze brudnego 
chłopstwa, grożącego spokoj-
nym mieszkańcom wylotami 
karabinów…Chwilowy sukces 
zachęcał ruskie żołdactwo do 
wyzywającej postawy wobec 
publiczności, zwłaszcza zaś wo-
bec neutralnych oficerów i żoł-
nierzy, którzy nieświadomi sta-
nu rzeczy, wychodzili jak zwy-
kle przy broni z swoich domów. 
Rozbrajano ich przemocą, kon-
fiskowano oręż i doprowadzano 
przytem do przykrych scen i scy-
sij…Obronną stosunkowo ręką 
wychodzili przechodnie, którzy 
wychowani lub też zamieszkali 
na wsi, umieli wysławiać się w 
ordynarnym chłopskim języku. 
Doświadczyłem tego po dwa-

kroć na własnej osobie, gdy 
w zrozumiałych dla żołdaków 
zwrotach mowy odpędziłem ich 
od siebie. Pokonfiskowaną a nie 
użytą dla ruskich żołnierzy broń 
wywieziono później z „Domu 
narodnego “ i oddano do dys-
pozycji po wsiach plądrujące-
mu, rabującemu i mordującemu 
chłopstwu… Nawet z patrolu-
jących szeregów wymykali się 
niekiedy uzbrojeni Rusini, zo-
stawiali po domach i sieniach 
broń i amunicję i z napełnionemi 
plecakami uciekali na prowincję 
do swoich chałup. Korzysta-
li z kradzieży w całej pełni jak 
zwykle. Żydzi skupywali za 
bezcen towary… (Boje o Lwów- 
Józef Białynia Chołodecki) 
Znajdowała się wtedy we Lwo-
wie nieznaczna tylko ilość pol-
skich wojskowych ( kilkuset 
ludzi), którzy podporządkowa-
li się komendantowi P. K. W. 
Czesławowi Mączyńskiemu. W 
różnych punktach miasta czu-
wały pogotowia tajnych pol-
skich organizacji z zadaniem 
stawienia czoła w razie zamachu 
ukraińskiego, również „Polski 
Korpus Posiłkowy”, organiza-
cja jawna, ulokowana w Szkole 
Sienkiewicza. - Około jedena-
stej godziny przed południem 
pokazał się koło szkoły silny 
patrol ukraiński. Około 60 ludzi 
z osadzonym na aucie karabi-
nem maszynowym uderzyło w 
garstkę polskiej młodzieży. Po-
dejście nie udało się…Patrole 
złożone z małych chłopców od 
12 lat w górę, rozbrajały ukra-
ińskich żołnierzy, odbierały im 
automobile i wozy z bronią i 
żywnością. W niewielkiej odle-
głości od szkoły im. Sienkiewi-
cza walczył przeciw naporowi 
nawały ukraińskiej inny gmach: 
„Dom techników” przy ulicy Is-
sakowicza. Tam znajdowało się 
pamiętnej nocy około 30 człon-
ków „Polskiej organizacji woj-
skowej” i tyleż polskich kadr 
wojskowych z kilku zaledwie 
karabinami. Lecz nie im lękać 
się z tego powodu przeciwnika! 
Zuchwały pomysł wydobycia 
karabinów z magazynu szpital-
nego na Politechnice wiedzie 
młodzież w biały dzień do gma-
chu, komendant Węgier otwiera 
pod naciskiem rozkazu wskaza-
ny schowek, ot i broń gotowa 
do dyspozycji! Obwarowany 
„Dom techników” wysyła drob-
ny oddział 7 ludzi pod komendą 
porucznika Monda i nawiązuje 
łączność z remizą tramwajową 
jako trzecim punktem obronnym 
miasta. W północnej stronie 
miasta operowały dalsze trzy 
reduty, a to: na ulicy Kordeckie-
go oddział ppor. Kułakowskie-
go, na ulicy Janowskiej oddział 
por. Abrahama, im ulicy Leona 

Sapiehy oddział ppor. Starka…
Podczas gdy zapoczątkowana 
przez młodzież akcja militarna 
postępowała prawidłowo, osią-
gała pomimo krwawych strat 
pomyślne wyniki, organizowała 
się na polskim obszarze frontu 
bojowego cywilna ludność w 
celu utworzenia odpowiednie-
go rządu, który mógłby wystę-
pować otwarcie… W gmachu 
II szkoły realnej zawiązał się 
komitet, złożony z 12 osób, po-
dzielił się na sekcje i rozpoczął 
działalność zaproszeniem na 
posiedzenie do „Domu kolejo-
wego” tych członków „Tymcza-
sowej Rady Miejskiej”, których 
zaskoczyły wypadki po tej stro-
nie miasta. Z ramienia komite-
tu dwunastki objął organizację 
milicji dyrektor teatru Ludwik 
Heller, dr. Tobiasz Aszkenaze 
przeprowadzał akcję skarbową 

na czele aprowizacji…(Boje o 
Lwów- Józef Białynia Choło-
decki).

Gdy oba cmentarzyska miejskie, 
zajęte chwilowo przez t. z. Ukra-
ińców, nie były dostępne dla 
zwłok rycerskiej dziatwy naszej 
i innych ofiar wichury wojen-
nej, grzebano poległych i zmar-
łych z ran po polskiej stronie 
frontu bojowego bądź na pro-
wizorycznych cmentarzykach, 
założonych w tym celu w po-
bliżu tymczasowych fortec, jak 
np. szkoły im. Sienkiewicza, w 
ogrodzie gmachu Politechniki, 
obok szkoły kadeckiej, bądź też 
na samem miejscu zaszczytnej 
śmierci. Po wyparciu uzurpato-
rów z murów stolicy wschod-
niej Małopolski zajęła się spra-
wą „Bożej roli” dla obrońców 
Lwowa reprezentacja miasta i z 
patrjotyczną ofiarnością zama-

nifestowaną już dawniej wobec 
uczestników walk o wolność 
Polski z lat 1830—1831, tu-
dzież 1863—1864, wyznaczy-
ła komisyjnie na cmentarzu 
Łyczakowa odrębne miejsce, 
stoki wzgórza od strony Po-
hulanki, pod kurhany „najza-
służeńszych tej ostatniej doby”. 
(Cmentarz obrońców Lwowa. 
Poświęcenie kaplicy na cmen-
tarzu i pomnika na Persenków-
ce- Józef Białynia Chołodecki)  
Najmłodszą ofiarą boju o Lwów 
był Petrykiewicz Antoni, lat 
13, uczeń II klasy gimnazjum 
walczący zawzięcie w obronie 
Lwowa, ranny ciężko na Per-
senkówce. Zmarł 15 stycznia 
1919 roku mimo wszelkich za-
biegów lekarskich. Bitschan Ju-
rek, lat 14, uczeń VI klasy gim-
nazjum zostawił w domu list:  
„Kochany Tatusiu! Idę dzi-

Wychowanie w chlubnej 
tradycji własnego narodu
Bożena Ratter
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Nie banderowska Ukraina 
Taras Prochaśko -Tłumaczenie Wiesław Tokarczuk 
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 Wydawało mi się, że jest prostac-
ki, szorstki i niezbyt inteligentny. 
Ale on – ani razu nie łamiąc ta-
jemnicy spowiedzi – mówił o ty-
siącach wysłuchanych spowiedzi. 
I ilość w tym przypadku ma roz-
strzygające znaczenie.

Nie potrafił pięknie mówić. Jego 
kazania przypominały alfabet: 
oto A, a tu R, ryba pływa, słońce 
świeci, zarazem potrafił powie-
dzieć „nie”, jest tak, tak i tak, nie 
używaj „ponieważ, jednak”, bo to 
prowadzi do złego. Pewnego razu 
opowiedział mi coś o P, o patrio-
tyzmie. Tak samo szorstko, ale 
bardzo mądrze.
 
Akurat wtedy rozpoczął się nie 
grożący śmiercią ani kalectwem 
wyścig – kto jest większym pa-
triotą. A był uważany za nacjo-
nalistę. Wtedy, tak jak i teraz, z 
tymi definicjami – patriota, nacjo-
nalista – panował całkowity brak 
jasności. Był chrześcijańskim pa-
triotą, co nie jest czymś niezwy-
kłym u księdza. Był przekonany o 
tym, że naród i ojczyzna – to tylko 
najważniejsza forma, którą napeł-
nia się – bo trzeba przecież zaist-
nieć w sensie materialnym – esen-
cją ogólnoludzkiej i jednocześnie 
twórczej treści. A forma należy do 
sfery wolności wyboru. Czego nie 
można powiedzieć o determini-
zmie istoty. On sam wybrał ukra-
ińskość, choćby z tego powodu, 
że nigdzie indziej na świecie nie 
był, i ta ziemia, ci ludzie, ten ję-
zyk były jedyną sceną, na której 
rozgrywa się dramat Boży, trage-
dia, komedia, kronika, anegdota, 
pieśń, pieśń pieśni, przypowieść, 
pokaz – show. Ponadto Cerkiew 
Greko-Katolicka wydawała mu 
nie tylko czymś rodzimym, prze-
kazywanym wraz z ojczyzną i 

spuścizną dziadów, ale również 
bardzo ciekawym projektem, re-
alizacja którego oznacza wnosze-
nie wkładu do ogólnego spektrum 
promieniowania całej ludzkości.
 
I wówczas ten sługa Boży powie-
dział, dlaczego jest patriotą, ale 
nie może być nacjonalistą. Pro-
blem prawdziwego nacjonalisty 
polega na tym, że on nie jest w 
stanie pokochać swojego narodu.
Miłość w jego przypadku jest pró-
bą przywłaszczenia sobie czegoś, 
co nie istnieje na poziomie ciele-
snym.
 
Nacjonalista musi kochać idealne 
postaci, których w rzeczywistości 
nie ma. A wszyscy ci rodacy i pa-
trioci, którzy nie rozumieją, o co 
nacjonaliście chodzi, to ci, z któ-

rymi walka musi być najbardziej 
zawzięta.
Pretensja, pogarda i nienawiść 
do własnego narodu, marzenie o 
przymusowym jego udoskonale-
niu, które we wczesnych fazach 
musi odbywać się przez upoko-
rzenia, przekonanie, że na miłość 
trzeba zasłużyć ...
 
I niepodważalne prawo do arbi-
tralnego decydowania, co robić z 
nieuświadomionymi i apostatami. 
[….]
 
------------------
Fragmenty tekstu Tarasa Prochaś-
ki z Ukraińskiego portalu Zbrucz, 
https://zbruc.eu/node/80063 w 
tłumaczeniu Wiesława Tokarczu-
ka. 

/ Taras Prochaśko opowiada o ukraińskim duszpasterzu, który lubi zwykłych grzeszników 
i jest patriotą, ale nie nacjonalistą. - http://si.neon24.pl/post/143914,nie-banderowska-

-ukraina-22

siaj zameldować się do woj-
ska. Chcę okazać, że znajdę 
tyle sił, by służyć i wytrzymać. 
Obowiązkiem moim jest iść 
bo braknie ciągle ludzi do wy-
swobodzenia Lwowa. Jerzy”.  
Wśród zacnych obrońców Lwo-
wa, którzy oddali życie są  trzy 
osobistości o niezwykłej ofiar-
ności i pierwszorzędnych za-
sługach. Są niemi: Aleksander 
Wincenty Jan z Góry hr. Skar-
bek, Wacław Iwaszkiewicz i Ta-
deusz z Cienia Pomian Cieński.

Skarbek był potomkiem jednej 
z najstarszych rodzin szlachec-
kich, pieczętującej się klejno-
tem Abdank, osiedlonej pier-
wotnie na Kujawach. Rodzina 
ta dostarczyła Rzeczypospoli-
tej Polskiej sześciu senatorów. 
W minionem stuleciu znanem 
było zaszczytnie w całej Pol-
sce nazwisko Fryderyka Skarb-
ka, dziada Aleksandra, członka 
Ministerstwa za czasów Księ-
stwa Warszawskiego, profesora 
ekonomji w uniwersytecie war-
szawskim, autora licznych dzieł 
i rozpraw, pracownika na polu 
humanitarnem, tudzież nazwi-
sko Stanisława Skarbka, uczest-
nika ruchu narodowego w roku 
1809, twórcy wielkiego zakładu 
dobroczynnego dla sierót i star-
ców w Drohowyżu, tudzież pier-
wotnego gmachu teatralnego we 
Lwowie. Urodził się Aleksander 
Skarbek w roku 1874 w Jorda-
nowicach pod Warszawą. Ukoń-
czywszy studja akademickie w 
Innsbrucku, złożywszy doktorat 
praw, poświęcił się służbie po-
litycznej pierwotnie we Lwo-
wie pod sterem namiestnika 
hr. Leona Pinińskiego, później 
w Przemyślu pod sterem rad-
cy Lanikiewicza, ongi uczest-
nika powstania roku 1863/64. 
Poślubiwszy w roku 1901 znaną 
ogółowi z ofiarności dla dobra 
społecznego Felicję ze Szcze-
pańskich, wdowę po Andrzeju 
hr.Fredrze, wnuku Aleksandra, 
wystąpił z szeregu urzędników 
państwowych, zamieszkał w 
majątku Beńkowa Wisznia, ad-
ministrował wzorowo mieniem, 
piastował stanowisko marszałka 
Rady Powiatowej w Rudkach, 
pokładał zasługi około roz-
woju powiatu na polu ekono-
micznem i narodowem, działał 
wydatnie jako poseł do Sejmu 
Krajowego i do Rady Państwa 
w Wiedniu, a w gronie delega-
tów do wspólnych obrad z Wę-
grami w Budapeszcie spełniał 
obowiązki referenta budżetu 
wojskowego. (Boje o Lwów- 
Józef Białynia Chołodecki).  
Uroczystość poświęcenia ka-
plicy wybudowanej pod kie-
rownictwem arch. Kazimierza 
Weissa odbyła się dnia 28 wrze-
śnia 1925. Dzień ten niedzielny 
upłynął pod znakiem głębokiego 
hołdu poległym obrońcom Lwo-
wa, ku których czci wdzięczne 
społeczeństwo postawiło dwa 
wspaniało monumenty: kaplicę 
na cmentarzu obrońców Lwo-
wa i pomnik na Persenkówce. 
W uroczystościach poświęcenia 
tych objektów, w dniu powyżej 

wymienionym wzięły udział 
nieprzejrzane masy społeczeń-
stwa…Wcześnie już na tem 
campo santo lwowskiego bo-
haterstwa poczęli się gromadzić 
przedstawiciele władz i insty-
tucij, organizacje ze sztanda-
rami…wzorowy ład utrzymały 
liczne zastępy młodzieży szkół 
średnich i harcerzy. Obszerny 
teren wypełniły uczennice szkół 
średnich z wieńcami. Obok 
kaplicy stanęli weterani z r. 
1863/4, prezydjum Rady miej-
skiej, szefowie władz i urzędów. 
Aktu poświęcenia dokonał ks. 
arcybiskup Bolesław Twardow-
ski w otoczeniu licznego kleru, 
poczem w nowo poświęconej 
kaplicy odprawił mszę św. Przy-
bywającemu ministrowi spraw 
wojskowych gen. Władysławo-
wi Sikorskiemu złożył raport 
dowódca kompanji honorowej. 
Wraz z nim przybył liczny or-
szak. Tworzyli go ze ścisłej 
świty: gen. Rozwadowski, gen. 
gen. Górecki, ppułk. Abraham, 
adj. por. oraz mjr. Kwiatkow-
ski, red. „Polski Zbrojnej”, 
dalej generałowie: dowódca 
Malczewski, Lamęzan, Linde, 
Zieliński, Thullie, Śląski, ks. 
Bogucki, dr. Bałłaban i szefo-
wie poszczególnych oddziałów. 
…Imieniem reprezentacji mia-
sta przejął pomnik (na Persen-
kówce)  pod trwałą opiekę wi-
ceprez. dr. Leonard Stahl. „Po-
koleniom, które po nas przyjdą 
- mówił - przekażemy tę opiekę 
i każemy prowadzić dzieci do 
stóp tego pomnika, by uczyły się 
i wiedziały, jak dla Polski umie-
rać umiała młodzież polska z 
r. 1918. Pomnik ten, ten dalszy 
klejnot w naszym narodowych 
pamiątek kościele, staje god-
nie obok cmentarza Obrońców, 
obok kaplicy złoczowskiej, obok 
mogiły zadwórzańskiej i innych 
mogił i jest dalszym dowodem, 
że duch ten, który kazał chwy-
cić za broń i walczyć na śmierć 
w obronie Lwowa i naszych 
kresów - tego bodaj że najważ-
niejszego węgła Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej - żywie w nas 
wszystkich nadal. Nie wyzywa-
my losu, nie pragniemy dalszych 
poświęceń na polu walki oręż-
nej, - przeciwnie, pragniemy 
z całą ludnością, tutaj razem z 
nami mieszkającą, pokojową 
pracą ofiarną służyć potędze i 
rozwojowi naszego Państwa, ale 
stwierdzamy i ślubujemy, że na  
wypadek targnięcia się na na-
sze najświętszą krwią okupione 
prawa, - ci, których tutaj czci-
my-znajdą w narodzie godnych 
następców i naśladowców. Z tą 
myślą i tą intencją budowano 
ten pomnik, z tą myślą i intencją 
miasto go obejmie pod opiekę. 
(Cmentarz obrońców Lwowa. 
Poświęcenie kaplicy na cmen-
tarzu i pomnika na Persenków-
ce- Józef Białynia Chołodecki)  
Cytowane powyżej fragmenty 
pochodzą z relacji  przygotowa-
nych przez świadków  w siód-
mą rocznicę dokonanego przez 
Ukraińców zamachu stanu 1 
listopada 1918 roku. (Ukraińcy 
ogłosili powstanie na obszarze 

dawnej Galicji Wschodniej od 
Mościsk po Stanisławów i Ko-
łomyję państwa o nazwie Za-
chodnioukraińska Republika 
Ludowa (ZURL), ze stolicą we 
Lwowie). Relacje o przebiegu 
bojów o Lwów, udziale kobiet i 
młodzieży, przybyciu z odsieczą  
mieszkańców znad Wisły i War-
ty, sylwetki organizatorów od-
sieczy, listy nazwisk i życiorysy 
poległych w obronie Lwowa od 
1 XI 1918 do 30 IV 1919 roku 
jak również relacje z projekto-
wania, wykonania i uroczyste-
go przekazania społeczeństwu 
miejsc pamięci, w tym przenie-
sienie zwłok nieznanego obroń-
cy Lwowa do Grobu Niezna-
nego Żołnierza w Warszawie.  
W  tym roku przypada setna 
rocznica (100-lecie) Obrony 
Lwowa i Kresów Wschodnich. 
W jaki sposób władze, w tym 
Minister Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego planuje upa-
miętnienie bohaterskiej obrony 
600-letniego dziedzictwa naro-
dowego we Lwowie? Czy usta-
wiczne działania na rzecz po-

prawnych stosunków polsko – 
ukraińskich poprzez finansowa-
nie Ukrainy, również w Polsce, 
przyniosą efekt w postaci przy-
wrócenia wyskrobanego tytu-
łu przyznania krzyża (obro-
ny Lwowa) w katakumbach 
Cmentarza Orląt Lwowskich 
przy nazwiskach Antoniego 
Petrykiewicza Jurka Bitschna 
i wielu innych? Ta dewastacja 
zabytkowych płyt odbyła się w 
wolnej Ukrainie i nie jest pro-
wokacją sowiecką. Wyskrobane 
czy odłupane tablice na budo-
wanych przez polskich obywa-
teli i rząd polski w ciągu 600 
Lwowa (i innych miast) zabyt-
kach architektury są na porząd-
ku dziennym i co roku ich przy-
bywa, czy oznacza to, iż Lwów 
jest pełen rosyjskich troli? W 
takim razie z kim chcemy utrzy-
mywać przyjacielskie stosunki?  
-Przesunęła się tymczasem linja 
bojowa na korzyść Polaków ku 
środkowi miasta, a z poza bojo-
wego frontu przybyli w dniu 12 
listopada polscy delegaci w oso-
bach dr. Chlamtacza, Cieńskie-

go i Artura Hausnera. Ukraińcy 
powołali ze swej strony jako 
przedstawicieli dr. Łozińskiego, 
dr. Hołubowicza następnie dr. 
Hankiewicza. W ciągu trzech 
tygodniowych rządów ukraiń-
skich we Lwowie odbyło się 
w całości około 12 ugodowych 
posiedzeń, które przeciągnęły 
się niekiedy do 1 albo i 2 go-
dziny w nocy. Rokowania te 
stwierdziły dowodnie, iż Rusi-
nom brak szczerej, prawdziwej 
ochoty do zgody. Na wszelkie, 
choćby najrozsądniejsze, naj-
bardziej przekonywujące argu-
menta, odpowiadali krętactwem 
i perfidją; przeciwstawiali nie-
zbitym dowodom bezmyślny 
upór i stereotypową odpowiedź, 
streszczającą się w wyuczonym 
z góry frazesie: - uznajcie, wy, 
Polacy, naszą suwerenność, 
złóżcie broń, wynieście się San, 
zostawcie nam wasz sześciowie-
kow kulturalny i ekonomiczny 
dorobek, a wtedy powiemy wam 
końcowe słowa. (Boje o Lwów- 
Józef Białynia Chołodecki) 
Bożena Ratter



www.ksi.btx.pl                                                                                                                                                                                                                        1 czerwca 2018  - strona 19PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

Kate Brown, „Kresy, 
Biografia krainy, której nie ma. Jak znisz-
czono wielokulturowe pogranicze”
Alicja Łukawska
Kate Brown, profesor historii z 
Uniwersytetu stanu Maryland, na-
pisała książkę o kresach wschod-
nich, jakiej nie napisał jeszcze 
żaden Polak. Prezentuje w niej 
zupełnie inne spojrzenie niż nasze 
na historię dawnych naszych ziem. 

Autorka tej książki studiowała w 
latach 1980., jeszcze w okresie 
zimnej wojny pomiędzy Stana-
mi Zjednoczonymi a Związkiem 
Radzieckim. Jak sama pisze we 
wstępie, w 1987 roku dostała sty-
pendium rządu amerykańskiego 
na studia rusycystyczne i historii 
sowieckiej w ramach zimnowo-
jennego programu „poznać wro-
ga”. Jakoś dziwnie to brzmi, mam 
wrażenie, że Amerykanie to szpie-
gów tak kształcili… Przez jakiś 
czas przebywała w Lenigradzie, 
potem jeździła do ZSRR w ramach 
wymiany studentów. W każdym 
razie, nauczyła się na tyle języka 
rosyjskiego, że mogła potem sa-
modzielnie prowadzić badania na-
ukowe w terenie.  Nie wiem, być 
może także była szpiegiem? Takie 
jakieś mam wrażenie. 

Kiedy wybierałam  w antykwaria-
cie książkę „Kresy. Biografia kra-
iny, której nie ma. Jak zniszczono 
wielokulturowe pogranicze” to 
spodziewałam się czegoś innego 
niż dostałam. Spodziewałam się 
jakiejś opasłej historii naszych 
dawnych kresów wschodnich, 
gdzie będzie opisany okres pano-
wania na tych terenów władców 
ruskich, a potem polskich. Myśla-
łam, że będę czytać o ziemi usia-
nej zamkami i pałacami zbudowa-
nymi przez sławne polskie rody, 
o ich bohaterskich dokonaniach, 
o walkach z Turkami, Tatarami i 
Kozakami, a potem o zagarnięciu 
tych ziem przez dwa wrogie nam 
państwa: Rosję i Austrię, a jeszcze 
później o całkowitym zniszczeniu 
tego polskiego dziedzictwa przez 
rewolucję październikową. Takie 
my, Polacy, mamy przecież widze-
nie historii Kresów. 

Jednak amerykańska autorka wi-
dzi to inaczej. Kate Brown zre-
zygnowała z patrzenia na kresy 
wschodnie z punktu widzenia 
polskiego, poprzez pryzmat „me-
lancholijnych” (jak je nazywa) 
wspomnień Polaków mieszkają-
cych na kresach do końca I woj-
ny światowej. Ją interesuje tylko 
okres „sowiecki”. Opisuje czas 
1920-1945 (zakończenie I wojny 
światowej – zakończenie II woj-
ny światowej). Nie opisuje też 
całych kresów wschodnich, które 
obejmują przecież bardzo rozległy 
obszar rozciągający się na terenie 
obecnej Łotwy, Litwy, Białorusi i 
Ukrainy.  W książce Kate Brown 
„kresy” oznaczają tylko to, co w 
polskiej historiografii nazywa się 
„dalekimi kresami”, czyli ziemie 
utracone przez Polskę po I wojnie 
światowej, te, które pozostały za 

Zbruczem. I z tych ziem jeszcze 
wybiera sobie jako temat swojej 
szczegółowej analizy tereny w 
okolicach Żytomierza, na których 
Sowieci utworzyli specyficzne 
jednostki administracyjne, to jest 
Marchlewski Polski Rejon Auto-
nomiczny (Marchlewszczyzna) 
oraz Puliński Niemiecki Rejon 
Autonomiczny. W sposób dość 
zwięzły, posługując się głównie 
aktami z różnych archiwów oraz 
tym, co zobaczyła podczas wycie-
czek w tamte strony, opisuje to, co 
działo się w tych dwóch rejonach 
w czasach, kiedy panowali tam 
Sowieci, a potem Niemcy. Jest to 
spojrzenie trochę zaskakujące dla 
Polaka, przypominające to, w jaki 
sposób opisał kresy wschodnie Ti-
mothy Snyder w książce „Skrwa-
wione ziemie. Europa między Hi-
tlerem a Stalinem.”

Na początku Kate Brown przed-
stawia dawne kresy dalsze jako 
krainę pełną mistyki i cudowności, 
poświęca temu rozdział pod tytu-
łem „Widma w łaźni”. Była to zie-
mia, którą zamieszkiwali pospołu 
Polacy, Rusini, Niemcy (niemiec-
cy osadnicy z czasów carskich) i 
Żydzi, tworzący razem tygiel na-
rodów, w którym tożsamości nie 
były jasno określone i odznaczone. 
Kiedy zaczęli tam panować So-
wieci, to zrobili przede wszystkim 
spis obywateli, dzieląc ich według 
narodowości, a potem tworząc 
dwa narodowe okręgi autonomicz-
ne. Autorka poświęca najwięcej 
miejsca funkcjonowaniu polskiego 
okręgu autonomicznego ze stolicą 
w miejscowości Dowbysz, bo na 
ten temat znalazła chyba najwięcej 
materiałów archiwalnych. Opisuje 
więc narodziny, rozkwit i upadek 
Marchlewszyzny, której miesz-
kańców wysiedlono do Kazachsta-
nu w drugiej połowie lat 1930. W 
innym rozdziale opisuje funkcjo-
nowanie pobliskiego niemieckie-
go okręgu autonomicznego, któ-
rego mieszkańcy także pojechali 
przymusowo do Kazachstanu, tak 
jak ich polscy sąsiedzi. 

Niestety, w końcowej części książ-
ki autorka przypuszcza zmasowa-
ny atak na ideę narodowości w 
ogóle. Na jednym oddechu kryty-
kuje niemiecki nazizm, nacjona-
lizm ukrański i polski patriotyzm. 
Pisze: „Coraz bardziej narodowo-
ściowa w swym charakterze poli-
tyka państwa sowieckiego wskazy-
wała na niezaprzeczalny związek 
między narodem, kulturą i geogra-
fią. Edukacja nazistowska, OUN-
-owska, a także polska zawierały 
podobne przesłanie.” (s. 249) Ta-
kie stawianie w jednym rzędzie 
Polaków, banderowców i niemiec-
kich faszystów jest obraźliwe dla 
naszego państwa i naszego narodu. 
Dziwię się bardzo, że wydawnic-
two PAŃSTWOWEGO Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego przepuściło 
to zdanie, nie dając tam żadnego 

przypisu wyjaśniającego. Przecież 
to szkaluje dobre imię Polski! Ta-
kie pisanie o polskiej historii i pol-
skim patriotyzmie to prosta dro-
ga do pisania o „polskich obozach 
koncentracyjnych”.

Dziwnym trafem, autorka tej 
książki nie widzi nic złego w roz-
wijaniu tradycji żydowskich na 
dawnych kresach wschodnich, ani 
też w typowym żydowskim izolo-
waniu się od otoczenia w sensie 
kulturowym. Ciekawe, prawda? 
Czyli - żydowski patriotyzm jest 
cacy, a inne są be? Taki wniosek 
można wysnuć z tego, co pisze ta 
pani!

A dalej to już jest coraz gorzej! 
Kate Brown, Amerykanka (czyli 
osoba właściwie bez narodowości) 
przypuszcza zmasowany atak na 

narody w Europie. Nie używa na-
wet słowa „patriotyzm”, tylko wali 
w mordę słowem „nacjonalizm”. 
Nie wiem, czy takie złe działanie 
wynika z jej niewiedzy? Czy może 
raczej jest ona agentką Nowego 
Wspaniałego Porządku Świata 
(NWO), który za pieniądze Geo-
rge’a Sorosa chce zniszczyć stare 
europejskie państwa narodowe? 
Takie myśli bowiem snuły mi się 
po głowie, gdy kończyłam czytać 
tę książkę. Według autorki – do-
brze jest, gdy panuje „multi-kulti”, 
a źle jest, gdy ludzie są podzieleni 
na narodowości i mają je wpisane 
w dowodzie (tak było w ZSRR). 
Zapomina jednak, że to dawne 
kresowe „multi-kulti” kwitło tak 
wspaniale najpierw pod polskim 
(narodowym!) panowaniem, a po-
tem pod berłem rosyjskiego cara 
(też narodowca!). 

I tak sobie myślę, że z jednej stro-
ny książka Kate Brown to pozycja 
bardzo wartościowa w sensie hi-
storycznym i w ciekawy sposób 
opisująca koniec polskich kresów 
wschodnich. Jednak z drugiej stro-
ny jest to pozycja niebezpieczna 
dla Polski, bo jej głównym prze-
słaniem jest udowodnienie, że po-
jęcia „naród” i „narodowość” są 
czymś złym i zbędnym we współ-
czesnym, globalizującym się świe-
cie. Odkładam tę pozycję mocno 
rozczarowana. 

Przy okazji dodam jeszcze, że 
temat Marchlewszczyzny został 
znakomicie opisany przez polskie-
go reportera i podróżnika Marka 
Koprowskiego, który jeździł do 
Dowbysza i poświęcił mu kilka 
swoich książek. 
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Obóz śmierci w Kołdyczewie 
położonym o kilka kilometrów 
od Zaosia, miejsca urodzenia 
znakomitego syna Ziemi No-
wogródzkiej Adama Mickie-
wicza, a niespełna 20 km od 
Baranowicz, powstał w marcu 
1942 roku na terenie majątku 
ziemskiego, byłej posiadłości 
senatora RP Tadeusza
Szalewicza. Kilkuhektarowy 
teren ze znajdującymi się za-
budowaniami dworskimi ręka-
mi pierwszych męczenników - 
Żydów z getta baranowickiego 
ogrodzono podwójnym płotem 
z drutu kolczastego, postawio-
no baraki.W większości były 
to przeróbki chlewów i stodół 
wiejskich przeniesionych na 
to miejsce po deportowanych 
na Sybir w latach 1940-1941 
właścicielach. Ponadto zbudo-
wano od podstaw trzypiętrowy 
budynek więzienia obozowe-
go (do dziś zachowały się jego 
fundamenty), w podziemiach 
którego była katownia i archi-
wum obozowe.W rok później, 
na zewnątrz ogrodzenia, wy-
budowano dwa piece kremato-
ryjne, które po spaleniu kilku-
set zwłok  wyburzono. Ponow-
ną budowę, konstrukcyjnie 
ulepszonych pieców udaremnił 
przybliżający się od wschodu 
front.
 
Obóz funkcjonował do końca 
czerwca 1944 roku tj. do wkro-
czenia na Ziemię Nowogródzką 
Armii Czerwonej.
 Początek jego wiąże się ściśle 
z wprowadzeniem od września 
1941 roku kadrowo białoruskiej 
administracji cywilnej, na obsza-
rze utworzonego przez Niemców 
Generalnego Komisariatu Biało-
rusi ze stolicą w Mińsku, obej-
mującego województwa nowo-
gródzkie, poleskie i zachodnie 
obrzeże mińszczyzny.
 Powracający do zajętego przez 
Niemców Mińska białoruscy 
uchodźcy polityczni podający 
się za prawowitych mandatariu-
szy aktu proklamującego nieza-
wisłość państwa białoruskiego z 
dnia 25 marca 1918 roku poczęli 
instalować agendy białoruskich 
akcji utworzonych w tym celu w 
Niemczech jeszcze przed wybu-
chem w czerwcu 1941 roku woj-
ny niemiecko-sowieckiej.
 Byli to zdeterminowani działa-
cze polityczni (ok. 50), którzy 
w roku 1918 uciekli przed bol-
szewikami po nieudanej próbie 
utworzenia samodzielnego pań-
stwa białoruskiego, zaktywizo-
wani na nowo przez lidera Par-
tii Białoruskich Nacjonalistów 
mecenasa Fabiana Akińczyca 
oraz młodego lekarza Miko-
łaja Szczorsa ku złudnej wizji 
wywalczenia u boku Niemców 
niezawisłego państwa białoru-
skiego.

 W miarę utwierdzania się alian-
su białorusko-niemieckiego szły 
dalsze koncesje na rzecz Biało-
rusinów: zgoda na wprowadze-
nie białoruskiego języka urzę-
dowego, powołanie szkolnictwa 
białoruskiego, prasy, organizacji 
politycznych, związków zawo-
dowych, Białoruskiego Towa-
rzystwa Naukowego i na koniec 
Białoruskiej Centralnej Rady 
jako namiastki rządu tymczaso-
wego z prezydentem Radosła-
wem Ostrowskim, działaczem 
partyjnym białoruskiej „Hrama-
dy”, byłym przed wojną dyrek-
torem gimnazjum białoruskiego 
w Wilnie.
 Wśród 12 wydziałów (mini-
sterstw) Centralnej Rady zna-
czące miejsce zajmował wy-
dział wojskowy, szefem którego 
został mjr. Franciszek Kuszel 
(przed wojnę oficer służby stałej 
WP). Jego sekwencją było po-
wołanie w trybie mobilizacji bia-
łoruskiego wojska (Biełaruskaja 
Krajowaja Abarona) tudzież 
sztabu pod kierunkiem carskiego 
oficera Konstantego Jezowito-
wa. Zadaniem tego wojska oraz 
wcielonej do batalionów poli-
cyjnych formacji Samaachowy 
było współdziałanie z Niemca-
mi i stacjonującymi na Białoru-
si kolaboranckimi formacjami 
wojskowymi w walce przeciwko 
oddziałom partyzanckim i pod-
ziemiu antyhitlerowskiemu.
 Innymi słowy była to walka o 
utrzymanie bezpieczeństwa na 
zapleczu frontu niemiecko-so-
wieckiego pod kierunkiem sła-
wetnego von dem Bacha, póź-
niejszego pogromcy Powstania 
Warszawskiego.
 Białoruska obecność w szeregu 
dziedzinach życia społecznego 
i gospodarczego pod okupacją 
niemiecką, zmierzało zdecy-
dowanie do biało rutenizacji 
kresowych ziem polskich, któ-
re traktowano jako białoruskie, 
przejściowo przyłączone do so-
wieckiej republiki białoruskiej w 
następstwie wykonania zapisów 
w pakcie Ribbentrop-Mołotow z 
sierpnia 1939 r.
 Na początku białoruskie poli-
tyczno-organizacyjne poczyna-
nia były pozbawione czynnika 
scalającego je w jedyną nadającą 
atrybuty państwowości całość, 
jaką widziano w narodowych or-
ganach administracji ogólnej.
 A te od pierwszych dni okupacji 
znalazły się całkowicie w ręku 
miejscowych Polaków dążących 
do utrzymania własnego stanu 
posiadania i tą drogą kontynu-
owania ciągłości państwowości 
polskiej na Kresach.
 Impulsem do obwołania aparatu 
zarządzania cywilnego, kadro-
wo białoruskiego, na obszarze 
utworzonego Generalnego Ko-
misariatu Białorusi, stał się de-
kret Hitlera z dnia 17 lipca 1941 

r. sankcjonujący zastępowanie 
tymczasowej administracji woj-
skowej przez instytucje cywilne.
 Odtąd pod hasłem „Białoruś 
dla Białorusinów” - mającego 
wprawdzie odleglejszą prze-
szłość, bowiem już w akcie pro-
klamującym powstanie państwa 
białoruskiego, uchwalonym na 
wszechbiałoruskim kongresie 
dnia 25 marca 1918 roku, zapo-
wiedziane było zerwanie wszel-
kich związków z Polską na za-
wsze - przystąpiono najhanieb-
niej do biało rutenizacji całego 
aparatu zarządzania na ziemiach 
odebranych Polsce w roku 1939.
 Rozpoczęło się brutalne usu-
wanie Polaków ze wszystkich 
stanowisk i budzące przerażenie 
masowe mordy ludności pol-
skiej:
 - w powiecie słonimskim w cią-
gu miesiąca wyrzucono z pracy 
ponad tysiąc osób,
 - w sierpniu 1941 r. sprowoko-
wano rozstrzelanie vice burmi-
strza nowogródzkiego inż. Win-
centego Smolskiego,
 - jesienią 1941r. w masowej eg-
zekucji w Stołpcach rozstrzelano 
82 Polaków,
 - w Malewie k/Nieświeża roz-
strzelano 182 osoby, wśród któ-
rych burmistrza nieświeskiego 
Jerzego Teluka, komendanta nie-
świeskiego obwodu AK pchor. 
Józefa Wróblewicza ps. Mirek, 
nauczycielkę Zofię Matlawską, 
dziekana nieświeskiego ks. Mie-
czysława Kubiaka.
 W roli aranżerów krwawych 
zbrodni wsławili się:
 Iwan Kałosza, sukcesor stano-
wiska po zamordowanym bur-
mistrzu Teluku w Nieświeżu, 
poszukiwany do dziś zbrodniarz 
wojenny (v „Życie Warszawy” z 
dn. 5 maja 1981 r.), Dymitr Ko-
smanowicz, komendant policji w 

Nieświeżu, Iwan i Sergiusz Aw-
dziejowie, Aleś Winnicki, Wasyl 
Pietrowicz, Skwarcow, i szereg 
anonimowych oprawców.
 Zbrodniczym czynom biało-
ruskich siepaczy wtórowali ich 
mocodawcy niemieccy, przykła-
dem czego była o złowieszczym 
rozgłosie rezolucja Głównego 
Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy 
sformułowana w dokumencie 
pod nazwę „Polenaktion” zmie-
rzająca do unicestwienia ludno-
ści polskiej, tego najcenniejsze-
go czynnika niszczonej państwo-
wości polskiej na okupowanych 
terenach wschodnich.
 Akcja polegać miała na sze-
roko zakrojonej deportacji na 
przymusowe roboty do Rzeszy i 
fizycznym wyniszczeniu w obo-
zach śmierci warstwy najbar-
dziej aktywnej.
 
Właśnie tam podjęto zbrodniczą 
decyzję utworzenia na Białorusi 
dwóch obozów koncentracyj-
nych: w Kołdyczewie k/Barano-
wicz i w Trościańcu Małym pod 
Mińskiem.
 Realizację tego ludobójczego 
przedsięwzięcia powierzono 
białoruskim formacjom poli-
cyjnym. Akcję eksterminacyjną 
wspomagały bataliony kolabo-
rantów ukraińskich, litewskich, 
łotewskich, tudzież brygada 
niemieckich kryminalistów Dir-
lewangera i oddziały RONA 
(Ruskaja Oswoboditielnaja Na-
rodnaja Armia).
 Po uruchomieniu obozu w Koł-
dyczewie masy aresztowanych 
skazańców kierowano do tego 
kacetu. W okresach przepeł-
nienia obozu, który jednorazo-
wo mógł pomieścić do kilku 
tysięcy więźniów, aresztowa-
nych przetrzymywano w obozie 
przejściowym w Zdzięciole k/

Nowogródka i sukcesywnie, w 
miarę opróżniania obozu kołdy-
czewskiego przez systematycz-
nie trwające mordy, dosyłano 
do obozu w Kołdyczewie nowe 
partie skazańców.
 Skazańców , ponieważ  obóz nie 
był miejscem odbywania kary 
za jakieś tam przewinienie lecz 
miejscem zabijania.
Każdy z zatrzymanych z góry 
był przeznaczony na stracenie 
i nie było wypadku zwolnienia 
kogokolwiek z uwięzionych. 
Aresztowania miały charakter 
łapanek, dlatego nawet osoby 
odwiedzające uwięzionych wtrą-
cano do obozu.
 Tak właśnie między innymi 
wpadły w ręce oprawców obo-
zowych Maria Lenczewska i 
Aleksandra Barszczewska, kiedy 
nieświadome mogącego nastąpić 
w obozie aresztowania poszły 
tam na poszukiwanie wcześniej 
potajemnie porwanego Czesła-
wa Lenczewskiego, komendanta 
placówki AK w Stołowiczach.
 W okresie od marca 1942 do lip-
ca 1944 roku w kołdyczewskim 
obozie wymordowano 22 tysiące 
mężczyzn, kobiet, dzieci, star-
ców różnych zawodów i pocho-
dzenia społecznego, przeważnie 
narodowości polskiej, w tym po-
nad 40 księży katolickich.
 Powyższe ilości pomordowa-
nych podawane są za opubliko-
wanym w roku 1965 w Mińsku, 
w wydaniu książkowym, swo-
istego rejestru zbrodni wojen-
nych pt. „Priestuplenija niemiec-
ko - faszistskich okupantow w 
Biełarusi”.
 Publikacja prezentuje ustalenia 
sowieckich komisji specjalnych 
popartych wynikami ekshumacji 
odnalezionych w pobliżu obozu 
24 dołów mogilnych o wymia-
rach 40 x 5 x 3 m . wypełnio-
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nych zwałami nagich i półnagich 
zwłok ze skrępowanymi do tyłu 
rękami.
 Jeden, z przeszło tysiącem 
zwłok. na terenie samego obo-
zu, 15 dołów w uroczysku Łozy 
odległym od obozu o około 2 
km i 8 dołów w brzeźniaku Ara-
bowszczyzna także oddalonego 
od obozu o około 2 km .
 Podczas ekshumacji pomor-
dowanych, jesienią 1944 roku, 
przeprowadzanych przez so-
wieckie komisje sądowo-docho-
dzeniowe, miejscowej ludności 
wolno było przenosić zwłoki 
swoich najbliższych na istnieją-
ce cmentarze , co też, niektórzy  
uczynili.
 Wstrząsającą relację o tej na za-
wsze bolesnej czynności podała 
Maria Lichutowa z domu Oleń-
ska, była mieszkanka Okołowa:
„przez parę dni poszukiwałam 
moich najbliższych w rozkopa-
nych, wiejących trupią wonią, 
dołach mogilnych. W jednym z 
nich, znajdującym się na terenie 
samego obozu kołdyczewskie-
go, odnalazłam i wydobyłam 
zwłoki moich rodziców Adama 
i Anny Oleńskich, siostry Wik-
torii Łotyszonek z domu Oleń-
skiej z przyciśniętym do piersi 
ciałkiem niemowlęcia płci żeń-
skiej urodzonym w obozie przed 
paru tygodniami, a także zwłoki 
wujostwa Mariana i Hipolity Po-
pkowskich z folwarku Poruczyn, 
które pogrzebałam we wspólnym 
grobie na cmentarzu parafialnym 
w Horodyszczu.
 
Na wydobytych z mogiły zwło-
kach nagich i półnagich, nie za-
uważyłam śladów od kul z broni 
palnej z wyjątkiem ciała wuja 
Mariana Popkowskiego, który 
miał podziurawiony serią poci-
sków brzuch.
 W grobie z którego wydobyłam 
zwłoki rodziców, znajdowało się 
mnóstwo drewnianych pałek, 
którymi sądzę, ofiary były zabi-
jane”.
 Wiele ekshumowanych zwłok 
przeniesiono na różne cmentarze 
parafialne.
 Imienne listy osób więzionych 
i pomordowanych w obozie 
kołdyczewskim nie zachowały 
się - archiwum spłonęło razem 
z barakami obozowymi. I tylko 
dzięki przekazom naocznych 
świadków, relacjom członków 
rodzin osób pomordowanych i 
kilku ocalałym więźniom można 
wpisać na listę ofiar tej potwor-
nej masakry.
 Z terenu gminy Horodyszcze 
aresztowano i wymordowano 
ponad cztery tysiące Polaków, 
w tym 150 z samego miasteczka 
Horodyszcze.
 Straż obozową i wszelkie funk-
cje w komendzie obozu, łącznie 
z wydziałem śledczym pełnili 
Białorusini z 13 batalionu poli-
cyjnego podległego baranowic-
kiemu SD (Sicherheitsdienst).
 Funkcje komendantów straży 
obozowej i podległej im admi-
nistracji pełnili przeszkoleni w 

Mińsku i awansowani na lejtnan-
tów Sergiusz Bobko, a od roku 
1943 Mikołaj Kalko. Całość 
nadzorował niemiecki nadzorca 
z dwoma pomocnikami.
 Więźniowie, nim zadano im 
śmierć , byli zmuszani do pra-
cy przy wydobywaniu torfu na 
urobiskach wokół Jeziora Koł-
dyczewskiego, wyrobie mydła 
(częściowo z ludzkich zwłok), 
część pracowała w pracowniach 
szewskiej, krawieckiej, stolar-
skiej, garbarskiej.
 Podczas śledztwa, które od-
bywało się w pomieszczeniach 
budynku więziennego, pod nad-
zorem szefa wydziału śledczego 
Diaczenki, byłego funkcjonariu-
sza NKWD ukierunkowanego 
wyłącznie na wykrycie polskie-
go podziemia, , więźniów tortu-
rowano do stanu pełnego okale-
czenia lub śmierci.
 Torturowano częstymi apelami, 
pokazowymi egzekucjami, zmu-
szaniem do czołgania się po bło-
cie, skakania żabką lub do „ka-
waleryjskiej defilady” polegają-
cej na bieganiu na czworakach 
z innym więźniem na grzbiecie 
jako „jeźdźcem”.
 Egzekutorami tego rodzaju 
praktyk karnych oprócz Bobki 
i Kalko byli dowódcy plutonów 
straży obozowej Aleksander Wa-
ronik, Michał Kuchta, Aleksan-
der Leusz, Leonid Sinkiewicz, 
Andrzej Karalewicz.
 Obóz został zlikwidowany w 
dniach 27, 28 czerwca 1944 r. 
Wymordowano wówczas ostat-
nich więźniów a baraki podpa-
lono.
 Białoruska straż obozowa, wraz 
ze swymi rodzinami ewakuowa-
ła się z Niemcami na Zachód, 
poszerzając po drodze przez 
Warszawę krąg okrucieństw z 
udziałem w tłumieniu Powstania 
Warszawskiego.
 Niektórzy wystraszeni wizją 
kary za popełnione zbrodnie 
szukali w Polsce ukrycia pod 
zmienionymi nazwiskami. Nie 
we wszystkich przypadkach spo-
soby te były skuteczne.
 W latach pięćdziesiątych na 
terenie Polski ujęto Sergiusza 
Bobkę ukrywającego się pod 
nazwiskiem Stefan Bukowski, 
Aleksandra Leusza jako Józefa 
Suchockiego i Aleksandra Wa-
ronika.
 W grudniu 1957 roku wszyscy 
trzej zostali skazani przez woje-
wódzki sąd we Wrocławiu - cho-
ciaż właściwym ze względu na 
miejsce popełnienia przestęp-
stwa byłby sąd republiki białoru-
skiej - na karę śmierci, której nie 
wykonano.
 Zbrodniarzy nawet nie wydalo-
no z Polski i nie wiedzieć dla-
czego przyznano im prawa oby-
watelskie PRL.
 
Szczególnej perfidii dla przewo-
du sądowego kołdyczewskich 
zbrodniarzy dodawał znamienny 
fakt, iż jeden z oprawców ko-
rzystał z partyjnego immunitetu 
PZPR, nie był więc aresztowany 

i przed sądem występował z wol-
nej stopy.
 Do dziś zbrodniarze ci, z wyjąt-
kiem zmarłego Waronika, żyją 
w Polsce: Bobo we Wrocławiu, 
Lesz w Szczytnie.
 Nieliczni wybrali powrót do 
ZSRS  w nadziei na możliwość 
skutecznego ukrycia się we wła-
snym kraju. Zawiedli się. W 
roku 1961 zostali wytropieni i 
ujęci przez sowieckie siły bez-
pieczeństwa  - Mikołaj Kalko, 
Michał Kuchta, Andrzej Karale-
wicz i Leonid Sinkiewicz.
 Wojskowy Trybunał Białoru-
skiego Okręgu Wojskowego w 
Baranowiczach, na procesie jaw-
nym, szeroko komentowanym w 
tamtejszej prasie, skazał w dniu 
14 marca 1962 roku wszystkich 
czterech na karę śmierci i wyrok 
wykonano.
 W ręce NKWD dostał się także 
niemiecki nadzorca obozu Fritz 
J. Jako jeniec przebywał w obo-
zie w Kursku, tam rozszyfrowa-
ny, sądzony i powieszony.
 Kołdyczewskie cmentarzysko, 
krwawa kainowska plama na 
zbiorowym sumieniu Białorusi-
nów omamionych szaleńczą wi-
zją wywalczenia u boku Niem-
ców samodzielnego państwa 
białoruskiego zostaje w strasz-
liwym stanie całkowitego zanie-
dbania.
 Zbiorowe mogiły są bezczesz-
czone przez „nieznanych spraw-
ców”, wokół rozgrzebywanych 
kopców mogilnych poniewierają 
się resztki szkieletów ludzkich, 
a petycje miejscowych Polaków 
do białoruskich władz woje-
wódzkich w Baranowiczach o 
objęcie tych miejsc ochroną nie 
odnoszą skutku.
 Kwestię tę w listopadzie 1993 
roku bezskutecznie poruszał Jó-
zef Lichuta z Mińska, na łamach 
grodzieńskiego tygodnika „Głos 
znad Niemna”.

 Nietknięta zachowała się tylko 
jedna z 24 mogił zbiorowych, ta 
mianowicie, która znajduje się 
na placu byłego obozu w otocze-
niu kilku domów mieszkalnych, 
nad którą wznosi się monument 
przedstawiający postać Matki 
Boleściwej z napisem w języku 
rosyjskim:
 „W tym miejscu i w okolicy po-
grzebano 22 tysiące sowieckich 
patriotów zamordowanych przez 
niemiecko-faszystowskich gra-
bieżców w latach 1942-1944”.
 Jest to bolszewickie kłamstwo, 
szyderstwo i fałsz historyczny 
o wyrafinowanym cynizmie, 
gdzie pomordowanych Polaków, 
obywateli polskich nazywa się 
„sowieckimi patriotami”, na-
tomiast pomija się milczeniem 
właściwych morderców, którzy 
na równi z popełnioną zbrodnią, 
nieśli hańbę kolaborantom biało-
ruskim.
 
We wsi Kołdyczewo, położonej 
naprzeciwko majątku Kołdy-
czewo, a ciągnącej się po obu 
stronach szosy wiodącej z Ba-
ranowicz do Nowogródka, tuż 
przy uliczce skręcającej do odle-
głego o 1,5 km majątku - obozu, 
znajdują się dwie płyty kamien-
ne nazywane przez miejscową 
ludność pomnikiem kołdyczew-
skim. Na jednej z nich napis w 
języku białoruskim głosi:
 „Przechodniu zatrzymaj się!
 W tym miejscu w latach wiel-
kiej wojny Ojczyźnianej był 
Kołdyczewski obóz śmierci. 22 
tysiące pokój miłujących ludzi 
poniosło śmierć z rąk hitlerow-
skich katów”;
 Na drugiej inskrypcja wierszo-
wana:
 
 „Gdy wam powiedzą, że popiół
milczy, nie wierzcie.
Nie wierzcie,
że pod waszymi stopami onie-

miały żwir.
Słuchajcie nakazu
z ofiary naszego życia i śmierci
Szanujcie pokój i strzeżcie go.”
 
Niezorientowany przechodzień 
tak właśnie może odebrać cy-
towane inskrypcje. Nie zmienia 
to faktu, że ludobójcza rzeź w 
obozie Kołdyczewskim zosta-
ła dokonana rękami opętanych 
szałem etnicznej nienawiści do 
Polaków białoruskich nacjonali-
stów pozostających na usługach 
hitlerowskiego aparatu terroru.
 Wulgarne zafałszowanie na-
grobnych inskrypcji w Kołdy-
czewie oraz rujnacja grobów 
pomordowanych ludzi zmierza 
ku gruntownemu zadeptywaniu 
prawdy o wielkim na tej ziemi 
mordzie Polaków Kresowych, 
obywateli polskich.
 To straszne dziedzictwo ka-
inowskiego mordu i etnicznej 
nienawiści do Polski, Polaków i 
polskości wciąż pozostaje świe-
że bólem rozpaczy.
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Mit Orląt Lwowskich - młodocia-
nych żołnierzy: gimnazjalistów i 
studentów, którzy obronili Lwów 
przed inwazją Ukraińców w listo-
padzie 1918 roku - jest obecny w 
pamięci narodowej już od prawie 
stu lat. Mają na Cmentarzu Ły-
czakowskim swoje mauzoleum… 
Podobne mauzoleum, wybudo-
wane w 1921 roku, znajduje się 
w oddalonym o 60 kilometrów od 
Lwowa Złoczowie. Spoczywają 
tam Złoczowskie Orlęta. 

Wiedza o ich męczeńskiej śmierci 
jest jednak znikoma.  – pisze prof. 
Stanisław Sławomir Nicieja w X 
tomie Kresowej Atlantydy. Ukra-
ińcy przejęli władzę w Złoczowie 
w nocy z 31 października na 1 li-
stopada 1918 roku. Tamtej nocy 
nad miastem szalała gwałtowna 
burza z piorunami i ulewą. Polacy 
nie przypuszczali, że rano spotka 
ich burza groźniejsza - polityczne 
trzęsienie ziemi. Ukraińcy po za-
jęciu siedziby starostwa i miasta 
ogłosili włączenie Złoczowa do 
państwa ukraińskiego. Plakaty 
informowały o bezwzględnej ko-
nieczności podporządkowania się 
rozporządzeniom nowej władzy. 
Nowe porządki w Złoczowie roz-
poczęły się od zrzucenia z coko-
łu pomnika Adama Mickiewicza 
(dłuta Tomasza Dykasa), który 
wzniesiono w mieście w 1899 
roku (staraniem społecznego ko-
mitetu pod przewodnictwem dzie-
dzica ze Stronibab - Kazimierza 
Obertyńskiego i przy współudzia-
le burmistrza Złoczowa - Dawida 
Billeta). Zniszczenie monumentu 
mógł uzasadniać fakt, że było to 
miejsce, gdzie często odbywały 
się polskie uroczystości patrio-
tyczne. Zrzucony posąg wieszcza 
przez wiele dni leżał z odbitą gło-
wą na placu jako symbol „końca 
rządów Polaków. Trzeciego dnia 
zaczęły się w mieście aresztowa-
nia. Na pierwszy ogień poszedł 
profesor złoczowskiego gimna-
zjum znany również poza mura-
mi szkoły - Włodzimierz Stępień. 
Pikanterii dodawał fakt, że tym, 
który w mundurze oficera przy-
szedł go aresztować, był jego 
uczeń Ukrainiec, Iwan Bezpalko. 
(Stanisław Sławomir Nicieja) 
Z dniem 22 listopada 1918 r., t. 
j. dniem wyrzucenia ze Lwowa 
Ukraińców, łączy się hasło mści-
wego odwetu wroga i rozpoczyna 
się straszna karta męczeństwa Po-
laków w Złoczowie i sąsiednich 
powiatach. Już w dniu powyż-
szym władze ukraińskie kazały 
opróżnić na zamku Sobieskich 
kilka kaźni, przeznaczonych 
przez Austrjaków dla więźniów 
zbrodniarzy. W nocy z 23 na 24 
listopada o godzinie dziewiątej 
wieczór wśród ciemności roz-
poczęła się obława na Polaków. 
Patrole, z czterech uzbrojonych 
żołnierzy złożone, z oficerem 
na czele, wpadały do domów, 
wyciągały nieraz już śpiących 
z łóżek i prowadziły na zamek. 
Do godziny 2-giej w nocy zapeł-
niono dwie duże cele więzienne. 
Aresztowano wówczas 73 osób. 

W kolejnych dniach aresztowano 
właścicieli ziemskich, włościan, 
oficjalistów, księży, funkcjonar-
juszów państwowych, uczniów 
gimnazjalnych i studentów uni-
wersytetu i sprowadzono do wię-
zienia w Złoczowie. Więzienie 
na zamku zapełniło się tak, że 
okazała się potrzeba zająć gim-
nazjum, budynek Sokoła i bursę 
im. Kościuszki. (Wanda Maza-
nowska, Męczennicy złoczow-
scy, wydanie 1926). Za zmyślone 
winy Polaków zbrodniczy sąd po-
lowy, złożony z dzikich sędziów: 
Żmury, Szawały, Bezpałki, Ku-
naszewycza, Leśniaka, wydawał 
wyroki śmierci, które już z góry 
były przygotowane. … Obwi-
nionym niesłusznie, obdartym i 
pół żywym, wyliczano od 50 do 
400 plag, aby wymusić zezna-
nia nieprawdziwe, lecz zgodne 
z wolą inkwizytora. Jednoroczni 
ochotnicy, a więc inteligencja nie-
doszłego państwa ukraińskiego, 
podnieceni wódką, winem i kon-
jakiem, własnoręcznie katowali 
bezbronnych. Bito bykowcami, 
nahajami, kijami. Aby zaś kato-
wani nie krzyczeli, wtykano kne-
bel w usta i bito głową o ławkę… 
Przy ostatniej egzekucji dnia 1 
kwietnie zginęli: inżynier Mar-
jan Nieć, Kazimierz Iżykiewicz, 
legjonista lat 21, Stanisław Mazu-
rek, uczeń gimnazjalny i Ludwik 
Wolski. Przy egzekucji wezwał 
towarzyszy, by odwrócili się twa-
rzą do wymierzonych karabinów 
i śmiało patrzył śmierci w oczy. 
Ówczesny prezydent ministrów 
Paderewski na sejmie dnia 22 
maja 1919 podniósł ten moment 
i płomiennemi słowy napiętno-
wał owe mordy okrutne, wzy-
wając ratunku dla kresów. (Wan-
da Mazanowska, Męczennicy 
złoczowscy, wydanie 1926). 

W roku 1993 poznałem w Londy-
nie Irenę i Bogdana Czepielew-
skich - bogate małżeństwo emi-
grantów z Polski. Bogdan Czepie-
lewski (1925-1998) był synem in-
żyniera nafciarza, poszukiwacza 
złóż ropy naftowej, rodem z Bo-
rysławia. Wywieziony na roboty 
przymusowe do Niemiec, po woj-
nie osiadł w Anglii, związał się 
ze środowiskami kombatantów i 
zrobił fantastyczną karierę finan-
sową - handlował złomem i wra-
kami statków, głównie w Afryce 
i Ameryce Południowej. W 1960 
roku ożenił się z Ireną Koliszer-
-Cieślik (1915-2008), byłą żoną 
lwowskiego rzeźbiarza i mala-
rza Emila Cieślika, absolwentką 
orientalistyki i sanskrytu na Uni-
wersytecie Lwowskim. Po ślubie 
Czepielewscy wspólnie otworzyli 
w Londynie restaurację „Conti-
nental Bar” na King Road oraz 
ekskluzywny dom pogodnej sta-
rości. Miesiące letnie spędzali w 
swojej willi „Es Verda” na Major-
ce, która była miejscem spotkań - 
głównie za sprawą Ireny Czepie-
lewskiej - bohemy artystycznej. 
Bywali tam m.in.: Karolina Bor-
chard (malarka), Stefania i Adam 
Kossowscy (pisarka i rzeźbiarz), 

Karol i Wacław Zbyszewscy 
(świetni emigracyjni dziennika-
rze i felietoniści), Wiktor Tro-
ścianko, Tadeusz Nowakowski i 
Włodzimierz Odojewski - pisarze 
związani z Radiem Wolna Europa 
oraz Wiktor Suworow (rosyjski 
pisarz, dysydent). Gdy na moim 
spotkaniu autorskim w Londynie 
w 1993 roku Bogdan Czepielew-
ski dowiedział się, że zajmuję się 
badaniem historii cmentarza w 
Złoczowie, włączył się do dysku-
sji i oznajmił, że Zdzisław i Leon 
Czepielewscy - zamordowani 
razem z Ludwikiem Wolskim - 
byli kuzynami jego ojca. Bracia 
Czepielewscy mieszkali w zamku 
złoczowskim, gdzie ich ojciec był 
przed I wojną światową naczelni-
kiem. Ich lata chłopięce upłynęły 
na zabawach w zamkowych zaka-
markach i w okalającym tę kró-
lewską rezydencję parku. I wła-
śnie w tym zamku, po uprzednim 
aresztowaniu i skatowaniu, posta-
wiono ich przed plutonem egze-
kucyjnym, a później ich półnagie 
ciała wrzucono do wykopanego 
pod murem cmentarnym dołu. 
Mimo upływu tylu lat ta tragedia 
tkwiła w Bogdanie Czepielew-
skim. Najbardziej przeżywał fakt, 
że jego krewnych aresztowali i 
zamordowali w zamku złoczow-
skim ich koledzy - Ukraińcy 
z tej samej ulicy. W ten sposób 
po tylu łatach otarłem się o tra-
gedię rodziny Czepielewskich. 
(Stanisław Sławomir Nicieja) 
Sztetl stał się symbolem żydow-
skiego życia przed Zagładą. Sku-
piska naznaczonych mezuzami 
drewnianych domów, sklepów, 
szkół i synagog przez pracowity 
tydzień rozbrzmiewały gwarem ji-
dysz, aby w piątek wieczorem od-
dać się świętowaniu Szabatu, po-
grążając w zapachu kugla i czulen-
tu, w brzmieniu nigunów. Chcemy 
oddać hołd gwiazdozbiorowi ży-
dowskich miasteczek na ziemiach 
dawnej Rzeczypospolitej spisując 
ich dzieje w Wirtualnym Sztetlu. 
To nazwa projektu Muzeum Po-
lin dofinansowanego przez Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego -  https://sztetl.
org.pl. Oddany został hołd „ży-
dowskim” miasteczkom, budo-
wanym i finansowanym przez 
polskich włodarzy, zakonników, 
architektów, malarzy i zamiesz-
kałym  przez inne grupy narodo-
wościowe. Według Przewodnika 
po Galicji dr M. Orłowicza  z 
1919 roku Złoczów liczył 13000 
m., w tem 3400P, 2100R, 6300Ż.  
W projekcie Muzeum Polin (fi-
nansowanym ze środków Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego) https://sztetl.org.pl 
czytamy:

Złoczów - historia 
Żydzi mieszkali w Złoczowie już 
XVI wieku. W 1603 r. wybudo-
wano tutaj drewnianą synagogę 
oraz istniał cmentarz żydowski. 
W tym samym czasie osiedlili się 
także Ormianie. Obydwie grupy 
otrzymywały od Sobieskich roz-
liczne przywileje. W 1654 r. Żydzi 

mogli osiedlać się na terenie całe-
go miasta, mogli także zapraszać 
swoich krewnych i znajomych, by 
osiedlali się w Złoczowie. Zosta-
li również zrównani w prawach z 
ludnością chrześcijańską. W 1869 
r. powstała świecka, żydowska 
szkoła powszechna, a następnie 
szkoła fundacji barona Hirscha, 
w której zajęcia prowadzone były 
jedynie po polsku. W 1870 r. ro-
dzina Zuckerkandlów założyła w 
mieście drukarnię, która od 1875 
r. specjalizowała się w druku 
polskich publikacji – wydawano 
polską i europejską klasykę lite-
ratury. W tym czasie w Złoczowie 
mieszkało 5200 Żydów na 12 200 
mieszkańców.

Biogramy:

Imber Samuel Jakub, pseud. Jan 
Niemira, Sz. Jakobi (24.02.1889 
Jezierna/Sasów koło Złoczowa – 
1942 Złoczów?) – żydowski poeta 
i publicysta, tworzący w języku 
jidysz, hebrajskim i polskim… 
Otrzymał wychowanie tradycyjne, 
uczęszczał do gimnazjum w Zło-
czowie i Tarnopolu, odbył studia 
w zakresie anglistyki i literatury 
porównawczej na Uniwersytecie 
Jana Kazimierza we Lwowie, dok-
toryzował się na Uniwersytecie 
Jagiellońskim (1935). Debiutował 
w roku 1905. … Zamordowany 
przez nacjonalistów ukraińskich. 
W X tomie Kresowej Atlantydy 
prof. Stanisław Sławomir Ni-
cieja poświęca 153 strony Zło-
czowowi, symbolowi polskiego 
życia (w tym żydowskiego) na 
kresach wschodnich II RP przed 
zagładą ( bolszewicką, niemiec-
ką, ukraińską). Opisuje polskie  
dziedzictwo narodowe, na które 
składa się historia, dobra kultu-
rowe i przede wszystkim ludzie. 
„Złoczów powstał w czasach, gdy 
Polską rządził młody król Włady-
sław Warneńczyk, zabity później 
przez Turków w bitwie pod War-
ną w 1444 roku. Prawa miejskie 
otrzymał w 1523 roku od Zygmun-
ta I Starego…Miasto osiągnęło 
świetność gdy Jakub Sobieski, 
ojciec króla, ufortyfikował Zło-
czów i wzniósł murowany zamek 
obronny, bywał tam często król 
Jan III, który ufundował klasz-
tor bazylianów. Jego syn Jakub 
ufundował w Złoczowie synago-
gę, sprowadził do miasta pijarów 
i wybudował im kościół z kole-
gium, w którym nauczał ks. Onu-
fry Kopczyński-autor pierwszego 
podręcznika gramatyki polskiej 
napisanego na zlecenie KEN . 
Dlaczego Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego nie 
realizuje projektu oddającego 
hołd gwiazdozbiorowi polskich 
miast i miasteczek na ziemiach 
dawnej RP, które są symbolem 
naznaczonym świetnością Polski, 
zamkami, pałacami, klasztorami, 
kolegiatami, szkołami, sierociń-
cami, sklepami itp. spisując ich 
dzieje w Wirtualnych Kresach? 
Dlaczego nie ma wirtualnego 
projektu, w którym jest  biogram:  
Ludwik Wolski (1895-1919) pol-
ski poeta, syn Maryli Wolskiej, 
wybitnej poetki młodopolskiej 
(1873-1930) i przemysłowca, pio-
niera przemysłu naftowego, Wa-
cława Wolskiego (1865 – 1922), 
wnuk Wandy Monne, narzeczonej 
Artura Grottgera, który wszedł 

do historii dzięki dedykowanemu 
mu przez ojca chrzestnego, Wła-
dysława Bełzę, powszechnie zna-
nego wiersza „Katechizm dziec-
ka polskiego”. Zamordowany 
przez nacjonalistów ukraińskich. 
Szanowny Panie Mini-
strze Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego Polski, 
domagam się, by za pieniądze 
polskiego podatnika,  pamięcią i 
ochroną objęte było dziedzictwo 
nie tylko narodu żydowskiego  i 
ukraińskiego, ale również innych 
narodowości II RP, w tym pol-
skiej, ormiańskiej itp. zamiesz-
kujących od wieków tereny Pol-
ski. Czy polską kulturę mamy 
ograniczyć tylko do spuścizny 
filmowej Agnieszki Holland czy  
literackiej Olgi Tokarczuk a histo-
ryczną do serialu „Sami swoi” i 
Pałacu Kultury? Tak jak za Polski 
Ludowej? To jest fałszowanie po-
zostawionej nam przez przodków 
historii i wielkie zubożenie na-
szego dziedzictwa narodowego.  
Jaki jest cel tworzenia za polskie 
pieniądze Centrum Kultury we 
Lwowie skoro dzisiaj ambasado-
rowie i konsulowie  nie występują 
w obronie polskich interesów na 
terenie Ukrainy? Czy będziemy 
promować w nim ukraińską i 
żydowską, zakłamaną wersję hi-
storii Polski? Na Zamku w Zło-
czowie jest tablica w języku ukra-
ińskim, iż jest to zamek obronny 
wybudowany w XVII wieku, je-
den z kilku tego typu na „naszich 
ziemlach”, wyremontowany w 
1988 i zamieniony na muzeum. 
Z zabytkowych obiektów pol-
skiego dziedzictwa kulturowego 
usunięte zostały oryginalne tabli-
ce opisujące obiekt i fundatorów 
czy budowniczych (czasem pozo-
stawione są łacińskie inskrypcje) 
i umieszczone tablice: „ pomnik 
architektury …wieku”. 

Dlaczego Mauzoleum Złoczow-
skich Orląt nie jest objęte opie-
ką polskiego konsula? Dlaczego 
na tablicy zamku w Złoczowie 
jest informacja o wymordowa-
nych Żydach i Ukraińcach, nie 
ma tablicy w języku polskim o 
Polakach zamordowanych przez 
NKWD? Dlaczego finansowa-
na przez MKiDN niepodległa.
pl w kolejnej odsłonie w metrze 
warszawskim promuje wspaniałe 
dziedzictwo II RP hasłem: skar-
petki do sandałów w II RP, jedwa-
bie na suknie balowe w II RP?  
Złoczowskie gimnazjum mia-
ło wspaniałych nauczycieli jak i 
absolwentów. Mieczysław Gulin 
wywieziony do Kozielska z por. 
Michałem Siemiradzkim (bratan-
kiem malarza Henryka Siemiradz-
kiego) stworzyli kultowy obraz 
Matki Boskiej Kozielskiej. Wydo-
stał się z nieludzkiej ziemi z armią 
Andersa, w stolicy Walii –Cardiff 
pracował jako malarz , wyspecja-
lizował się w rysowaniu zdobnych 
dyplomów i adresów hołdowni-
czych dla rodziny królewskiej.  
Wśród uczniów „Gimnazjum kró-
lewskiego”  byli: Artur Aulich - 
późniejszy profesor Politechniki 
Lwowskiej; Bolesław Bachman 
(1911 -2002) - technolog żyw-
ności i żywienia, profesor i dzie-
kan na Politechnice Łódzkiej; 
Kazimierz Błoński - sędzia w 
Kołomyi (zaginał na Wschodzie 
w 1942 roku); Stanisław Błoński 

Złoczowskie Orleta
Bożena Ratter

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

https://sztetl.org.pl
https://sztetl.org.pl
https://sztetl.org.pl


www.ksi.btx.pl                                                                                                                                                                                                                        1 czerwca 2018  - strona 23PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI
- prokurator Sądu Najwyższego 
w Warszawie (zginął na Wscho-
dzie w 1940 roku); Józef Bocian 
- grekokatolicki biskup sufragan 
lwowski; płk Filip Brzezicki - 
burmistrz Złoczowa; Adam Do-
browolski - poeta; Jerzy Gawenda 
- rektor Polskiego Uniwersytetu 
Na Obczyźnie, wicepremier rzą-
du londyńskiego; Józef Gluziński 
- krytyk literacki; Olgierd Górka 
- historyk, profesor Uniwersytetu 
we Lwowie i Warszawie; Oskar 
Kanfer - doktor filozofii, po woj-
nie, pod nazwiskiem Bolesław 
Kaliński, profesor matematyki 
na Politechnice Śląskiej w Gliwi-
cach; Jerzy Kołaczkowski - kom-
pozytor, dyrygent chóru Polskie-

go Radia w Warszawie; Antoni 
Kozłowski - profesor botaniki na 
Uniwersytecie Poznańskim i Al-
fred Ohanowicz - profesor prawa 
na tym uniwersytecie; Władysław 
Kryczyński (ur. ok. 1870) - filolog 
klasyczny, z pochodzenia Tatar, 
syn burgrabiego na zamku w Pod-
horcach; Kazimierz Kumanlecki 
(1880-1941) - jurysta, profesor 
UJ, minister wyznań religijnych 
I oświecenia publicznego; Marian 
Słonecki - prof. ASP w Krakowie, 
konserwator ołtarza Wita Stwo-
sza; Wincenty Sikora - kurator 
okręgu szkolnego wołyńskiego; 
Jan Stępa - biskup tarnowski; Jó-
zef Roźniecki - wojewoda łucki, 
lwowski i lubelski; Jan Sędzimir - 

filolog klasyczny i historyk, autor 
monografii o poetach łacińskich; 
ks. Zenon Tarnawski - kateche-
ta gimnazjalny, kierownik trzech 
burs, dyrygent chóru gimnazjal-
nego, znany z ubóstwa (swoje ho-
noraria przeznaczał na utrzyma-
nie burs); Władysław Woroszyń-
ski - geograf, historyk, matema-
tyk, po wojnie uczył w Czadźcu, 
a następnie osiadł w Gliwicach. 
Złoczowskle gimnazjum ukoń-
czył urodzony w Kosowie Marian 
Kratochwil (1906-1997) malarz, 
pejzażysta, uczeń Stanisława Ka-
czora-Batowskiego, autor około 
100 pejzaży z Podola, okolic Zło-
czowa, Podkamienia oraz Wo-
łynia. W 1936 roku namalował 

obraz „Niedziela w Ożomli”, za 
który otrzymał brązowy medal 
na wystawie retrospektywnej w 
warszawskiej Zachęcie. Obraz 
ten przedstawiał ubranych w 
stroje narodowe Rusinów i Po-
laków tańczących przed karcz-
mą we wsi, w której znajdowała 
się jedna z najstarszych na ziemi 
lwowskiej cerkwi. Marian Krato-
chwil walczył we wrześniu 1939 
roku w oddziałach złoczowskiego 
garnizonu. Przeszedł zieloną gra-
nicę i do 1947 roku był w armii, 
którą opuścił w randze kapitana. 
Na emigracji w Londynie oprócz 
obrazów o tematyce kresowej 
malował również pejzaże włoskie 
i hiszpańskie. Jednym z jego ulu-

bionych tematów były motywy 
zaczerpnięte z lektury „Don Ki-
chota”. W sumie pozostawił po 
sobie ok. 850 obrazów. Wiele z 
nich przekazał do polskich muze-
ów. Na emigracji przyjaźnił się z 
muzykami - Andrzejem Panufni-
kiem i Krystianem Zimermanem. 
To tylko 1 strona ze 153 z Kre-
sowej Atlantydy prof. Stani-
sława Sławomira Niciei, która 
pokazuje bogatą historię Polski, 
niezwykłych i chlubę nam przy-
noszących Polaków i to tylko 
z jednego miasta kresowego, 
Złoczowa.  Każdego dnia w me-
trze moglibyśmy zapoznać się z 
nimi na stronie niepodlegla.pl. 
Bożena Ratter

ŻYDZI A KATYŃ.
IZRAELSKA GAZETA DONOSI, JAK ŻYDZI MORDOWALI 
POLAKÓW. POLSKA POWINNA ŻĄDAĆ OD IZRAELA 
ODSZKODOWANIA ZA ZBRODNIĘ LUDOBÓJSTWA 
DOKONANEGO W KATYNIU PRZEZ ŻYDOW.
Aleksander Szumański
Dziennik Izraela „Maariv” 
ogłosił światu imiona sowiec-
kich oficerów NKWD uczestni-
czących w mordzie katyńskim.
Polski Żyd Abraham Vidro 
(Wydra), który mieszka teraz 
w Tel Awiwie, 21 lipca 1971 r. 
poprosił pismo o wywiad, bo 
chciałby, zanim umrze, wyja-
wić sekret o Katyniu. Opisał 
on spotkanie z trzema Żydami, 
oficerami NKWD, w wojsko-
wym obozie wypoczynkowym 
Rosji. Oni powiedzieli mu, jak 
uczestniczyli w mordzie Pola-
ków w Katyniu.
Byli to: sowiecki mjr Joshua 
Sorokin, por. Aleksander Su-
słow, por. Samyun Tichonow. 
Susłow zażądał od Vidro za-
pewnienia, że nie wyjawi tego 
sekretu do 30 lat po jego śmier-
ci, ale Vidro obawiając się, że 
tak długo nie pożyje, zdecydo-
wał się wyjawić go wcześniej. 
Mjr Sorokin, ufając Vidro, 
powiedział: „świat nie uwierzy 
czego ja byłem świadkiem”.
Vidro mówił dziennikowi „Ma-
ariv”: Żydowski mjr w sowiec-
kiej tajnej służbie (NKWD) i 
dwóch innych oficerów bezpie-
czeństwa przyznali mi się, jak 
okrutnie mordowali tysiące 
polskich oficerów w lesie ka-
tyńskim. Susłow mówi do Vi-
dro:
„Chcę ci opowiedzieć o moim 
życiu. Tylko tobie, ponieważ 
jesteś Żydem, czy możemy mó-
wić o wszystkim? To nie robi 
żadnej różnicy dla nas… Mor-
dowałem Polaczków własnymi 
rękami! I do nich sam strzela-
łem.”
Bardzo ważną informację podał 
pan Aleksander Barkaszow w 
roku 1994, lider partii o nazwie 
Rosyjska Jedność Narodowa. W 
wypowiedzi dla „Życia Warsza-
wy” 

z 4 października 1994 r. stwier-
dził:
„Wiem jaką tragedią jest dla was 
sprawa katyńska, ale oświad-
czam: polskich oficerów nie 
rozstrzelali Rosjanie. Sprawdza-
liśmy przynależność etniczną 
enkawudzistów – wykonawców 
wyroku. Wszyscy byli Żydami 
i wypełniali rozkazy sobie po-
dobnych, stojących wyżej w ów-
czesnej hierarchii. Rosjanie są z 
natury przyjaźnie nastawieni do 
Polski”. 
Rzeź 15.000 niewinnych ludzi 
jest makabrycznym zadaniem 
nawet dla najbardziej zatwar-
działego oprawcy. Stalin (praw-
dziwe nazwisko w jęz. pol.: Jó-
zef Dawid Dżugaszwili) zwrócił 
się do głowy tajnej policji so-
wieckiej, Żyda Ławrentija Berii. 
Obaj przedyskutowali masowe 
morderstwo i zdecydowali, że 
powinno to być wyłącznie zada-
niem Żydów, którzy zajmowali 
czołowe stanowiska w tajnym 
aparacie. Ich odwieczna niena-
wiść do katolickich Polaków 
była powszechnie znana.
Katyń przez 50 lat stanowił 
symbol kłamstwa i jednej z 
najbardziej skomplikowanych 
tragedii w naszej historii, któ-
ra w rzeczywisty sposób zawa-
żyła na losie Polaków. Odkry-
cie przez Niemców grobów w 
Katyniu posłużyło zarówno 
ZSRS, jak i III Rzeszy. So-
wieci mogli spokojnie zerwać 
stosunki z rządem londyńskim 
i przygotowywać się do wspie-
ranej przez Zachód okupacji, 
Niemcy zdobyli instrument pro-
pagandy, w zupełności opartej 
na faktach. Instrument ten bo-
wiem opierał się na ewidentnym 
fakcie bestialskiego wymordo-
wania Polaków przez żydow-
skich enkawudzistów. Niemcy 
do tego stopnia chcieli być wia-

rygodni, że ujawnili nawet roz-
strzelanych polskich oficerów 
- Żydów, uznanych za zagroże-
nie i rozwalonych przez swoich 
rodaków. Pomysłodawcą ekster-
minacji polskiej elity państwo-
wej był oczywiście szef NKWD 
Ławrientij Beria (Żyd), który 
realizował plan wraz z zespołem 
składającym się w przeważającej 
części z ludzi takich jak Bogdan 
Zaharewicz Kobułow, Begman, 
Elman, Estrin, Krongauz, Lejb-
kind, J. Raichman, Abakumow, 
Milstein (transport), Sierow(lu-
dzie pochodzenia żydowskiego 
!!!). Sam mord „zatwardziałych, 
nie rokujących poprawy wrogów 
władzy sowieckiej” w lesie ka-
tyńskim prowadzili na miejscu 
kierowniczy funkcjonariusze 
mińskiego komisariatu NKWD - 
Abram Borysowicz, Lew Rybak 
i Chaim Finberg. 
O bezpośrednich katach, strzela-
jących Polakom w tył głowy, po-
siadamy informacje dzięki pol-
skiemu Żydowi Abrahamowi Vi-
dro, o którego zeznaniach wyżej. 
Nie będę tutaj przedstawiał chro-
nologicznego przebiegu ludobój-
stwa, gdyż jest ono powszechnie 
dostępne dla zainteresowanych. 
Interesują nas tutaj mordercy, 
zapewniający polskich oficerów 
o powrocie do domów. Radość 
była chwilowa. Mieli już wkrót-
ce odkryć, że zmierzają pod stra-
żą na wschód. Po dotarciu do 
stacji Gniezdowo obejmowano 
ich terrorem, odbierano bagaże 
wrzucane do ciężarówki. Inna 
przewoziła ich w celkach do po-
bliskiego lasu, gdzie w wiejskim 
budynku wchodzili po trzech i 
odbierano im posiadane warto-
ściowe przedmioty. Potem ży-
dowscy mordercy krępowali im 
z tyłu ręce powrozem lub dru-
tem kolczastym i prowadzili nad 
dół. Niektórym zawiązywano na 

głowie płaszcz lub wpychano do 
ust trociny. Podczas drogi wal-
czący byli zakłuwani bagnetami 
lub roztrzaskiwano im głowy 
kolbą, do innych strzelano kil-
kakrotnie. W dole leżeli poukła-
dani przez żydowskie komando 
warstwami, równiutko jedna 
na drugiej, polscy oficerowie. 
Warstwy rozstrzelanych były 
układane na przemian, twarzami 
do dołu. Żydzi musieli tak roz-
kładać ciała, by zajmowały jak 
najmniej miejsca. Doły przyj-
mowały planowo 12 warstw 
zwłok. Konieczne było stawanie 
na trupach i ich ubijanie, cze-
go efekty można podziwiać na 
zdjęciach. Praca szła gładko, jak 
wiadomo - kończono prostym 
strzałem w kark ofiar stojących 
nad dołem lub klęczących na 
trupach swoich towarzyszy. Ro-
bota dla ludzi wybranych. W 
Katyniu żydowscy enkawudy-
ści wymordowali w ten sposób 
ok. 4500 Polaków, choć przez 
wiele lat podawano liczby więk-
sze, wliczające nieznane wtedy 
ofiary z innych miejsc i zwłoki 
Rosjan. Co do tożsamości bez-
pośrednich morderców z Char-
kowa, Miednoje i innych miejsc 
straceń nie posiadamy niestety 
informacji. Jest to najzupełniej 
normalna historia zakazana. 
Bolszewizm nie jest i nie może 
zostać nigdy rozliczony oraz na-
zwany po imieniu, podobnie jak 
jego funkcjonariusze, co chyba 
nikogo nie dziwi. Tak zwane 
państwo polskie jest w tej dzie-
dzinie przodownikiem. Historia 
musiała przyznać prawdziwość 
sowieckiego sprawstwa, poda-
nego przez Niemców, o innych 
niebezpiecznych ustaleniach 
skwapliwie milczy, ewentualnie 
nazywając je znów nazistowską 
propagandą. Oczywiście, że jest 
to propaganda, trzeba było być 

niemieckim idiotą, by nie wyko-
rzystać takich faktów propagan-
dowo. Państwa współpracujące 
z ludobójczym ZSRR, obrońcy 
demokracji oddający mu pod 
nóż pół Europy, nawet w ciągu 
zimnej wojny nadal wspierały 
kłamstwo katyńskie. Katyniem 
obciążano niemieckich zbrod-
niarzy na absurdalnym procesie 
pokazowym w Norymberdze, 
prowadzonym m.in. przez spe-
cjalistów od praworządności 
z ZSRR i USA. W tym samym 
też czasie bezpośredni zbrodnia-
rze byli skazywani na śmieszne 
kary lub rozpoczynali pracę dla 
NKWD i Stasi tudzież humani-
stycznych Amerykanów i służb 
zachodnioniemieckich. Katyń 
nie był jedynym kłamstwem 
propagandowym z Norymbergi, 
które trzymały się do niedaw-
na nieźle. Miejmy nadzieję, że 
reszta z nich padnie w proch 
jak kłamstwo o Katyniu, odkry-
wając wykluczone i skazane na 
niebyt autentyczne zbrodnie nie-
mieckie.

Dokumenty, źródła, cytaty:
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Czytając dość dużo książek, pra-
sy, publikacji poświęconych 
ostatniej wojnie zauważam, iż za 
mało poświęca się w nich uwagi 
zmaganiom Polaków o przetrwanie 
na swej ojczystej ziemi. Dość dużo 
pisze się o bohaterskiej obronie 
przed bandami spod znaku UPA 
mieszkańców Przebraża i innych 
miejscowości na Wołyniu, nato-
miast prawie nie spotkałem się z 
jakąś wzmianką o samoobronie 
Polaków w niektórych miejsco-
wościach województwa stanisła-
wowskiego.  Tak napisał Tadeusz 
Tomkiewicz na stronach Cracovia 
Leopolis  (http://www.cracovia-
-leopolis.pl/index.php?pokaz=ar-
t&id=442   ) w artykule zatytu-
łowanym „.  Samoobrona wsi 
Łukowiec”. Trudno nie przyznać 
racji autorowi , albowiem lata wy-
mazywania kresowej  historii ze 
świadomości Polaków zrobiły  ol-
brzymie spustoszenie w zasobach 
tej wiedzy. O samoobronie Prze-
braża na Wołyniu napisano znane 
większości trzy książki i dzięki 
temu hasło samoobrona wszystkim 
kojarzy się właśnie z tą miejsco-
wością. Warto jednak zauważyć, 
że większość, nawet dziennikarzy, 
poza Przebrażem nie wiele wie o 
walkach innych samoobron na 
Wołyniu, a co dopiero w Mało-
polsce Wschodniej. Słusznie pan 
Tomkiewicz wspomina o książce 
Edwarda Polaka ( wydanej wła-
snym sumptem)  zatytułowanej  
„ Baza Topór i sowieckie łagry”. 
Musimy odzyskiwać pamięć histo-
ryczną, spisaną przez świadków 
ważnych wydarzeń z nasze prze-
szłości, bez których nie było by te-
raźniejszości i przyszłości naszego 
narodu. W ubiegłym roku (2017) 
zamontowano wreszcie na Gro-
bie Nieznanego Żołnierza tabli-
ce upamiętniające Samoobronę 

Polską przed nacjonalistami z 
OUN-UPA. Wśród upamiętnio-
nych miejscowości są Łukowce z 
pow. rohatyńskiego w woj. stani-
sławowskim. (foto poniżej)

W tym miejscu rodzi się jednak 
pytanie, ilu z odwiedzających to 
miejsce będzie miało wiedzę na 
temat Samoobrony Łukowców?. 
Montaż tablic odbył się po cichu, 
odsłonięcie również, chociaż tro-
chę nagłośnionym przez skandal 
z  usuniętą tablicą „Birczy”. Pań-
stwo polskie nadal omija tematy-
kę kresową wielkim łukiem, za-
pominając o patriotach polskich 
z Kresów, w imię niezrozumiałej 
polityki bieżącej. Dlatego tak 
istotną sprawą staje się dostarcze-
nie społeczeństwu wiedzy której 
nie ma w szkołach, nie jest popu-
larna w mediach opiniotwórczych 
i  nadal znajduje się na margine-
sie narodowej historii.  Dlatego 
warto odwołać się w tym miejscu 
do: Referatu wygłoszonego przez 
Franciszka Burdzego na otwarcie 
wystawy „Rodem z Łukowca” – 
w Środzie  Śląskiej 20.05.2017 r. 
Łukowce, historia, wojna i zasie-
dlanie Ziem Zachodnich (http://
www.waly.brzegdolny.pl/nowe/
dzienniki/zasiedlanie.pdf ) Okres 
wojny zapisał się w dziejach Łu-
kowców heroicznie. Obie wsie 
liczące razem około 3000 miesz-
kańców zorganizowały wspólnie 
Samoobronę, która obejmowała 
40 placówek wartowniczych – 
18 na Łukowcu Wiszniowskim i 
22 na Łukowcu Żurowskim. W 
każdej placówce noc w noc przez 
ponad dwa lata czuwało od 8 
do 12 ludzi. Czyli razem każdej 
nocy wsie były pilnowane przez 
około 400 ludzi. Zorganizowana 
samorzutnie Samoobrona z 
czasem została podporządkowana 

Armii Krajowej- Inspektoratowi 
stryjskiemu AK, na czele którego 
stał kapitan Zdzisław Pacak – Kuź-
mirski – późniejszy pułkownik. 
Z jego inicjatywy do Łukowców 
ściągnięto kilkudziesięciu dobrze 
uzbrojonych żołnierzy Armii 
Krajowej głównie ze Stryja i 
Lwowa i zorganizowano bazę 
partyzancką pod kryptonimem 
„Topór” z czterema batalionami, 
oddziałem osłonowym, 
oddziałem zwiadowców konnych, 
kwatermistrzostwem, oddziałem 
żandarmerii, sądem polowymi i 
kapelanem pułku. W strukturze 
Armii Krajowej baza „Topór” i 
okoliczne samoobrony otrzymały 
numerację 48 pułku piechoty 
partyzanckiej AK . Jednego z 
trzech wchodzących w skład 11 
Dywizji karpackiej, obejmującej 
na wzór przedwojenny cały obszar 
województwa stanisławowskiego. 
Dowódcą pułku został łukowianin 
- podpułkownik Edward Polak 
pseudonim „August” a jego 
zastępcą kapitan Piotr Król 
pseudonim „Piorun”. Baza Topór 
była też miejscem działania 
specjalnego oddziału Kedywy 
pod dowództwem Cichociemnego 
Kapitana Michała Wilczewskiego 
pseudonim „Uszka” Zasięg te-
rytorialny bazy „Topór” to kilka 
miasteczek m. innymi: Żurawno, 
Brzozowce, Chodorów i Buka-
czowce oraz kilkanaście wiosek 
m. innymi: Młyniska, Nowosiel-
ce,Kozary,Hrehorów, Karolów-
ka, Hranki –Kuty, Nowoszyny, 
Wiszniów, Żurów, Berestawy, 
Kremerowka, Krasna Góra i inne. 
W okresie nasilenia się mordów 
ukraińskich Łukowiec zaczął 
przyjmować uciekinierów, któ-
rych liczbę szacuje się na około 
3 tysiące. Wszyscy ci uciekinie-
rzy - Polacy ze spalonych wiosek 

polskich i mieszanych polsko 
-ukraińskich byli zakwaterowy-
wani w gospodarstwach w obu 
wsiach. Cała ta masa ludzka w 
1945 roku nie miała zamiaru ni-
gdzie wyjeżdżać, choć uciekinie-
rzy z wiadomych względów, chęt-
niej decydowali się na wyjazd, zaś 
mieszkańcy Łukowca nie. Nawet 
pomimo przymuszania ze strony 
radzieckich władz. Dopiero po 
pierwszych aresztowaniach żoł-
nierzy AK i wywózkach na Sybir 
łukowianie postanowili opuścić 
Kresy. (....) 

W 1956 r. z zesłania na Syberię 
powrócił do Polski pułkownik 
Edward Polak. (foto powyżej). 
Swoje wojenne dzieje opisał w 
książce „Baza Topór i Sowieckie 
łagry” Inne wydanie tej książki 
nosi tytuł: „Los Polaka w latach 
1939-1956” – Część tej pracy 
poświęcona jest samoobronie Łu-
kowca. Była to pierwsza pozycja 
książkowa na temat Łukowca, sa-
moobrony i istniejącej tam bazy 
partyzanckiej.  

Bardzo cennym źródłem wiedzy 
nie tylko o Łukowcach ale i  są-
siednich miejscowościach  oka-
zały się „Zeszyty Łukowieckie» 
gdzie dowiadujemy się, że  Spalo-

no doszczętnie wieś polską Ludwi-
kowkę koło Rohatyna – część lu-
dzi wymordowano ale większość 
uciekła, w tym kilka rodzin na Łu-
kowiec. - W sąsiadującej z Łukow-
cem wsi Nowosielce -28 września 
1943 roku zaatakowano plebanię 
– celem był ksiądz Roman Daca. 
Księdza nie znaleziono - zabito 
jego matkę i służącą. Księdza prze-
transportowano na Łukowiec. - W 
ukraińskiej wsi Dąbrowa spalono 
kolonię polską „Żaki” składają-
cą się z 5 domów. Powiadomione 
wcześniej o napadzie rodziny ucie-
kły do Kałusza lub na Łukowiec. 
Kilka osób które zostały - zamor-
dowano. We wsi Ziemianka spa-
lono kościół z ludźmi - 34 osoby. 
Cześć ludzi uciekła wcześniej na 
Łukowiec. - W przysiółku wsi Ka-
rolówka – Berestawy - zamieszka-
łym przez Polaków wymordowano 
wszystkich. - Wszyscy Polacy ze 
wsi Oskrzesince (według wykazu 
23 rodziny) uciekli na Łukowiec 
- Spalono dużą polską wieś Karo-
lowkę obok Łukowca. Część ludzi 
wymordowano ale większość rato-
wała się ucieczką. Z tej wsi około 
25 rodzin ukryło się na Łukowcu. 
Z pobliskiej wsi Hrechorów – 
większość zamieszkujących tam 
Polaków znalazła schronienie na 
Łukowcu – przybliżona liczba 30- 

Baza „Topór”- Samoobrona 
Polska we wsiach:  
Łukowiec Żurowski i  Łukowiec 
Wiśniewski w woj. stanisławowskim
Bogusław Szarwiło

/ Foto: : Jarosław Wiśniewski (http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/24053?t=Polacy-walczacy-z-banderowcami-upamietnie
ni-na-Grobie-Nieznanego-Zolnierza )
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40 rodzin - Z miasteczka Żurawno 
14 Żydów schroniło się na Łukow-
cu u różnych rodzin. Oni wszyscy 
przeżyli wojnę – potwierdza to list 
Rabina z Dusseldorfu pana Henry-
ka Liebermanna do mnie z nazwi-
skami tych ludzi. - Na Łukowiec 
uciekali Polacy z Kozar, Nowo-
czyn, Żurowa, Żurawna, Bóbrki 
a nawet trzy rodziny z Wołynia 
Pod koniec wojny gdy Rosjanie 
ponownie zajęli te tereny. Bande-
rowcy zaproponowali dowódcom 
Bazy „Topór” rozmowy - tak zwa-
ny „ dogowor”. Uzgodniono wza-
jemne nie atakowanie się. Było 
to dla Łukowca bardzo korzystne 
rozwiązanie. Szczególnie podczas 
repatriacji. Banderowcy nie atako-
wali konwojów polskich wyjeż-
dżających na stację do Chodorowa 
skąd opuszczano Kresy. 

Edward   Malec ( mieszkaniec 
Łukowca  Wiśniowskiego) :  co 
utkwiło mi w pamięci. Najwię-
cej przeżyć pozostała z lat 1943 
i 1944 kiedy to mając 16 i 17 lat 
jako młody chłopak byłem wyzna-
czony do służby wartowniczej na 
placówce, która mieściła się przy 
drodze wylotowej na ukraińską 
wioskę Wiszniów, w mieszkaniu 
pana Nazarkiewicza (przed wojną 
dom p. Iskry). Było nas 11, w tym 
7 starszych mężczyzn: Janusz Jó-
zef Janusz Wojczech Janusz Adam 
Siekierski Jan Nazarkiewicz Jan 
Drożdż Franciszek I my młodzi: 
Wal Stanisław Puzio Edward Ma-
lec Stanisław (nie z mojej rodzi-
ny) i ja - Malec Edward Pamię-
tam, że przez dwa (2) lata noc w 
noc pilnowaliśmy ażeby pozostali 
mieszkańcy mogli spokojnie spać. 
Czytałem w jednym z Zeszytów, 
że nie tylko Ukraińcy ale i Niem-
cy i Rosjanie napadali i rabowali 
Polaków. Tak to prawda, pamię-
tam dwa takie napady. Jednej nocy 
(daty nie pamiętam) od strony lasu 
gregorowskiego, wojsko niemiec-
kie (Turki) wpadło do wioski od 
strony placówki.j3ut” i chcieli za-
brać krowę jednemu gospodarzo-
wi. Wartownicy z tamtej placówki 
pobiegli aby zapobiec rabunkowi. 
Dwóch z nich zostało rannych. 
Byli to: Ozga Marcin (został ranny 
w nogę. którą udało mu się później 
wyleczyć i Przewięta Józef (który 
też został ranny w nogę. ale nogę 
tę musiano później amputować 
w szpitalu). Drugi napad 
dokonało wojsko rosyjskie, które 
ubiorem nie różniło się od bandy 
ukraińskich (daty też sobie nie 
przypominam). Przyszli w nocy 
między godz. pierwszą, a drugą od 
strony wsi Wiszniów, t.j. od strony 
naszej placówki. Na warcie stałem 
ja i Stasiu Malec. Po zbudzeniu 
Janusza Wojtka, który miał nas 
podmienić, zobaczyliśmy zbliża-
jącą się dużą grupę ludzi. Pobie-
gliśmy co sił na naszą placówkę i 
uderzyliśmy na alarm (nadmienię, 
że alarm na całą wieś o zagrożeniu 
był podawany przez bicie w bla-
chy, jakieś gongi czy lemiesze od 
pługa, które to dawały wielki od-
głos). W ten sposób z placówki.3uf 
: wartownicy biegli w naszą stro-
nę. Wtedy Ruscy otworzyli ogień 
i ranny został w nogę Drożdż 
Bolesław, a z naszej placówki p. 
Nazarkiewicz w brzuch (zmarł on 
w drodze do szpitala zostawiając 
żonę i troję małych dzieci). Byłem 
też świadkiem napadu na młyn w 
Łukowcu Wiszniewkim. Ja, Stasiu 
Wal i trzeci kolega, którego imie-
nia nie pamiętam, udaliśmy się 
na stację kolejową by zobaczyć 

domy, pozostawione przez ludzi, 
które musieli opuścić z powodu 
zagrożenia, bo były zbyt daleko od 
naszej wsi. Od młyna dzieliła nas 
odległość około 50 m., a od tych 
domów 30 m. Jeden z moich ko-
legów musiał udać się na stronę». 
Musieliśmy więc na niego trochę 
poczekać i to właśnie uratowało 
nas od śmierci, bo w tym samym 
czasie od strony stacji, t.j. od prze-
jazdu kolejowego od strony lasu 
zauważyliśmy zbliżających się 
banderowców. Zauważyliśmy też 
jak z młyna furmanką ucieka Wła-
dek Furtak z ojcem, rowerem biegł 
Kędzierski Ludwik i wielu innych, 
których nie było czasu rozpoznać 
bo i my natychmiast zaczęliśmy 
uciekać pastwiskiem do wioski. 
Widocznie banderowcy nas nie 
zauważyli lub też nie chcieli strze-
lać, żeby nie robić hałasu. Wiem 
też, że w młynie tym uratował 
się Kućma Stanisław, który jak 
opowiadał, schował się w koszu 
z mąką. Wiem to też z opowiadań 
naocznego świadka p. Zofii ze 
Lwowa (nazwiska nie pamiętam), 
która trudniła się handlem. Ona 
jedna z całej czwórki zabranych 
przez bandę UPA uratowała się. 
Pani Zofia trudniąca się handlem 
była częstym gościem w naszym 
domu. Z jej ust więc usłyszeliśmy 
relację o napadzie na młyn w Łu-
kowcu. Mówiła, że banderowcy 
niespodziewanie otoczyli młyn. 
Ci, którzy spostrzegli ich szybciej, 
zdążyli uciec lub gdzieś się scho-
wać. Ich czworo tzn. ją kierownika 
młyna, Brysia Bolka i stróża mły-
na zabrali do wsi Podmichałowice 
i tam troje mężczyzn zamordowa-
li., a że pani Zofia mówiła perfekt 
po ukraińsku, znała nawet pacierz, 
wytłumaczyła się, że jest Ukrain-
ką handlarką ze Lwowa i przyje-
chała po mąkę. Uznali, że musi 
być Ukrainką i wypuścili ją.  (...) 
Mama ... w latach 1943 na 1944 
przyjęła na kwaterę dwóch żołnie-
rzy Armii Krajowej delegowanych 
ze Lwowa, Kędzierskiego Lu-
dwika i Andruszkę Michała. Mat-
ka traktowała ich jak rodzinę. W 
czasie nasilania się mordów przez 
bandy UPA przyjęła do naszego 
domu czteroosobową rodzinę Son-
dejów ze wsi Karolowka i cztero-
osobową rodzinę Prażmowskich 
ze wsi Oskrzesiniec. To wprost 
nie do pomyślenia, aby w domku 
składającym się z kuchni i jednego 
pokoju mieszkało tyle osób. Ale 
żeśmy nie narzekali, bo prawie w 
każdym domu na Łukowcu miesz-
kało po dwie, a nawet trzy i cztery 
rodziny.    ( zeszyt 5) Edward Ma-
lec,  Miłkowice 13.06.2004 r.     

 Powyższe fakty potwierdzają re-
lacje świadków z innych źródeł:  
Janina Daca (http://www.klu-
binteligencjipolskiej.pl/2014/10/
ks-roman-daca-1905-1994-w-
-20-rocznice-smierci/ ) : Wyrok 
śmierci banderowcy wydali rów-
nież na proboszcza parafii w No-
wosielcach – ks. Romana Dacę 
(noszącego pseudonim „Lon-
gin”), organizatora i przywódcę 
okolicznych oddziałów partyzanc-
kich w powiatach Bóbrka, Cho-
dorów i Rohatyn, który niejedno-
krotnie musiał ukrywać się przed 
prześladowcami i dla ratowania 
życia często opuszczał parafię. 
Pamiętnej nocy 28/29 września 
1943 r. było jednak za późno, by 
gdziekolwiek uciekać. Służący za 
plebanię stary dwór w Nowosiel-
cach otoczyła tejże nocy zgraja 
banderowców, by wykonać wyda-

ny przez UPA wyrok. Matka pro-
boszcza Helena Dacowa zdążyła 
ostrzec syna i ukryć go w specjal-
nej skrytce pod podłogą plebanii. 
Uczyniła to zresztą w ostatnim 
momencie, gdy u drzwi do pokoju 
stali już uzbrojeni po zęby napast-
nicy. Wybierający się do snu ks. 
Roman nie zdążył się nawet ubrać, 
gdy na całą noc wylądował w zim-
nej i brudnej dziurze pod podłogą. 
Oto jak sam wspomina te pełne 
grozy godziny: „Co przeżyłem w 
tym schronie-grobie (mówię gro-
bie, bo takiej był niemal wielkości, 
może trochę płytszy), to jedynie 
Bóg wie! (...)Spod podłogi po-
mógł wydostać się księdzu Dacy 
mieszkający na plebanii Ukra-
iniec, Fedio Kostyszyn, którego 
banderowcy o mały włos nie za-
katowali na śmierć, gdy nie chciał 
wydać miejsca kryjówki „lackiego 
księdza”. o¬n to pierwszy pojawił 
się w zdewastowanych pomiesz-
czeniach i z największym trudem 
odnalazł i podważył wieko skrytki. 
(...) Uciekł tak jak stał, ubłocony i 
zakrwawiony, okryty strzępem 
łachmanu. Pędząc na oślep, jakimś 
cudownym niemal trafem dotarł 
ks. Roman do Adama Burdzego, 
żołnierza AK, mieszkańca przy-
siółka Żurawno należącego do wsi 
Nowosielce. (…) Dzięki brawuro-
wej postawie Burdzego udało się 
dotransportować ks. Romana do 
bezpiecznej kryjówki w Łukowcu 
Wiszniowskim, polskiej wsi nad 
Dniestrem (powiat Rohatyn, woj. 

Stanisławowskie)

Paweł Brojek (http://prawy.
pl/1014-70-rocznica-zbrodni-upa-
-w-ludwikowce/)  Ludwikówka 
położona w powiecie rohatyńskim 
dawnego województwa stanisła-
wowskiego była wsią zamieszkałą 
jedynie przez Polaków. Miejscowa 
samoobrona strzegąca wsi przed 
napadami była uzbrojona jedynie 
w broń białą. 15 lutego 1944 r. 
doszło do potyczki z przejeżdża-
jącym przez wieś oddziałem UPA, 
w wyniku której jeden z członków 
samoobrony zginął, a drugi został 
ranny. W nocy z 17 na 18 lutego 
1944 r. oddziały UPA otoczyły i 
zaatakowały Ludwikówkę. We 
wsi ostrzelanej pociskami zapala-
jącymi wybuchły pożary. Mordo-
wano wszystkich za pomocą noży 
i siekier, do uciekających strzela-
no. Wielu mieszkańców spłonęło 
we własnych domach, a część z 
tych, którym udało się uciec na 
pobliskie pola, zamarzła. Według 
części historyków w wyniku napa-
du zginęło ok. 200 Polaków, a 27 
zostało rannych. Udało się ustalić 
nazwiska 127 ofiar.

Tadeusz Tomkiewicz ((http://
www.cracovia-leopolis.pl/index.
php?pokaz=art&id=442   ) :   

Mieszkałem we wsi Poświerz, któ-
ra graniczyła z miasteczkiem Bu-
kaczowce i niedaleką Karolówką. 
Do Łukowca miałem około 6 km 

i jeszcze jako dziecko kilkakrotnie 
jeździłem tam z rodzicami na od-
pust na św. Wojciecha. Łukowiec 
i Karolówka były to wsie całko-
wicie polskie, a Bukaczowce mia-
steczkiem polsko-ukraińsko-ży-
dowskim. Karolówka była (była 
– bo dziś śladu po niej nie ma) 
mocno rozproszona, co uniemoż-
liwiało skuteczną obronę przed 
bandami, Bukaczowce zaś, oprócz 
rozproszenia, dodatkowo prze-
mieszane, co również było prze-
szkodą w obronie. Stąd więc duża 
część mieszkańców Karolówki i 
pojedyncze polskie rodziny z oko-
licznych wsi ukraińskich w czasie 
największego zagrożenia ze strony 
UPA na przełomie lat 1943/44 uda-
wały się w popłochu do Łukowca. 
Przebywało tam w tym czasie oko-
ło 10 tysięcy Polaków, nawet z po-
wiatowego Rohatyna. 

W woj. stanisławowskim  w tym 
trudnym dla Polaków czasie 
istniało wiele placówek 
samoobrony znanych z różnych 
relacji i nieznanych, bo nie 
odnotowanych. Tak czy inaczej 
warto zapamiętać chociaż kilka 
z nich: Mizuń (pow. Dolina), 
Tyszkowce (pow. Horoden-
ka),  Bednarówka, Bitków, 
Św. Józef (pow. Nadwórna),  
Meducha, Dubowce (pow. Stani-
sławów) Chromohorb, Korczunek, 
(pow. Stryj) Antoniówka (pow. 
Żydaczów), mimo, że nie ma ich 
na żadnej pamiątkowej tablicy.
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KALENDARIUM ROK 1943 CZ-
ERWIEC oraz I półrocze 

   1 czerwca 1943 roku:  
We wsi Bodaki pow. Krzemieniec 
Ukraińcy zamordowali kilkunastu Po-
laków. 

We wsi Huta Stara pow. Buczacz 
policja ukraińska zamordowała 
Wesołowskiego Ignacego l. 30 
(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: 
Uzupełnienie do listy strat ludności 
polskiej podanej przez Komańskiego 
i Siekierkę dla województwa tar-
nopolskiego, 2004; w: Ludobójstwo 
OUN-UPA na Kresach Południowo-
Wschodnich. Seria – tom 7, pod 
redakcją Witolda Listowskiego, 
Kędzierzyn-Koźle 2015; w:  http://
www.kresykedzierzynkozle.home.
pl/attachments/File/2__Ksi____ka_
tom_7.pdf ). 

We wsi Podłuże pow. Dubno 
Ukraińcy zamordowali 2 Polaków, 
księgowego i młynarza. 

We wsi Sochy pow. Zamość esesmani 
ukraińscy z Niemcami wymordowali 
około 200 Polaków, w tym 30 dzieci w 
wieku od 3 miesięcy do 15 lat, 55 ko-
biet i 98 mężczyzn  (podawane są lic-
zby ofiar od 183 do 364 osób).  Zbrod-
nie tę opisał jej naoczny świadek Jan 
Socha: „Z obu krańców wsi posuwały 
się duże kolumny do środka, z których 
sypały się kule oraz podpalano budyn-
ki. W kolumnach tych byli Niemcy i 
Ukraińcy wszyscy w mundurach. […] 
Uciec ze wsi nie było można, gdyż  
była otoczona i każdego uciekającego 
zabijali żandarmi stojący na czatach. 
Akcja trwała od godziny 6 do godz-
iny 10, po czym na sygnał Niemcy 
wyszli z palącej się wsi. Nadleciało 
wtedy 9 samolotów, które na środek 
wsi rzucały bomby, a latając nisko 
strzelały z karabinów maszynowych. 
Niemców i Ukraińców w czasie tej 
pacyfikacji mogło być około 200 
albo i więcej. Byli także: żandarmeria 
oraz SS niemiecka i ukraińskie jed-
nostki. Zastrzelono wówczas około 
200 do 250 osób, głównie mężczyzn, 
choć nikomu życia nie darowali. 
Wieś została spalona, z wyjątkiem 
3 budynków. Spłonęło całe mienie 
mieszkańców.” (Jastrzębski..., s. 220, 
lubelskie).  

   2 czerwca:   
We wsi Hurby pow. Zdołbunów up-
owcy oraz  chłopi ukraińscy z 
sąsiednich wsi otoczyli wieś i ze szc-
zególnym okrucieństwem dokonali 
rzezi około 250 Polaków. Bandytów 
było około tysiąca. Mordowali za 
pomocą siekier i noży. Zabijanych 
poddawano nieludzkim torturom, ko-
biety gwałcono przed zamor-
dowaniem. Uratowanym świadkiem 
zbrodni jest Irena Gajowczyk, wówc-
zas sześcioletnia Irenka Ostaszewska, 
która po latach odważyła się o niej 
opowiedzieć: „Uszliśmy może ze 150 
metrów, kiedy Mama zauważyła kilku 
młodych mężczyzn wychodzących z 
lasu. Każdy miał w ręku siekierę. 
Mama zaczęła krzyczeć przeraźliwie, 
abyśmy się chowali. Rozbiegliśmy się 
wszyscy w zboże na tyle już duże, że 
pozwalało nam ukryć się. Brat Marcel 
z siostrą Stasią odbiegł od nas, siostrę 
Lodzię pociągnęła za sobą jedna z 
naszych sąsiadek, a ja zostałam z 
Mamą. Rozpoczęła się rzeź. Ban-

derowcy uderzali na oślep siekierami i 
nożami kogo dopadli. Kilku z nich 
nadjechało na koniach i tratując w po-
szukiwaniu ofiar zboże - mordowali 
znalezionych. Kilku banderowców 
podbiegło do mojej mamy i jeden z 
nich uderzył ją w głowę siekierą. 
Mama upadła i wypuściła z rąk brata 
Tadzia, a ja z przerażenia krzyczałam. 
Na całym polu był ogromny wrzask i 
lament, ludzie błagali swoich opraw-
ców o darowanie życia, no bo przecież 
ich znali. Oprawcy byli jednak 
bezwzględni. Mama czołgając się, 
przygarnęła do siebie płaczącego Tad-
zia i zakrwawionemu dała pierś. Po 
niedługiej chwili banderowcy 
ponownie dobiegli do mojej Mamy i 
podcięli jej gardło. Jeszcze żyła kiedy 
zdarli z niej szaty i poodcinali piersi. 
Ja leżałam przytulona do ziemi, chyba 
ze strachu nawet nie oddychałam. 
Mama i Tadzio strasznie się męczyli, 
Mama powyrywała sobie długie włosy 
z głowy, była strasznie zmieniona, 
bałam się jej, prosiła o wodę. Jak 
trochę się uspokoiło pobiegłam na 
nasz ogród i na listku kapusty 
przyniosłam trochę wody, ale nie 
podałam bo już nie jęczała i bałam się 
jej. W pewnym momencie zobaczyłam 
straszny ogień i wycie zwierząt, to 
paliły się nasze zabudowania, bydło i 
konie chodziły po ogrodzie, a trzoda i 
drób paliły się razem z budynkami. 
Przerażona przesiedziałam do rana 
przy zwłokach Mamy i brata. 
Zobaczyłam też inne trupy, bardzo się 
bałam, było mi zimno, byłam tylko w 
koszulce. /.../ Ojciec pogrzebał Mamę, 
dwóch braci i sąsiada w naszym 
ogrodzie. Mężczyźni połapali swoje 
konie, było tez kilka wozów i bryczek, 
które się nie spaliły i zaczęliśmy się 
szykować do ucieczki, do Mizocza. Na 
naszym dużym wozie jechał Ojciec, 
Lodzia, opatulona ranna Stasia, oraz 
sąsiadka Wasylkowska z dziećmi. 
Wyjechało kilka furmanek w godzin-
ach wczesnego popołudnia. Ojciec 
ciągle nas uspokajał, abyśmy nie 
płakały bo w lesie mogą być ban-
derowcy. Po przebyciu przez nas kilku 
kilometrów, leśną drogę zastąpili ban-
derowcy krzycząc: “Siuda jidut La-
chy”. Padły strzały, Tatuś krzyknął 
abyśmy uciekały, lecz sam nie mógł 
zejść z wozu, był chyba ranny. Wszyscy 
rozbiegli się po lesie, ja też usiłowałam 
biec za siostrą Lodzią i innymi ludźmi, 
ciągle płacząc i potykając się o 
gałęzie, które były zbyt duże (a może ja 
byłam zbyt mała), aby podołać w 
przerażeniu walce o ocalenie. 
Zgubiłam uciekających ale w zasięgu 
moich oczu były wozy z końmi, do 
których zbiegli się banderowcy, i ja 
pobiegłam do Tatusia i widziałam, jak 
go strasznie bili, a ja stałam przy krza-
ku i niemiłosiernie krzyczałam. 
Widziałam jak naszej sąsiadce 
Wasylkowskiej odrąbywali na pieńku 
głowę. Mój krzyk był tak przerażający, 
że jeden z banderowców podbiegł do 
mnie i z rozmachem wbił mi nóż 
troszeczkę poniżej gardła, a ja dalej 
krzyczałam i ze strachu nie mogłam 
się ruszyć z miejsca. Banderowcy byli 
zajęci mężczyznami i dobytkiem, krzy-
czeli po imieniu do Ojca, Ojciec też po 
imieniu błagał Iwana, aby darował 
mu życie. Ja też znałam tego Iwana, 
bo ciągle przychodził do naszego Ta-
tusia jako przyjaciel. Ojca bili po 
głowie i twarzy, zdarli z niego ubra-
nie, a kiedy mnie po raz drugi ujrzeli, 

postanowili skończyć ze mną raniąc 
prawą dłoń nożem i przebijając ją na 
wylot, a lewą rękę raniąc przed 
łokciem dwa razy. Upadłam. Jeden z 
banderowców chwycił mnie za skórę 
na plecach, tak jak się łapie kota, i tyle 
ile miał w garści odciął nożem, potem 
jeszcze dwa razy ugodził mnie nożem 
w łopatki i wrzucił w ogromny kopiec 
mrówek. Chyba straciłam 
przytomność, jak się ocknęłam był 
dzień, bardzo byłam obolała, a mrów-
ki tak mnie pogryzły, że byłam bardzo 
opuchnięta a mrówki były w buzi, w 
nosie i w tych okropnych ranach. 
Wyczołgałam się z tego mrowiska, 
chciało mi się pić. Czołgając się 
zrywałam zielone jeszcze jagody i tak 
doczołgałam się do drogi i z 
przerażeniem zobaczyłam obdartego 
ze skóry, przywiązanego do drzewa 
człowieka, a to był mój Ojciec. 
Odrąbana, i leżąca obok głowa 
sąsiadki Wasylkowskiej pokryta była 
mrówkami. Po jakimś czasie 
usłyszałam nadjeżdżające furmanki, 
bałam się, ale nie miałam siły aby się 
ukryć. Leżałam przy drodze. Pamiętam 
jak podniósł mnie żołnierz (niemiecki) 
a ja prosiłam, żeby mnie nie zabijał. 
Coś mówił, ale nie rozumiałam. Po 
chwili zobaczyłam przy mnie mojego 
wujka Aleksandra Warnawskiego, 
który tłumaczył Niemcom, że mnie 
zna, bo wcześniej poznali na drzewie 
mojego Ojca. Niemcy zaopiekowali 
się mną układając na wozie i pojąc 
bardzo słodką kawą, której smak będę 
pamiętać zawsze. Opowiadano mi, że 
mieszkańcy którzy się uratowali, uc-
iekli do Mizocza i po trzech dniach 
wraz z wojskiem niemieckim, post-
anowili pojechać do Hurby aby 
zobaczyć co tam się stało. Tak więc się 
okazało, że przeleżałam w lesie trzy 
doby. Na miejscu w Hurbach 
odnalazła się moja siostra Lodzia, 
której udało się uciec z lasu. Muszę 
dodać, że nikt nie zabierał pomor-
dowanych, nie było jak i nie było cza-
su. Niemcy wyznaczyli bardzo mało 
czasu na pobyt w naszej wiosce w 
obawie przed banderowcami. Zwłoki 
wielu mieszkańców Hurbów były 
przez Ukraińców ponownie wygrze-
bane i porozrzucane po polach i ogro-
dach. Wujek Aleksander Warnawski 
był mężem siostry mojego Ojca. Mnie 
i siostrę Lodzię wzięli na wychowanie, 
ja trafiłam do niemieckiego szpitala w 
Mizoczu. Długo się leczyłam, rany 
bardzo ropiały. Mam siedem blizn na 
ciele, które z biegiem lat przestały mi 
przeszkadzać, jednak okaleczona psy-
chika daje mi znać o sobie przez całe 
życie.” (Irena Gajowczyk z d. Ostasze-
wska; w: “Głos Kresowian” - nr 11, 
maj-czerwiec 2003; za: http://www.
nawolyniu.pl/wspomnienia/ocalic.
htm ). „Na 3 dzień (5 czerwca 1943 r. 
) po dokonaniu morderstwa przez 
Ukraińców byłem w tej wsi. Już 6 km 
przed Hurbami, we wsi Czerniawa 
(gm. Buderaż) natrafiliśmy na ranne-
go Wereszczyńskiego – przestrzelona 
klatka piersiowa (wyleczony, zamor-
dowany potem w Mizoczu). Dalej, 4 
km przed Hurbami, na początku lasu, 
pośrodku drogi leżał zamordowany 
Jan Ostaszewski – połamane ręce, 
połamane kości klatki piersiowej, 
obok kilkanaście metrów w lesie w 
mrowisku córka Jana Ostaszewskiego, 
6-letnia Irka – 7 ran kłutych, na ple-
cach wycięty kawałek skóry – żyje, 
mieszka na Śląsku. Jak się później 

okazało, Ostaszewscy jechali wozem, i 
na wozie była młodsza córka Stasia 
poraniona w czasie napadu na Hurby 
– miała obciętą skórę na brzuszku, 
jelita były na wierzchu – bandyci 
zabrali ją razem z dobytkiem, praw-
dopodobnie nie wiedząc, że znajduje 
się na wozie. W lesie było pomor-
dowanych kilkanaście osób, 
przeważnie poderżnięte gardła, 
poprzykrywane gałęziami. Doszliśmy 
na miejsce: widok okropny, wieś 
częściowo spalona, bardzo dużo po-
mordowanych w najokropniejszy 
sposób, kobiety w pozycjach, które 
wskazywały, że gwałcono je przed 
zamordowaniem. Widziałem 
mężczyznę z rozrąbaną głową na dwie 
części, z której pies wyjadał zawartość, 
widziałem młodego chłopca z odciętą 
głową od strony karku, trzymała się 
tułowia na nie odciętym gardle. 
Widziałem dziecko 2-, 3-letnie na 
wznak, przybite widłami do ziemi, 
widziałem mężczyznę w sile wieku, 
który na skutek ran przy konaniu 
wygryzł z własnej ręki powyżej łokcia 
ciało aż do kości (usta zapchane 
ciałem). Petronela Popławska, około 
70 lat – obcięte piersi, poderżnięte 
gardło; widziałem dzieci – głębokie 
rany na stopach, rozbite głowy. Dużo 
ludzi spalonych razem z budynkami, 
brat mojego ojca jeszcze żył (wkrótce 
skonał), rodzina jego wymordowana. 
Nie wszystko widziałem – wieś była 
rozległa, nie udało się wszystkich 
przykryć ziemią, brak było łopat, 
wszystko zrabowane. W tym czasie nie 
wiedziałem, że w nocy z 25 na 26 sier-
pnia 1943 r. stracę całą rodzinę: zos-
tali żywcem spaleni w Mizoczu” (Jan 
Filarowski; w: Siemaszko....., s. 
1243). „Wujka i ciotkę Materkowskich 
dlatego ominęła napaść na Hurby w 
których mieszkali, gdyż w przededniu 
napadu przyjechali do Kamiennej 
Góry.  2 czerwca roku 1943 to był 
wtorek. /.../ O zmierzchu 2 czerwca 
roku 1943 od poszczególnych wsi 
otaczających Hurby odrywały się 
grupki po kilkunastu i więcej, zazwyc-
zaj młodych i w sile wieku ludzi, 
nawykłych do pieszych, wielokilome-
trowych marszów. Tylko pieszo, wier-
zchowcem, wozem konnym i rzadko 
rowerem pokonywano przestrzenie. 
Nie było autobusów, do kolei też było 
daleko. Ruszyła jedna sotnia UPA z 
kurenia Dunaja czy Doksa pod prowi-
dem Zahrawy. A do pomocy sotni za-
wodowych żołnierzy, stojących 
podziemnym obozem w lesie pod An-
tonowcami, dołączyło kilkuset ochot-
ników stanowiących samobronni 
kuszczowi widdiły z Majdanu, 
Buderaża, Wielkiej Moszczanicy, 
Stupna, Bondar, Majdańkiej Huty, 
Buszczy. Otoczone lasami, jakby 
schowane w ich ciszy Hurby tylko od 
południa były odsłonięte przez 
otaczające je pola, na których rozrzu-
cone były pojedynczo zabudowania. 
Było tych ochotników prawie tysiąc 
osób, w tym kilkadziesiąt kobiet, uz-
brojonych podobnie jak mężczyźni w 
widły, siekiery i noże. Strilci UPA 
oprócz noży i siekier mieli broń palną, 
ochotnicy tylko siekiery, noże i widły, 
niektórzy wzięli cepy. Większość szła 
pieszo, część jechała wierzchem na 
koniach i furmankami, na które będą 
ładować zrabowany dobytek, aby 
przewieźć go jako zdobycz do swoich 
zagród. Podchodząc skrycie lasami, 
parowami i zagajnikami, coraz bliżej 

otaczali wieś z wszystkich stron, cze-
kali przyczajeni wśród krzaków na 
znak, sygnał do ataku. Ci, którzy otac-
zali wieś od północy, wschodu i zach-
odu, przyczaili się w leśnym poszyciu, 
natomiast ci, którzy otaczali wieś od 
południa rozłożyli się w wysokim 
zbożu. Wszyscy czekali na sygnał do 
ataku. Każda grupka upatrzyła sobie 
jedną lub dwie zagrody ciemniejące 
na tle nocnego nieba. Znali tych, na 
których mieli za chwilę napaść, spo-
tykali się z nimi w sklepach, na za-
bawach, w gminie w Buderażu, w 
Dubnie, w Szumsku na targach, w 
sklepie w Mizoczu albo Majdanie, w 
lasach podczas wyrębu drzew czy zbi-
erania jagód i grzybów. Słuchali 
odgłosów porykiwania krów, szcze-
kania psów, wyciągania wody ze stud-
ni, zamykania drzwi obór i stodół, 
gdakania kur, beczenia owiec. 
Zapalały się nikłe światła w oknach. 
Oni grupkami wybierali sobie zagro-
dy, rozdzielali półgłosem między sie-
bie domy, na które przyjdzie im ruszyć 
niebawem, starając się podejść jak 
najciszej i zaskoczyć mieszkańców jak 
zwierzynę na polowaniu, najlepiej 
podczas snu. Na każdą grupę ochot-
ników zbrojnych w narzędzia ręcznego 
mordu przypadał strilec uzbrojony w 
broń palną. Słuchali odgłosów życia 
dobiegających z zagród sąsiadów i 
napawali się myślą, że oto za chwilę 
będą mogli napoić się mohoryczą 
nienawiści, ale także słodyczą 
zwykłego rabunku. Podzielili się na 
trzy kręgi stanowiące jakby trzy rzuty. 
Pierwszy wkraczał do poszczególnych 
zabudowań, gospodarstw, wyciągając 
z nich zaskoczonych mieszkańców i 
mordując. Drugi rzut czekał w 
zaroślach na skraju lasu lub w polu, 
przyczajony w rowach, pod miedzami, 
w wysokim zbożu, czając się na niedo-
bitków ocalałych w czasie rozpoczętej 
rzezi. Trzeci z wozami konnymi był 
gotowy do rabunku i wywożenia 
zdobyczy. Najpierw zabijali wszyst-
kich, których zdołały dosięgnąć ich 
siekiery, widły i noże.  A zanim pod-
palili zabudowania, by spalić je z 
ciałami ofiar, najpierw je grabili z 
wszystkich cenniejszych rzeczy. 
Zapadał cichy wieczór, nikt nie 
spodziewał się, że się zamieni w 
koszmarną noc.

Tylko cerkiew i kościół ich różniły. 
Bo nawet język jednych i drugich 
upodabniał się do siebie przez setki 
lat sąsiedzkiego bytowania. Polscy 
wieśniacy wymawiali wiele słów po 
rusińsku, czy jak kto woli po ukraińsku, 
a Ukraińcy przyjęli do swojej mowy 
wiele słów polskich. /.../ Nagle 
tamci grupkami cichaczem ruszają. 
Każda grupka ma już upatrzony 
dom, zagrodę, Jest ich około tysiąca, 
poczynając od kilkunastoletnich 
chłopców, nawet trzynasto i czter-
nastoletnich. Każdą grupką dowodzi 
strilec który wydaje polecenia. Nie 
znosi sprzeciwu. Za sprzeciw może 
być kula w łeb. Jedni wdzierają się do 
domów. Każą kłaść się na podłogach. 
Tych, którzy nie słuchają rozkazu, 
by się kłaść na podłodze, uderzają 
siekierami i powalają na ziemię. 
Inni podpalają stodoły. W świetle 
pożaru można poznać ich twarze. 
Ofiary rozpoznają swoich opraw-
ców. Błagają o litość. Te błagania 
rozlegają się w kilkudziesięciu dom-
ach niemal w jednym czasie. Może to 

75. rocznica ludobójstwa czerwiec 1943r. 
Stanisław Żurek
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tylko straszny żart albo złowrogi sen? 
Przecież to sąsiedzi, a nie jakieś stras-
zne, krwiożercze diabły! 
Każdy dom umiera nieco inaczej, jeden 
w sposób straszniejszy od drugiego. 
Pierwsze napadnięte domy zostały tak 
zaskoczone, że z nich nikt się nie ratu-
je. Z tych, co zostały napadnięte nieco 
później, ratuje się pewna ilość osób. 
Jakiś ojciec każe żonie i dzieciom 
uciekać, a sam chce coś zabrać z domu 
na drogę. Zabrać cokolwiek do jedze-
nia. Coś cennego uratować. Zaprząc 
konie. Jak straszne to musiało być, 
skoro Niemcy, ich odwieczni wrogow-
ie, musieli być ich wybawicielami. 
Rano przyjechał oddział niemiecki 
z Mizocza, by zabrać kilku rannych 
którzy przeżyli i osłaniać pochow-
anie martwych. Napastnicy, którzy po 
popełnionej zbrodni pochowali się po 
swoich norach, cieszyli się ze swojego 
zbójeckiego łupu, gdyż Hurby to 
była bogata wieś. Obrączki ślubne i 
pierścionki zaręczynowe, złote sygne-
ty, złote bransolety, złote ruble, zegar-
ki, srebrne misy i łyżki, noże, widelce, 
narzędzia rolnicze, wozy, bele płótna, 
długie buty robione na zamówienie 
u szewca w Dubnie lub Szumsku, 
zwłaszcza tak zwane oficerki. Roz-
maite meble, obrazy, makatki, dzieże i 
niecki, stolnice, konie, krowy, świnie. 
Wszystko, co miało jakąś wartość, 
zabrali jak nagrodę za swój zbójecki 
trud oddany w imię Samistijnoj. /.../ 
Ktoś zbierał siano już skoszone przez 
zabitego. Ktoś zbierał potem w sier-
pniu zboże zasiane przez zabitego. 
Ktoś zbierał te ziemniaki posadzone 
przez zabitego. Nie ci, co sieli, tylko 
ci, co mordowali, zbierali plony tej 
ziemi. Wielkie fury zwozili. Nastał 
dostatek, jakiego dawno nie było w ich 
zagrodach. Powoli niektóre szczegóły 
się zamazują, ale nadal pozostaje 
coś, co sprawia, że nawet dzisiaj, po 
sześćdziesięciu kilku latach, Polak, 
czyli Lach słyszy coś, co pomimo tego, 
że przeżył tu wiele strasznych rzeczy, 
to to co słyszy, wywołuje w nim spore 
zaskoczenie, jak to się przydarzyło 
niedawno panom Wereszczyńskiemu 
i Jastrzębskiemu, którzy przyjeżdżają 
tutaj po to, by zapalić świeczki swoim 
zamordowanym wtedy krewnym. W 
pewnej chwili usłyszeli: - Lepiej tutaj 
nie przyjeżdżajcie./.../ Czy można 
pogodzić się z coraz bardziej lub mniej 
zakamuflowanymi próbami narzuce-
nia na Ukrainie, ale także i w Polsce 
poglądu, że Polacy na Kresach jakoby 
zasłużyli na wszystko najgorsze, co 
ich spotkało, zasłużyli na to, aby ich 
sąsiedzi mordowali. Jednym słowem 
Polacy zasłużyli na to, aby dokona-
no na nich ludobójstwa. A wtedy na 
Wołyniu były takie czasy, że każdy kto 
był Polakiem, miał być zamordowany. 
Dlaczego próbuje się i w Polsce i na 
Ukrainie zamykać usta tym, którzy 
przypominają o banderowskich zbrod-
niach ? W imię jakich racji? 
W roku 1944 Sowieci zlikwidowali 
pod Hurbami duży oddział UPA. Na 
pewno było w nim wielu oprawców 
Polaków sprzed roku. Co za ironia 
losu! Nie Polacy dokonali aktu zemsty 
nad niewinną wsią Hurby, lecz ci sami 
moskiewscy sołdaci, którzy w roku 
1939 zadali Polsce i Polakom morder-
czy cios w plecy! Dziś w tym lesie 
pod Antonowcami zrekonstruowano i 
odsłonięto pomnik niedawnej historii, 
autentyczny obóz powstańców UPA 
z podziemnymi schronami, szpitalem 
polowym, szkołą podoficerską, maga-
zynami, rusznikarnią.” (http://www.
publixo.com/text/0/t/14006/title/Hur-
by ). 

We wsi Liniów pow. Horochów 
Ukraińcy zamordowali 4 rodziny 

polskie, tj. 17 Polaków: rodzinę 
Odźgów i w tej rodzinie Bronisławę 
Kawarską, lat 17, siostrzenicę Marii 
Odźgowej; rodzinę Maćkowiaków 
spalili żywcem; Sawicką z dziećmi i 
bratanicą jej męża wrzucili do studni; 
Helena Tarnawska, żona Domini-
ka,  otrzymała 12 ciosów ostrym 
narzędziem i została wrzucona do 
studni razem z 3 ich dzieci, w tym z 
dwoma żywymi: Władysławem lat 12 
i Edwardem lat 6 oraz 3-letnim Euge-
niuszem, któremu roztrzaskali głowę 
o ścianę domu. Rannego Dominika 
Tarnowskiego do szpitala do Łokacz 
odwiózł miejscowy Ukrainiec  
(Siemaszko..., s. 190 -  191). Zamor-
dowana Helena Tarnawska lat 32 była 
w 8 miesiącu ciąży (http://wolyn.
ovh.org/opisy/linjow-02.html ). Rzeź 
kolejnych około 70 Polaków miała 
miejsce 11 lipca 1943 roku.  
W kol. Marianówka pow. Łuck 
zamordowali 13 Polaków, 9 osób z 2 
rodzin Piwowarskich wiązali po troje 
drutem kolczastym i przecinali ciała 
ofiar piłami (Siemaszko..., s. 573). 

We wsi Tiutkiewicze pow. Równe 
Ukraińcy w szpitalu zabili 46-letniego 
Andrzeja Komornickiego. 

W pobliżu Włodzimierza 
Wołyńskiego zamordowali 27-letnią 
Annę Zajączkównę. 

W osadzie Żytyń pow. Równe spalili 
żywcem 51-letnią Annę Warżałową w 
jej domu. 

   3 czerwca:   
We wsi Tynne pow. Równe Ukraińcy 
zamordowali 77-letniego Franciszka 
Szewczyka, wdowca. 

   4 czerwca:   
We wsi Hurby pow. Zdołbunów 
Ukraińcy zamordowali 33-letnią Zofię 
Krasicką ocalałą z rzezi 2 czerwca. 
W miasteczku Kołki pow. Łuck zas-
trzelili Stanisława Ulanowicza, nauc-
zyciela. 
We wsi Sosnówka pow. Krzemieniec 
zamordowali 2 Polaków: Salomeę 
Kucharską z 9-letnim synem oraz ich 
furmana, Ukraińca. 
We wsi Suraż pow. Krzemieniec 
miejscowi Ukraińcy zamordowali 
22-letnią żonę Antoniego Podgór-
skiego, którego z kolei zamordowali 
w lipcu tego roku. 

   5 czerwca: 
W pobliżu wsi Bryków pow. Krzem-
ieniec Ukraińcy zamordowali Polaka 
Mosiewicza idącego z młyna. 
We wsi Chiniówka pow. Zdołbunów 
upowcy zaatakowali  o 3 rano i w bes-
tialski sposób wymordowali ponad 
100 Polaków. Konno i pieszo ścigali 
uciekających i torturowali przed 
śmiercią. Krzyki ofiar słychać było 
w sąsiednich wsiach. Pierś zamor-
dowanej Rozalii Adaszyńskiej ssało 
jej jedyne ocalałe 3-miesięczne 
dziecko. „Moją mamę, wujaszka, 
wujenkę i ich dwóch synów to nożami 
zamordowali. Takimi długimi nożami. 
Wie pani, tu na targu ja kiedyś kupiła 
taki długi mocny nóż - na pamiątkę, że 
takim moją mamę zamordowali. Moja 
mama nazywała się Rozalia Wierz-
bicka -  dostała 8 noży w plecy. Kazali 
wszystkim się położyć i tak ich mor-
dowali nożami. Wuj Piotr nie chciał 
się położyć to mu brzuch rozpruli i 
męczył się, bo mu kiszki wypłynęły. 
Jego syn Wacek lat 15 zaczął uciekać, 
został postrzelony w nogi, upadł, dos-
koczyli do niego i podziobali nożami 
raz przy razie. Drugi syn Jan 12 lat 
pasł krowy, został złapany razem z 
czwórką innych dzieci – miały popr-

zebijane piersi bagnetami i powiązali 
ich drutami kolczastymi. Najstarszy 
syn Marian przybiegł do domu, chciał 
ostrzec, żeby się chowali ale już 
było za późno. Krwi było po kostki.  
Moja mama i jego mama jeszcze się 
trzepały i charchotały, a ojciec ryczał 
z bólu i opowiadał jak to było. Żądali 
pieniędzy i zegarki, potem kazali się 
kłaść na podłodze i zadawali ciosy. 
Potem on ich wszystkich pozaciągał 
i wrzucił do jamy. Była taka głęboka 
jama co kartofle na zimę my składali 
- tam ich wrzucił jak do grobu. Tylko 
przykrył jamę prześcieradłem  Mo-
jego wujaszka to pociągnęli nożem 
brzuch tak od góry do samego dołu, 
że mu kiszki wypłynęły.  Ale wujaszek 
jeszcze żył do niedzieli. To on go 
zabandażował i na wóz - do Mizocza 
chciał zawieźć.  Ale wujaszek umarł 
po drodze. To on z powrotem do 
Chiniówki i tam gdzie moja mama, 
jego mama i rodzina to tam, do tego 
dołu go wrzucił, żeby byli razem. 
Nawet nie zasypywał, tak zostawił i 
sam uciekł do Mizocza.”  (Anastazja 
Paszkowska; w: http://www.kresowi-
anie.info/artykuly,n324,koniec_chini-
owki___ostatnia_czesc_wspom-
nien_anastazji_z_kresow.html  ). 
„Banderowcy napadli na naszą 
Chiniówkę o godz. 3-ciej popołudniu. 
Gdy wracaliśmy od teściów do domu, 
spotkaliśmy trzy osoby z sąsiedniej 
wioski, które nam powiedziały: Za-
wracajcie, bo Chiniówki już nie ma. 
Została spalona i dużo ludzi wymor-
dowano. Więc zaraz zawróciliśmy, 
a ja po paru dniach pojechałam do 
Mizocza, gdzie schronili się ci, co się z 
Chiniówki uratowali. I dopiero od nich 
dowiedziałam się o wszystkim i kogo 
zamordowano. To co zapamiętałam:  
- z drugiej rodziny Wierzbick-
ich - Piotra, on Stanisław i 2 dzieci,  
- Władysława 
Wojciechowskiego z synem,  
- Stanisława Wysock-
iego porąbali siekierą,  
- całą rodzinę Hrynowieckich: […] 
(sprostowanie z marca 2008 r. Anety 
Kaczmarek na podstawie wywiadu ze 
swoim dziadkiem Ludwikiem Hrano-
wickim (dawniej Hrynowiecki): 
Zamordowani zostali Władysław i 
dwoje dzieci: Wacław i Stasia, nato-
miast Franciszką z synem Ludwikiem 
uciekli, a Marysię przygarnęła Ukrain-
ka, która podawała ją za swoją córkę). 
- Adama Przewłockiego porąbali,  
- jego brata Józefa 
Przewłockiego z żoną i 3 dzieci,  
- Elizę Przewłocką tor-
turowali, potem powiesili.  
Zamordowano dużo osób 
z rodzin Czechowskich:  
- Stanisława, jego syna, synów i 2 dzieci,  
- dwie jego rodzone córki, Leontynę 
i Bronisławę, które były żonami 
Ukraińców. Bronisława była 
żoną należącego do bandy Petra 
Przewłockiego, którego dziadek był 
Polakiem. Na koniec przywieziono 
ich do ukraińskiej wioski Mosty i tam 
mordowano. Ona zginęła, a on podob-
no odzyskał zdrowie i po wojnie 
dużo ludzi widziało go w Polsce 
(pod zmienionym nazwiskiem).  
- z drugiej rodziny Czechows-
kich, Janin i jej dzieci.  
Dużo też osób zginęło z 
rodziny Adaszyńskich.  
- Wiem, że zamordowana została Ro-
zalia Adaszyńska (żona Romana) i jej 
3 dzieci, także inni, ale nie wiem kto.  
- W rodzinie Szpakowskich 
zginęli: mąż, żona, syn i córka.  
Z rodziny Naumowiczów:  
- Zygfryd zastrzelony został przez Pe-
tra Przewłockiego; sama widziałam, 
jak prowadził Zygfryda pod kara-
binem koło mego domu do lasu. 

(Tam gdzie droga prowadziła do wsi 
Kudry). Potem  usłyszałam strzały, 
a po kilku minutach Petro wracał 
już sam. Wstąpił do mego domu, 
poprosił o wodę do picia i zapytał 
po ukraińsku o męża: de czołowik? 
Znałam go dobrze, zawsze mówił po 
polsku, był nawet kilka razy u mnie w 
domu, a później stał się bandziorem.  
- Florian, s. Aurelego,  
- Mieczysław z żoną i dziećmi, oraz  
- Bolesław Jarmoliński 
(s. Pawła i Heleny).  
Dowiedziałam się wtedy od ludzi, 
że ciała wymienionych tu osób były 
porżnięte i porąbane siekierami.  
Chciałabym jeszcze dodać kilka in-
formacji o członkach mojej rodziny, 
którzy zginęli z rąk banderowców.  
- Julian Lewicki z Komaszówki, 
pow. Dubno, ojciec mego ciotec-
znego brata, pojechał z kuzynem 
Józefem Markowskim po drzewo do 
lasu i ślad po nich zaginął. Ani koni, 
ani wozu, ani ludzi.  Znaleziono ty-
lko czapkę i chustkę do nosa. Mar-
ian Wierzbicki, (który był naocznym 
świadkiem konania w męczarniach 
swego ojca Piotra, Matki Franciszki 
i mojej Matki Rozalii Wierzbickiej) 
uciekł z Chiniówki, zabierając żonę, 
dwoje dzieci i najmłodszego brata, 
13-letniego Janka. Wyjechał z nimi 
do Mizocza. Tu Janek Wierzbicki i 
jeszcze czworo innych dzieci, pognali 
za miasto krowy na pastwisko. Złapali 
ich banderowcy, przebili dzieciom 
nożami brzuchy, nanizali na kolczasty 
drut i owinęli wokół telegraficznego 
słupa. A na koniec podziobali jeszcze 
te biedne dzieci nożami. Konały w 
strasznej męce. Mam już 87 lat, je-
stem starym człowiekiem i dziękuję 
Panu Bogu, że daje mi jeszcze trochę 
sił, a przede wszystkim pamięć, bo 
ci młodzi nic nie wiedzą i nie mogą 
powiedzieć o tym co się wydarzyło. 
A dużo świadków banderowskich 
zbrodni już odeszło w zaświaty, albo 
są chorzy i głusi, i nic już nie napiszą.” 
(„Co pozostało w mojej pamięci z 
Wołynia”. Anastazja Paszkowska - 
Sulechów, 2000 r.; w: http://wolyn.
ovh.org/opisy/chiniowka-11.html ).  
We wsi Kopytków pow. Zdołbunów 
Ukraińcy zamordowali Jana Sakow-
icza, stróża w mleczarni. 
W mieście powiatowym Krzemie-
niec woj. wołyńskie zamordowali 2 
Polaków: Walerego Sobczewskiego i 
inż. Góreckiego.  
We wsi Omelno pow. Łuck zamor-
dowali Polaka Łozowickiego. 
We wsi Wigurzyce pow. Łuck up-
rowadzili Jana Szadurskiego, inwalidę 
szewca i zamordowali go. 

   6 czerwca:   
W kol. Grabina pow. Łuck upowcy 
zamordowali Polaka Buczyńskiego. 
We wsi Omelno pow. Łuck zamor-
dowali w bestialski sposób 7-osobową 
rodzinę polską Władysława Sz-
pryngela (Siemaszko..., s. 575). „W 
ukraińskiej wsi Omelno zamordow-
ali całą, polską rodzinę 6-8 osób, 
dokładnie nie pamiętam. Siostra 
moja była na pogrzebie, ponieważ 
znała ich synów ze szkoły. Widziała 
zmasakrowane ciała. Dzieci miały 
zmiażdżone palce”. (Anna Kownacka 
Góral: Przeżyłam w Przebrażu; w: 
KSI nr 7 z 2013 r.). 
We wsi Wólka Sadowska pow. 
Horochów zamordowali Władysława 
Sokołowskiego. 
   7 czerwca:  
We wsi Kamienna Góra pow. 
Zdołbunów upowcy zamordowali co 
najmniej 10 Polaków. 
W kol. Taraż pow. Łuck były ko-
mendant policji ukraińskiej z Kołek 
Saczkowski zastrzelił 3 Polaków, w 

tym 2 po lat 21. 
We Włodzimierzu Wołyńskim na 
cmentarz zwieziono liczne zwłoki 
pomordowanych w okolicy Polaków, 
np. kobiety z obciętymi piersiami 
i rozciętymi brzuchami, mężczyzn 
poprzecinanych na pół. 

   8 czerwca:  
W kol. Czerteż  pow. Równe upowcy 
zamordowali 3 Polaków, rodzeństwo 
Bronowickich: siostry lat 18 
(Władysława) i 15 (Helena) oraz ich 
brata lat 12 (Henryk), gdy ich rodzice 
byli nieobecni w domu. 
We wsi Firlej pow. Lubartów polic-
janci ukraińscy z Niemcami zastrzelili 
5 Polaków, w tym kobietę. 
W kol. Polesie pow. Równe Ukraińcy 
zamordowali 2 Polaków: 75-letnią 
Mariannę Larchową i 78-letniego An-
drzeja Łarzeka. Starsi Polacy często 
nie chcieli opuścić swoich gospo-
darstw, ponieważ z Ukraińcami żyli w 
zgodzie. Sądzili więc, że z ich strony 
nic im nie grozi.
W kol. Reczyszcze pow. Dubno 
zamordowali 3 Polaków: 2 kobiety i 
8-letniego chłopca. 
We wsi Zwierzyniec woj, rz-
eszowskie: „Gestapo przy udziale 
ukraińskiego oddziału SS-Galizien 
otoczyło wczesnym rankiem wieś 
Zwierzyniec. W czasie łapanki zas-
trzelili 10 osób, po śledztwie jeszcze 
9, strzałami w tył głowy.” ( http://w.
kki.com.pl/pioinf/przemysl/dzieje/ss/
ss.html ).   

   9 czerwca:   
W kolonii Mydzka pow. Horochów 
banderowcy zamordowali 25 Polaków 
przesiedlonych tutaj przez Sowietów 
ze wsi Bartkówka pow. Brzozów: 
„Kolonia Mydzka podobnie jak Kol. 
Stydyńska, zamieszkana była przez 
Niemców których wysiedlono do Rz-
eszy w styczniu 1940 r. Cała kolonia 
została zasiedlona wysiedleńcami z 
rejonu Dynowa nad rz. San, tak Po-
lakami jak i Ukraińcami. Po wybu-
chu wojny niemiecko – sowieckiej 
kilka rodzin zdecydował się na pow-
rót do Bartkówki, większość jednak 
pozostała gdyż wieści z samej Bart-
kówki nie sprzyjały powrotowi, nie 
było ich domów które rozebrano. Tak 
wysiedleńcy  dotrwali do 9 VI 1943 r. 
W ten dzień do Kol. Mydzkiej i Kol. 
Stydyńskiej przybyła samoobrona z 
Huty Stepańskiej w celu zabrania do 
Huty St. wszystkich Polaków. Ban-
derowcy jednak bez większego trudu 
rozbili około 30 osobowy oddział Hu-
cian w Kol. Stydyńskiej, zmuszając go 
do odwrotu, gdzie banderowcy pod-
palili kilka domów. W tym czasie Po-
lacy z Kol. Mydzkiej zaczęli opuszczać 
domy udając się przez Mydzk Wielki w 
kierunku Huty Stepańskiej, w Mydzku 
W. zostali zatrzymani i rozpoczęły 
się dantejskie sceny polowania na 
Polaków i ich wyłapywania. Po-
lacy wspierani przez miejscowych 
Ukraińców, którzy byli im życzliwi 
zostali zawróceni do domów, ban-
derowcy w zdecydowanej większości 
obcy, wspierani przez wysiedlonych z 
nad Sanu Ukraińców ze wsi Pałchowa 
rozpoczęli jednak wyłapywanie Po-
laków. Tak Ukrainiec z Pałchowej naz-
wiskiem Wojaczka IN złapał i wsadził 
na wóz małżeństwo Tomasza i Rozalię 
Hadam, a następnie sam Ich zastrzelił. 
Wszystkich złapanych Polaków, 
posadzono na wozy i wywieziono na 
miejscowy cmentarz ewangelicki koło 
Kol. Stydyńskiej gdzie Ich rozstrz-
elano. Podobny los spotkał Polaków 
z Kol. Stydyńskiej. O przebiegu egze-
kucji dokładną relację zdała, żyjąca 
jeszcze Ukrainka z Mydzka Wielk-
iego, która była wtedy narzeczoną 
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jednego z wysiedlonych z Bartkówki 
(nazwiska w mojej wiadomości). Po-
lacy w swoich relacjach podkreślają 
że najbardziej aktywnymi katami byli 
Ukraińcy z Pałchowej k. Dubiecka, 
których wywieziono razem z Polaka-
mi. Żyją do dziś ich potomkowie w 
okolicy Mydzka i Stydynia. Miejscowi 
Ukraińcy starali się ratować sąsiadów 
Polaków, kiedy np. Stanisław Ha-
dam s. Tomasza wmieszał się w 
grupę Ukraińców, nikt go nie wydał i 
zdołał uciec. Listę wszystkich zamor-
dowanych sporządził Kazimierz Ed-
mund Pantoł z Bartkówki ur. 1 XI 1923 
r. s. Walentego i Jadwigi z d. Hadam. 
W kościele w Bartkówce znajduje się 
tablica pamiątkowa wymieniająca 
wszystkich zamordowanych na 
Wołyniu mieszkańców tejże wsi (dziś 
ul. Dynowa) jest ich 122 osoby, w tym 
48 mężczyzn, 36 kobiety i 38 dzieci”  
(http://wolyn.freehost.pl/ogloszenia/
mydzka.pdf )  
W mieście powiatowym Równe woj. 
wołyńskie Ukraińcy zamordowali 
35-letniego Polaka. 

   W nocy z 9 na 10 czerwca:     
We wsi Bartatów pow. Gródek 
Jagielloński banderowcy zamordow-
ali 1 Polkę i spalili 9 polskich gospo-
darstw (Siekierka...,. 10, lwowskie). 
Inni:  W przysiółku Wola Bartatowska 
należącym do wsi Bartatów pow. 
Gródek Jagielloński: „Wedle ustnej 
relacji Delegata naszego z Mszany 
dnia 9 na 10 czerwca banda terrorysty-
czna napadła na przysiółek Bartatowa 
tzw. Wola Bartatowska [Gródek], w 
której spalono 9 gospodarstw pols-
kich i zastrzelono 1 kobietę”. (1944, 
13 czerwca – Pismo PolKO Lwów-
powiat do Delegata RGO we Lwowie 
dotyczące napadów na ludność polską 
w powiecie lwowskim. W: B. Ossol. 
16721/1, s. 263-264).  

   10 czerwca: 
We wsi Chorostów pow. 
Włodzimierz Wołyński Ukraińcy 
zamordowali 16-letniego Tadeusza 
Cecha. 
W kol. Pustomyty pow. Horochów 
zamordowali Władysława Filipiaka. 

   11 czerwca:  
We wsi Rewuszki pow. Kowel upow-
cy zabrali Antoniego Traczyńskiego 
na podwody i zaginął bez wieści. 
We wsi Stawki pow. Równe zamor-
dowali 2 Polaków: Ludwika Wierz-
bickiego z synem Edwardem. 

   12 czerwca:   
We wsi Jarocin pow. Nisko Niemcy 
z policjantami ukraińskimi zamor-
dowali 15 Polaków, w tym proboszc-
za ks. Marcina Kędzierskiego, który 
był maltretowany, pchnięty nożem i 
wepchnięty do podpalonej plebanii. 
„Nad ranem 12 czerwca, mniej więcej 
koło godziny 6, kiedy już ogień objął 
wszystko i dym buchał wszystkimi ot-
worami wepchnięto ks. Kanonika w 
ogień gorejącej plebanii i sztyletem 
pchnięto go w plecy. To samo uc-
zyniono z domownikami ks. Kanonika, 
w skład których wchodziła staruszka 
gospodyni Aniela Jędruch i ze wsi 
dwie staruszki, przytulone do plebanii 
z litości tylko ks. Kanonika: Katarzyna 
Gagat i Anna Pawłowska. Wszystkie 
trzy kobiety podzieliły los swego dusz-
pasterza”. W tym samym czasie pod-
palono pobliskie zabudowania Józefa 
Paska. W domu żywcem spalono 
żonę Paska - Karolinę i ich trzylet-
niego synka Kazimierza. Józef Pasek 
uciekał, ale Niemcy go postrzelili i 
rannego wrzucili do płonącego domu” 
(http://gosc.pl/files/old/gosc.pl/zalac-
zni6/03/13/1142246491/1142246506.

pdf ). Następnie po torturach zamor-
dowali kolejnych 8 Polaków, byli 
to: Stanisław Pęk, któremu wybili 
oko i przebili na wylot bagnetem 
lewy bok, Jan Rusinek,  Kazimierz 
Bielak, Andrzej Dziechciarz, An-
drzej Pierścionek, Bronisław Szabat, 
Marcin Żuraw oraz Jan Pęk - ojciec 
Stanisława.  
W okolicach wsi Kiwerce pow. Łuck 
w ciągu jednej nocy upowcy zamor-
dowali 150 Polaków z okolicznych 
kolonii. 
We wsi Oleksiniec Nowy pow. 
Zborów: „12.VI.1943. Oleksiniec 
Nowy pow. Zborów. Banda ukr. 
zamordowała Polaka, sekretarza 
gminy zbiorowej wraz z całą rodziną. 
Służący Ukrainiec na przesłuchaniu 
stwierdził, że w bandzie byli Ukraińcy 
z pobliskich wsi” (AAN, AK, 
sygn. 203 /XV/ 9, k. 170 – 174). H. 
Komański i Sz. Siekierka opisując 
woj. tarnopolskie nie wymieniają tej 
wsi a więc i tej zbrodni. 
W miasteczku Ostróg nad Horyniem 
pow. Zdołbunów od pocisku-pułapki 
umieszczonego przez upowców na 
furmance na moście zginął Stanisław 
Ostaszewski.  
We wsi Rewuszki pow. Kowel 
Ukraińcy zamordowali 8 Polaków 
z 2 rodzin braci Traczyńskich (2 
mężczyzn, 1 kobieta i 5 dzieci do lat 
15).   
We wsi Witkowce pow. Krzem-
ieniec: ”W jednym z zeszytów ks. 
Tadeusz Chrobak  zapisuje: Po-
mordowani 20.V.1943 w Witkow-
cach koło Kołodna: 1.Berbeć Piotr, 
2.Błaszczyszyn Marcin , 3.Borcz 
Władysław, 4. Kazimirów Marcin 
+12.VI.1943” (Iwona Kopańska – 
Konon;  w: www.stankiewicze.com/
ludobojstwo.pl oraz e-mail do autora). 

   13 czerwca (Zielone Świątki):   
We wsi Budki pow. Krzemieniec 
Ukraińcy zamordowali 2 Polaków, 
braci. 
We wsi Chołoniów pow. Horochów 
upowcy zamordowali jadącego wo-
zem konnym Antoniego Witkowa, 
młynarza; miał liczne rany kłute, 
jeden z upowców chodził w jego ubra-
niu i jeździł jego końmi.  
W kol. Głuboczanka (Hłuboczanka) 
pow. Kostopol Ukraińcy zamor-
dowali głównie siekierami, nożami 
i bagnetami 32 Polaków oraz 1 
Ukrainkę. M.in.: 35-letnia Zofia 
Chmielewska oraz jej córki: 14-let-
nia Lucyna i 10-letnia Juliana zostały 
zmasakrowane siekierami; 70-let-
nia Bronisława Murawska została 
zatłuczona kolbami karabinów; 9-let-
ni Adam Murawski został zatłuczony 
pałkami a jego 2-letnia siostra zakłuta 
bagnetem. 9-letnią Aleksandrę 
Murawską oraz jej 7-letnią siostrę 
Irenę ukraińscy „heroje” także zatłukli 
na śmierć (Siemaszko..., s. 251 – 252). 
„Mój ojciec Antoni Murawski był rol-
nikiem, posiadał małe gospodarstwo 
rolne we wsi Głuboczanka,  gmina 
Ludwipol, powiat kostopolski na 
Wołyniu./.../ Byliśmy wszyscy w domu 
-- ojciec Antoni, brat Marian -- lat 
16, brat Adam -- lat 9, siostra Bar-
bara -- lat 2. Mama Antonina w tym 
czasie wyszła do sąsiada, brata ojca 
-- Aleksandra Murawskiego. Bandyci 
spotkali ojca na podwórku, wprow-
adzili go do kuchni i kazali położyć 
się na podłodze. Pamiętani wyraźnie 
bladą twarz ojca. Powiedział cicho do 
nas: “Kładziemy się dzieci, oni będą 
teraz nas rabować”. W tej sekundzie 
słyszałam straszliwy huk wystrzału 
karabinowego -- trzymałam na ręku 
małą Basię. Skaczę w jednej chwili 
do uchylonego okna, Basia wypadła 
mi z rąk, słyszę za sobą dalej kilka 

wystrzałów karabinowych. Wybiegam 
na podwórze, wpadam w zboże. Uc-
iekam, nie wiem w jakim kierunku, 
ale byle dalej od bandytów. Za mną 
skoczył do okna brat Marian. Trafiły 
go jednak dwie kule bandytów - jed-
na w plecy obok łopatki, druga ro-
zpryskowa urwała mu dolną lewą 
żuchwę. Padł do tyłu z powrotem do 
wewnątrz i zawisł na kołysce, na bie-
gunach, stojącej tuż przy oknie. Mar-
ian zapamiętał tylko dwa słowa ban-
dyty, który w tym momencie podszedł 
do kołyski i złapawszy go za włosy 
zwisającej w dół głowy, powiedział 
“Konać Lachu”! Nieprzytomna ze 
strachu parłam przed siebie zupełnie 
na ślepo aż do zupełnego wyczerpania 
sił. W bezpiecznej, jak mi się wydawało 
odległości od zagrody, gdzie grasowa-
li banderowskie zbiry, usiadłam stras-
zliwie zmęczona, pełna najgorszych 
przeczuć i myśli o pozostałych 
członkach rodziny. Po pewnej chwili 
zauważyłam zdążającego w moim 
kierunku znajomego Ukraińca, byt 
to Misza Uniszczuk. Rozdygotanym 
głosem zawiadomiłam go o mojej 
tragedii rodzinnej. Stał obok mnie i 
współczująco patrzał, słuchając, co 
mówię o wybiciu całej mojej rodziny. 
Miał on dla mnie nową informację, 
twierdząc że widział brata Mari-
ana rannego, leżącego pod krza-
kiem leszczyny, tuż nad rowem koło 
naszego domu. Nie pamiętam już ile 
czasu upłynęło, zanim wróciłam na 
podwórze. Przed progiem w kałuży 
krwi leżał ojciec, dalej zmasakrowany 
młodszy brat Adam. Basia w kuchni 
była przebita kilkakrotnie bagnetami 
i wyrzucona przez okno na podwórze. 
W pobliżu, w zagrodzie stryja Alek-
sandra, leżała zabita mama, miała 
głowę rozciętą, nieżywa [też] babcia 
Bronisława, ojca matka. Dalej leżały 
zwłoki całej rodziny stryja Aleksan-
dra i on sam, w ilości trzech osób. 
W głowie czuję zamęt, ogarnia mnie 
zupełna niemoc, oglądając straszliwą 
masakrę najbliższych mi ludzi. Oc-
aleni mieszkańcy wsi, klucząc w zbożu 
i krzakach, powoli zbliżają się do 
centrum [kolonii]. Wzajemnie, jeden 
drugiego cichym głosem, informują o 
zabitych. Podbiegam pod krzak, gdzie 
leży brat Marian. Widzę okropną ranę 
na twarzy, urwana dolna żuchwa, a 
z piersi bucha spieniona krew. Daje 
znaki ręką, by podać coś do pisania i 
papier, gdyż nic może zupełnie mówić. 
Pisze na podstawionej kartce, abym 
szybko uciekała stąd i ratowała swoje 
życie, gdyż on wnet umrze. Garstka 
ocalonych ludzi w straszliwej trwodze 
szuka swych bliskich na polach i pod-
wórkach. Zbliża się mrok. Przygarnia 
mnie do siebie rodzina Jadowskich. 
Nocujemy w zbożu bez nadziei, że uda 
się nam wyrwać z tego piekła. Starsi 
mają zamiar przedostać się do dużej 
wsi ukraińskiej nad Stuczą w kierunku 
północnym -- do Bystrzyc. /.../ Wkrót-
ce nadjechali Niemcy. Przeglądnęli 
straszliwe ofiary mordu, po czym 
kazali się pośpieszyć z grzebaniem 
rozkładających się już ciał. Obawi-
ali się najpewniej epidemii jakiejś 
choroby. /…/ Prosiłam dowódcę hit-
lerowskiego oddziału, by ponownie 
zabrał brata do jakiegoś lekarza. Ten 
oglądnął pobieżnie rannego i kazał 
żołnierzom zwolnić jedną podwodę, 
na którą złożono półprzytomnego 
chłopca. /.../ W Bystrzycach 
pozostałam sama. Brat leżał w szpi-
talu w Bereźnem pod opieką lekarzy 
i pielęgniarek. Nie miałam dosłownie 
żadnych środków do życia. Byłam w 
jednej sukience. Bez butów. Ogarniała 
mnie ogromna rozpacz. Tego nie da 
się opisać. To trzeba doświadczyć 
na własnej skórze, na samym sobie. 

To było nad moje siły. Na głowie 
pojawiły się siwe włosy, a miałam 
przecież dopiero jedynie 15 lat.  W 
tych tak trudnych dla mnie dniach, i 
dla moich znajomych i krewnych z 
Głuboczanki, spotkałam jednak wielu 
szlachetnych ludzi, którzy rozumieli 
mój los. Wkrótce dowiedziałam się 
od życzliwych ludzi, że mój brat żyje 
w szpitalu”. (Relacja Bronisławy Mu-
rawskiej - Zygadło, byłej mieszkanki 
kolonii Głuboczanka, datowana 6 
października 1993 r.; w: Kresowy Ser-
wis Informacyjny nr 6/2012). 
We wsi Jadwipol pow. Równe 
Ukraińcy zamordowali 43-letnią Annę 
Wicińską. 
W lesie za Jeziercami pow. Kos-
topol upowcy z sotni Wiktora Ru-
dyka zamordowali Tomasza Kuriatę 
z Rudni Pogorełowskiej jadącego na 
nabożeństwo polowe do Janówki, 
ochrzcić dziecko. Ofiara była trzyma-
na za ręce i kłuta bagnetami po całym 
ciele, żona z dzieckiem ukryta w lesie 
ocalała.  (http://kresowe.fm.interia.pl/
jezierce.html). 
W osadzie Kiwerce pow. Łuck 
Niemcy nakazali Polakom pochować 
150 Polaków zamordowanych przez 
Ukraińców w okolicach osady. 
W miasteczku Kołki pow. Łuck 
Ukraińcy zamordowali kilku Po-
laków i ciała wrzucili do studni, w 
tym niemowlę. „O świcie, 5 czer-
wca wyruszył z Kołek konwój uc-
iekinierów ochraniany przez 200 
ochotników z Przebraża. Kawalkada 
wozów załadowanych cząstką dobyt-
ku i żywnością po drodze rozrosła się. 
/.../  Nie wszyscy w Kołkach zdążyli 
zabrać się z konwojem, albo nie 
mogli. Nieubłaganie zbliżała się os-
tateczna rzeź Polaków w miasteczku. 
Napięcie wzrastało z każdą dniem. 
Ukraińcy nie czekając na wyjazd 
Niemców ogłaszali publicznie: Pry-
hotowlajsia na smert. Widro na krow, 
taj meszok na kosty. (Przygotowujcie 
się na śmierć. Wiadro na krew i worek 
na kości). Odroczeniem wyroku 
mogła być tylko ucieczka wraz z 
konwojem garnizonu. Komendant, 
zakuty aryjczyk, uważający wszyst-
kich oprócz Niemców za podludzi, 
zgodził się nader chętnie. Można 
mniemać, że nie pod wpływem 
nagłego przypływu sympatii do Po-
laków. Widok cywilów na odkrytych 
samochodach transportowych mógł 
go uchronić od ataku partyzantów. 
Czas naglił. Iwan nie mógł już dłużej 
czekać. Dzień przed 13 czerwca, trzy-
manym dotąd w tajemnicy terminem 
wyjazdu Niemców, o zmroku zaszedł 
dom Urbańskich od tyłu. Upewni-
wszy się, że nikt nie widzi, przelazł 
przez płot i zapukał do drzwi. Na 
nic zdały się i jego ostrzeżenia. Pau-
lina była nieprzejednana. Wrócił do 
domu zrezygnowany, ale i z uczuciem 
ulgi. Zrobił swoje, Maryna nie będzie 
mogła już ciosać mu kołki na głowie. 
Jeszcze nie zdążyła zniknąć na hory-
zoncie kolumna niemieckich samo-
chodów, gdy ukraińskie prowodyry 
zwołały wiec koło kościoła. Miasto 
obwołano “republiką kołkowską”. 
Czas skończyć z Lachami – wołano - 
tak samo jak z Żydami. Ani jedna noga 
zajmańciw (okupantów) ukraińskiej 
ziemi tu nie pozostanie. A pozostała 
zaledwie garstka: w szpitalu miejskim 
ciężko chorzy, niedołężni starusz-
kowie, kilka osób z rodzin ukraińsko-
polskich i ci, którzy zdecydowali się 
„umierać na swoim”. Na początek 
rozhisteryzowany tłum wrzucił do 
studni kilka osób, w tym niemowlaka 
i zasypał niegaszonym wapnem. Inne 
grupy zgromadziły około 40 Polaków 
w drewnianym kościele. UPO-wcy 
wysadzili dynamitem pobliski pom-

nik zasłużonego proboszcza parafii, 
księdza Zajączkowskiego i pod-
palili kościół. Spalono też większość 
domów ofiar. Zginęli między innymi: 
szanowany powszechnie felczer, 
Ukrainiec Buczek, jego żona Helena 
z Urbańskich – siostra mojej mamy 
i dobry znajomy dziadka, leśniczy 
Moroz. Uratowali się moi kuzyni, 
synowie Buczyków - Tadeusz i Jurek. 
Tego dnia byli poza miastem i gdy 
wracali do domu ktoś ich ostrzegł na 
drodze. Dom ich był już spalony. W 
panice uciekli do lasu. Jakie były ich 
koleje losu aż do końca wojny - nie 
wiadomo. W czasie, gdy mordowano 
bezbronnych staruszków w drugiej 
części miasta w domu dziadków 
Urbańskich nic jeszcze nie wiedziano. 
Rozmawiali z panem Leonem (naz-
wisko zatarło mi się już w pamięci), 
byłym podoficerem wojska polskiego. 
Po kampanii anty-bolszewickiej w 
1920 r. pracował w służbie leśnej 
któregoś majątku w gminie. W czasie 
napadu nocnego wyrwał się opraw-
com i przedzierając się przez bagna 
i pola dotarł do miasta. Jego ciężko 
chora żona leżała w tym czasie w sz-
pitalu miejskim w Kołkach. Pan Leon 
przyszedł z prośbą o tymczasowe 
przygarnięcie, aż żona stanie na nogi 
o własnych siłach. Zajęci rozmową 
nie zauważyli, że przed dom zajechała 
furmanka. Nie było wątpliwości, że 
to byli strilcy. (Strzelcy w formacjach 
nacjonalistów). Dwóch miało karabi-
ny, trzeci bez broni. To był najbliższy 
sąsiad – Iwan. W całkowitym zas-
koczeniu, jedynie Leon nie stracił 
przytomności. Niezauważony zdążył 
wcisnąć się we wnękę koło pieca na 
drewno, skąd zerkając śledził dalszy 
ciąg błyskawicznie następujących 
wypadków. Dwóch oprawców 
doskoczyło do dziadka. Wykręcono 
mu ręce, związano i opasano w pasie 
drutem kolczastym. Na krzyk Pauliny, 
uderzona w twarz, upadła na podłogę. 
Nie przestawała wykrzykiwać: 
- Precz z mego domu łotry!, 
Mordercy mego wnuka!, Niech 
was święta ziemia pochłonie! 
- Tichaj babo bo tebe ubiju – ban-
derowiec próbował ją bezskutecznie 
uciszyć. (Cicho babo, bo cię zabiję) 
- Biery babe, niechaj ide z namy.
(Bierz babę niechaj idzie z nami) 
- Nigdzie nie pójdę, sobac-
zy synu, poszli won do czorta! 
- Pujdesz, pujdesz, my tobi pomożemy. 
(Pójdziesz, my tobie pomożemy). 
Leżącej długim sznurem skrępowano 
ręce. Wyniesiono na zewnątrz. Drugi 
koniec postronka przymocowano 
do wozu. Paulina nie przestawała 
złorzeczyć. Jeden z bandytów robiący 
wrażenie prowodyra skinął na dru-
giego. Ten wiedział już, co czynić. 
Wyciągnął z pod derki na wozie 
siekierę. Po jednym głuchym uderze-
niu krzyk urwał się w pół słowa, co 
wywołało głośny rechot oprawców. 
Leon zagryzał palce żeby nie 
krzyczeć. Wychylając się z wnęki, 
przez na oścież otwarte drzwi kuch-
ni zobaczył, że tymczasem Iwan 
popychał dziadka w kierunku furtki 
ogrodowej, jakby chciał zejść z 
oczu łotrów mordujących Paulinę. 
- Iwan puść, przecież byłeś u 
nas jak swój - prosił dziadek. 
- Ne mohu, Ne mohu. Ja ne winowaty. 
Prowidnyk Saczko-Saczkowski 
prykazał tebe zaryzać. On Teper ko-
mendant, sobaka proklaty! (Nie mogę, 
to nie moja wina. Komendant Saczko-
Saczkowski kazał ciebie zarżnąć. Ter-
az on tu komendantem, przeklęty pies). 
- Przecież to mój dobry znajomy. 
- Teper druhije czasy. On prykazał 
ryzać tebe po szmatoku, a ja tebe za-
rezu lehsze. Ne poczujesz. Ja ne win-
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owaty. (On rozkazał ciąć ciebie po 
kawałku. Ale ja poderżnę cię lżej tak, 
że nie poczujesz. Nie jestem winny). 
Puścił Franciszka przodem. Z tyłu, 
nagłym ruchem złapał go jedną 
ręką za czoło, przechylił głowę. 
Drugą ręką wyostrzonym nożem 
przeciągnął po gardle. Franciszek 
osunął się na ziemię. Bluznęła 
krew. Z głęboko przeciętej krtani 
wydobywało się rzężenie. Ciałem 
wstrząsały konwulsje. Nadszedł 
ten, który przewodził grupie. 
- Iwan ty zabył szto on był moj? 
(Zapomniałeś, że on był mój?) 
- Ne znał, on szcze żyw. Możesz 
ryzać! (Nie wiedziałem, on jeszc-
ze żyje możesz go dorznąć) – 
Mówiąc to sięgnął po karabin UPO–
wca i zanim ten się spostrzegł, 
zarepetował, przyłożył lufę do głowy 
leżącego i wypalił. Czaszka rozprysła 
się jak gliniany garnek. Krew Fran-
ciszka wsiąkała w ziemię, na której 
od pradziada żył ród Urbańskich. 
Pozostanie tam do sądnego dnia.  
-Ty szto zduryw? Taj szkoda puli na 
takoho parszyweho Lacha! Ja tebe 
szcze pobaczu! (Zgłupiałeś? Sz-
koda kuli na takiego parszywego 
Polaka! My się jeszcze policzymy!). 
Teraz odkryją mnie plądrując dom 
- pomyślał pan Leon. Postanowił 
walczyć. Miał szczęście. Napastnikom 
musiało się śpieszyć, bo wsiedli na 
wóz. Podcięli konie ciągnąc za sobą 
przywiązane zwłoki babci Pauliny.
Nie wiadomo i nie ma kogo zapytać 
gdzie ich pochowano. Dopóki w 
mieście byli jeszcze Polacy grzebali 
ofiary na cmentarzu miejskim, często 
z narażeniem życia, gdy trzeba było 
jechać po zwłoki poza miasto. Na-
jprawdopodobniej Ukraińcy wrzucili 
ciała do wspólnego dołu. Nie wiedział 
też pan Leon, jedyny świadek mordu. 
O zmroku odnalazł w szpitalu żonę 
pokłutą widłami. Zwłoki pogrzebał 
pośpiesznie w płytkim grobie. 
Przedzierał się nocami sobie znanymi 
ścieżkami do Skierniewic. W dzień, 
w mniej znanych okolicach zaszywał 
się w buszu. Ze Skierniewic, gdzie 
przebiegała linia kolejowa, na bu-
forach towarowych wagonów, z prz-
erwami dotarł do nas, do Równego. W 
tamtym czasie dobiegał czterdziestki. 
Jakie były jego dalsze losy - nie wiad-
omo”. (Edward Kamiński: Porzućcie 
wszelkie nadzieje; w:  http://www.st-
rony.ca/Strony36/articles/a3604.html 
).  
W kol. Polany, gmina Berezne, 
pow. Kostopol zamordowali 3 Po-
laków uciekających furmanką z Po-
lan do Bereznego, w tym Franciszkę 
Chodorowską z córką Apolonią. 
Za wsią Romanów pow. Łuck, koło 
lasu, „ukraińscy partyzanci” ze wsi 
Chorłupy dopędzili i zamordowali 
uciekających do Łucka z Chorłup 
4 Polaków: 40-letnią żonę kowala 
Rogalską, z 10-letnią córką i 12-let-
nim synem oraz 27-letnią Aleksandrę 
Kamińską. Ofiarom wyjęli oczy, 
obcięli języki i piersi oraz rozpruli br-
zuchy (Siemaszko...., s. 591).
W kol. Stachówka pow. Sarny w 
kolejnym napadzie upowcy zamor-
dowali 22 Polaków. „Polska kolo-
nia Stachówka liczyła 72 zagrody. 
Wobec coraz to groźniejszych za-
powiedzi, ludność polska z kolonii: 
Brzezina, Czajków, Karczemka, Mosty 
(wszystkie w gm. Włodzimierzec), i 
wsi: Jezioro, Kanonicze (obie w gm. 
Włodzimierzec) zjechała do Stachów-
ki już przed Zielonymi Świętami. 13 
czerwca 1943 r. (Zielone Święta) pod-
czas trzeciego napadu ukraińskiego 
na Stachówkę. kolonia zaalarmowała 
samoobronę w kolonii Poroda (gm. 
Włodzimierzec), z której natychmiast 

przybyły posiłki w liczbie 30 ludzi. 
Cała kolonia była otoczona przez 
upowców, którzy z dwóch karabinów 
maszynowych prowadzili po kolonii 
ogień. Jeden karabin maszynowy był 
umieszczony na drzewie, drugi na 
wyschniętej studni. Równocześnie 
Ukraińcy atakowali przy pomocy ba-
gnetów osadzonych na kijach, sieki-
erami i widłami. Miejscowa samoo-
brona odpierała ataki. Cała wieś 
płonęła. Przybyła pomoc z Porody 
zlikwidowała oba stanowiska kara-
binów maszynowych i zaskakując 
napastników od tyłu, ujęła pięciu oraz 
kilku zastrzeliła. Rano do Stachówki 
przyjechały z Włodzimierca wozy 
pancerne z wojskiem niemiec-
kim, co spowodowało paniczną 
ucieczkę napastników. Ujętych przez 
samoobronę pięciu napastników 
Niemcy rozstrzelali, przy czym trzem 
z nich, którzy nic chcieli przyznać 
się do udziału w napadzie, obcięli 
wcześniej palce. Kolonia spłonęła 
całkowicie. Zginęły 22 osoby, które 
ludność pochowała we wspólnej mo-
gile. Według sprawozdania za czer-
wiec 1943 r. „pierwszej grupy” UPA 
Okręgu Wojskowego „Zahrawa” 
podczas tego napadu zabito 60 Po-
laków, a straty ukraińskie wynosiły 17 
poległych i 5 rannych. Również inna 
jest data napadu, tj. 16 czerwca. Po 
trzech tygodniach nękania napadami, 
spaleniu domostw, wobec tego, że 
siły malały i amunicja się skończyła, 
zdecydowano się opuścić Stachówkę. 
50 rodzin przeniosło się do kolonii 
Wydymer i Parośla II (obie w gm. 
Antonówka), część do Porody, Prur-
wy (obie w gm. Włodzimierzec) i do 
Włodzimierca. Po drodze poniesiono 
jeszcze znaczne ofiary w zabitych i ran-
nych (liczba nie ustalona). Następnie 
ludność Stachówki ewakuowała się do 
Sam”. (Zygmunt Bukowski: „Poro-
da”;  Wrocław 2008 r., nakład własny. 
Za: „Przedsionek piekła – czerwiec 
1943 roku na Wołyniu”, w: http://
wolyn.org/index.php/wolyn-wola-o-
prawde/854-przedsionek-pieka-cz-
erwiec-1943-roku-na-woyniu.html ).  
„Po ucieczce z Czajkowa mieszkaliśmy 
niecały miesiąc w Stachówce. Moja 
rodzina schroniła się tu w nadziei, 
że będzie bezpieczniej. Niestety, los 
tak pokierował, że po napadzie band 
UPA na Stachówkę, część naszej rodz-
iny, cudem ocalona, została zmuszona 
do dalszej ucieczki.13 czerwca 1943 
r. przeżyłem napad band UPA na 
Stachówkę. Pamiętam jak upowcy 
uzbrojeni w broń maszynową i kara-
biny okrążyli całą kolonię ze wszyst-
kich stron. Razem z nimi było wielu 
Ukraińców z okolicznych wsi, uzbro-
jonych w widły i siekiery. Napast-
ników było kilkuset. Najpierw ostrz-
elali wieś z broni maszynowej i kara-
binów, niektóre zabudowania zaczęły 
płonąć od zapalających kul. Nieliczna 
i słabo uzbrojona polska samoobrona 
próbowała stawiać opór. Upowcy 
z wrzaskiem „hurrra” i krzykiem 
„rizat’ Lachiw” wtargnęli w trzech 
miejscach między domy kolonii. Mor-
dowali każdego kogo napotkali, przy 
użyciu wideł, siekier i bagnetów. Do 
uciekających strzelali. Jedni mordow-
ali, drudzy rabowali dobytek i pod-
palali budynki. Podczas tego napadu 
została zamordowana moja mama 
Franciszka Redzik (40 lat). Zmarła od 
ran kłutych bagnetem po całym ciele. 
Mój stryjeczny brat Henryk Redzik (22 
lata) został zamordowany w okrutny 
sposób. Najpierw wyłamano mu ręce 
z ramion. Słyszałem jak on głośno 
krzyczał z bólu. Leżałem w łóżku kilka 
metrów od niego. Po chwili usłyszałem 
strzał, którym banderowiec zakończył 
jego życie. W zbożu banderowiec 

odnalazł mnie, ale żałował dla mnie 
kuli, zostałem zdzielony kolbą kara-
binu i szczęśliwie przeżyłem. Zginęły 
wówczas 22 osoby. Liczba ofiar praw-
dopodobnie byłaby znacznie większa, 
gdyby nie pomoc żołnierzy niemieck-
ich z garnizonu we Włodzimiercu, 
którzy z zaskoczenia ostrzelali z broni 
maszynowej upowców, zabijając lub 
raniąc kilkunastu. Nasza samoobrona 
schwytała z bronią w ręku 16 upow-
ców, z których 10 na rozkaz Niemców 
rozstrzelała, a 6 Niemcy powiesili 
na rynku we Włodzimiercu. Pod ich 
ochroną pochowano zamordowanych 
mieszkańców Stachówki.” (Henryk 
Redzik: „Byłem świadkiem”, Jelenia 
Góra 2002 r. http://wolyn.freehost.pl/
wspomnienia/zygmunt_bukowski_
poroda6-7.html ) . 
We wsi Żeleźnica pow. 
Równe Ukraińcy zamordowali 
3-osobową rodzinę polską: Józefa 
Bałdygowskiego z synem Bolesławem 
pobili i zastrzelili, 7-letnią córkę 
Halinę zakłuli 12 ciosami noża.  

We wsi Tuligłowy pow. Rudki: „W 
1943 roku, w miejscowej cerkwi 
grekokatolickiej, w Zielone Święta, 
bazylianin o. Zajić w swych kazani-
ach rozbudzał nienawiść do Polaków 
i podawał najprostsze rozwiązania 
problemu polskiego: „wyrżnąć Po-
laków do nogi” (Siekierka..., s. 832; 
lwowskie). 

   12 lub 14 czerwca:  
We wsi Woronczyn pow. Horochów:  
„Chciałabym przekazać do Pańskich 
opracowań informację o zamor-
dowanych w Woronczynie 12 lub 14 
czerwca 1943 roku członkach rodziny 
mojej teściowej Haliny Kaliszewskiej 
z domu Kusik. Zamordowane przez 
Ukraińców zostały trzy kobiety: Roza-
lia Kostecka z domu Pawelczuk oraz 
jej dwie dorosłe córki: Bronisława 
Kostecka i Józefa Kusik, z d. Kostecka, 
której córką jest Halina Kaliszewska. 
Halina Kaliszewska miała wówczas 
2 latka i została oszczędzona przez 
Ukraińców. Domyślamy się, ze wo-
bec tego musiała być córką Ukraińca 
Grzegorza Kusika”. (dr Sylwia Bur-
nicka - Kaliszewska 21.06.2011: 
www.stankiewicze.com/ludobojstwo.
pl).  

   14 czerwca: 
We wsi Budki pow. Krzemieniec 
Ukraińcy zamordowali 30-letniego 
Pawła Witkowskiego. 
We wsi Bystrzyce pow. Kosto-
pol zamordowali 5 Polaków, w tym 
4-osobową rodzinę Bronowickich 
zakłuli bagnetami. 
We wsi Kamienna Góra pow. 
Zdołbunów wymordowali ostatnich 5 
Polaków, w tym Adolfa Krasickiego z 
żoną i 2 dzieci. 
W okolicach wsi Łanowce pow. Krze-
mieniec zamordowali uprowadzoną 
ze wsi Białozorka emerytowaną 
nauczycielkę Stanisławę Mazewską. 
W osadzie Żytyń pow. Równe zamor-
dowali 57-letnią Marię Chmarową.  

   13 – 15 czerwca:  
W kol. Poznanka pow. Łuck w lesie 
Ukraińcy zamordowali 11 Polaków (5 
kobiet i 6 mężczyzn) obcinając ofiar-
om różne części ciała. 

   15 czerwca: 
We wsi Kisorycze pow. Sarny upow-
cy zamordowali jadących furmanką 
3 Polaków: 45-letnią nauczycielkę 
Felicję Masojadę, jej 80-letnią służącą 
Elżbietę Jeż oraz furmana Kaspra 
Kozińskiego. Nauczycielkę, która 
pomagała Ukraińcom i ich leczyła, 
żywcem powiesili za nogi na drze-

wie, odcięli piersi, wydłubali oczy, 
wyciągnęli wnętrzności. Podobnie 
zginęła służąca i furman (Siemaszko..., 
s. 764 – 765). Inni podają, że z Felicją 
Masojadą jechał jako woźnica Kacper 
Koziński, jego żona Hanka będąca 
Ukrainką, i ich córka. Hankę z córką 
upowcy odesłali do domu, a Masojadę 
i woźnicę Kacpra Kozińskiego uprow-
adzili do lasu, powiesili na drzewie do 
góry nogami i dokonali bestialskiego 
morderstwa. Oprawcami byli upowcy 
z sotni Hryćko Kaszkieciuka, z Janem 
Kulpaczem „Tryzubem”, Janem Sze-
lukiem, Janem Wołoszynem oraz Kon-
stantym i Semenem Kowalczukiem. 
Jak podaje syn Felicji, Edmund, nie 
jechała z nimi była służąca Elżbieta 
Jeż „Citka”. „Citka” – Elżbieta Jeż 
była staruszką ok. 70 – 75 letnią i nie 
była już ani gosposią, ani piastunką . 
Te określenia mogły się odnosić do 
wcześniejszego okresu, kiedy była 
służąca. Z rodziną Masojadów była 
związana od wczesnej młodości, kiedy 
miała 15 lat i była sierotą mieszkającą 
w nie ogrzewanej komórce, głodującą 
i marznącą. Była piastunką wszyst-
kich dzieci Masojadów od 1898 roku, 
aż do emerytury. Faktycznie była 
na starość szanowanym członkiem 
rodziny. Nie została zamordowana 
razem z Felicją Masojada i Kacprem 
Kozińskim, tylko gdzieś po drodze, 
została pewnie zatłuczona i wrzu-
cona do studni koło spalonej polskiej 
zagrody. Wracała na gorące prośby 
przywiązanego do niej Edmunda, z 
Rokitna, gdzie była „na przechowa-
niu: u polskich przyjaciół Stanisława i 
Aurelii Dudów”. (Uzupełnienie syna: 
Edmund W. Masajada; w:  http://wo-
lyn.freehost.pl/wspomnienia/budki_
borowskie_wspomnienia-09.html ). 
We wsi Kopytków pow. Zdołbunów 
został zamordowany przez Ukraińców 
Polak Jan Sakowicz (http://www.
duszki.pl/wolanie_z_wolynia/artyku-
ly/2013_05-06/WzW_3_112_b.pdf  ).
We wsi Żołobki pow. Krzemieniec 
Ukraińcy zamordowali jadących 
furmanką 2 Polaków 18-20-let-
nich: Jana Rybę i Bronisława Kuku-
rowskiego oraz zabrali furmankę z 
końmi.   

   W połowie czerwca:  
We wsi Bór pow. Zdołbunów 
Ukraińcy zamordowali 35-letniego 
Polaka Marcinkowskiego.  

   16 czerwca:   
W futorze Brzezina Policka pow. 
Sarny upowcy zamordowali 2 Po-
laków. 
We wsi Dermanka pow. Kostopol 
wymordowali głównie za pomocą 
różnych narzędzi ponad 100 Po-
laków. Inni podają datę napadu 30 
czerwca „- Jak naszą wieś mordow-
ali, to było Boże Ciało - A. Woźniak 
wraca pamięcią do 30 czerwca 1943 
r. Wspomnienia nie pozwalają mówić. 
Paszkowscy wrócili z kościoła do 
domu i zasiedli do obiadu, kiedy we 
wsi podniósł się straszny krzyk. Ban-
dy banderowców wdarły się do wsi 
od północy. Idąc od domu do domu, 
bestialsko mordowały całe rodziny, 
niszcząc i paląc obejścia. Zginęło 
wtedy ok. 50 osób. Kiedy doszli do 
połowy Dermanki, nadjechali party-
zanci pod wodzą Kołpakowa ( Kow-
paka- SB). Przeprawiali się przez 
Słucz z Polesia na Wołyń, od strony 
kolonii, gdzie stał dom Paszkowskich. 
Kiedy zaczęli strzelać, banderowcy 
rozproszyli się. Mieszkańcy ratowali 
się ucieczką. Paszkowscy byli w gru-
pie kilkunastu rodzin, które ruszyły na 
wschód: wozami i pieszo. - Zaczęła 
się przeprawa przez Słucz, było kilka 
łodzi. Ale wtedy zobaczyliśmy, że 

w naszą stronę jadą banderowcy - w 
dół wzniesienia, prosto na rzekę. Ich 
białe koszule aż błyszczały z daleka. 
Wtedy wszystko ruszyło do wody. 
Podniósł się taki krzyk, że - Boże - 
chyba w niebie było słychać - opowi-
ada rwącym się głosem.” (Antonina 
Woźniak: „Czasem dumam nad moim 
Wołyniem”; w: Echo Katolickie 
13/2016; za: http://www.opoka.org.pl/
biblioteka/I/IH/echo201604-wolyn.
html?no_header=1&no=1.). 
W kol. Granne pow. Kostopol 
zamordowali około 15 Polaków. 
W kol. Kadyszcze pow. Łuck zamor-
dowali Kazimierza Juśkiewicza. 
W miasteczku Kołki pow. Łuck: 
„Po opuszczeniu Kołek przez Niem-
ców, wyłapano pozostałych Polaków, 
zamknięto Ich w kościele, a potem 
podpalono razem z kościołem. Działo 
się to 16 VI 1943 r. spalono ponad 
40 osób, lub więcej. Co zrobiono ze 
zwęglonymi ciałami, nie udało mi się 
dowiedzieć, ale jeszcze będę pytał. 
Zatelefonowałem pisząc o Kołkach 
do P. Stefana Żołędziewskiego ur. 
1929 r. w Koszyszczach. Pan Stefan 
powiedział jak było: Dziadek Stefana, 
Jan Twardowski z Milaszewa k. Kołek, 
miał cztery córki i syna. Marianna 
wyszła za Ukraińca NN ( P. Stefan 
zapomniał) z Kołek, o imieniu Roman, 
mieli troje dzieci IN. Kiedy Polacy 
uciekali z Kołek do Przebraża, Ona 
powiedziała że nie będą uciekać. Bo-
haterscy banderowcy, zamknęli Ich 
razem z innymi w kościele i spalili. 
Kiedy przyszli Sowieci, mama Stefa-
na, Antonina pojechała do Kołek 
pytać się o rodzinę siostry, miejs-
cowi opowiedzieli Jej, że Roman był 
nakłaniany do zabicia żony i córki, a 
sam z synami byłby wypuszczony. Ten 
szlachetny człowiek nie uczynił tego, 
wszystkich spalili w kościele”. (Janusz 
Horoszkiewicz; w: http://isakowicz.
pl/szlakiem-wolynskich-krzyzy-kol-
ki-nad-styrem/ ). W. i E. Siemaszko 
podają datę zbrodni 14 lub 15 czerwca 
1943 roku, gdy to „ukraińscy party-
zanci” zgromadzili w drewnianym 
kościele p.w. Wniebowzięcia NMP 
około 40 Polaków oraz 1 Ukraińca, 
męża Polki, i spalili ich żywcem ra-
zem z kościołem (Siemaszko..., s. 
571). 
We wsi Kołodenka pow. Równe 
zostały zamordowane przez upowców 
2 osoby: Polak, Edmund Klewaniec 
lat 20 i Czech, Bolesław Musil lat 40. 
W kol. Zamostyczcze pow. Kosto-
pol: „Dnia 16 czerwca 1943 r. o godz. 
15, Jan Reszetyło z ojcem Andrzejem 
jadąc furmanką drogą polno-leśną 
z Zamostyszcz w kierunku Berezna, 
gdzie rodzina prowadziła sprzedaż 
mięsa i wędlin, natknęli się na grupę 
Ukraińców. Mężczyźni natychmiast 
wyskoczyli z furmanki, każdy w swoją 
stronę. Starszy zeskoczył i pobiegł 
w kierunku rosnącego przy drodze 
zboża, młodszy w najbliższe krzaki, 
gdzie niestety, natknął się na inną, 
przyczajoną tu grupę Ukraińców. 
Został na miejscu zasztyletowany, cze-
go świadkiem był ojciec, który przeżył 
i wrócił do domu.” (http://wolyn.ovh.
org/opisy/zamostyszcze-03.html ).   

   W nocy z 16 na 17 czerwca: 
W osadzie Chrobrów pow. Łuck 
Ukraińcy zakłuli nożami 1 Polaka. 
„Wszystko zaczęło się 17-18 czerwca 
mówi Tadeusz Filipczak (urodzony 
w 1928 r. w miejscowości Czaruków 
pow. Łuck). Mieszkałem z rodzicami 
w kol. Chrobrów gmina Czaruków. Od 
wiosny 1943 r. wszyscy mieszkańcy 
naszej wsi nie spali już w swoich 
domach, ale po krzakach, w polu a 
niektórzy w wykonanych przez sie-
bie schronach. Niepokojące wieści o 
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mordach ukraińskich band dochodziły 
ze wszystkich stron. Wspomnianego 
czerwcowego dnia mordu dokonano i 
u nas. Napadnięty został Jan Michałek 
z dziewczyną. Jego zamordowano a 
ona zdołała uciec na stację kolejową 
w miejscowości Nieświt, gdzie 
znajdował się wojskowy posterunek 
niemiecki.” (Bogusław Szarwiło: 
Zamordowali również Ukraińca 
Siańko Klepca, bo uprzedził Polaków 
o napadzie; w: http://wolyn.org/index.
php/informacje/1201-zamordowali-
rowniez-ukrainca-sianko-klepca-
bo-uprzedzil-polakow-o-napadzie).  

   17 czerwca: 
W kol. Frankopol pow. Kostopol  
upowcy zamordowali ponad 20 Po-
laków: 4-osobową rodzinę sołtysa 
Franciszka Paszkowskiego (rodziców 
z córką i synem, uratowała się 12-let-
nia córka Genia z kilkunastoma rana-
mi od ciosów nożem w plecy) oraz 
kilkunastu przy moście na rzece Ko-
rczyk („Kurier Galicyjski” z 24 kwi-
etnia – 14 maja 2009). Z relacji Ge-
nowefy z d. Paszkowskiej: „Owego 
tragicznego dnia, u dziadka była także 
jego siostra Michalina. Najstarsza sio-
stra Geni była już mężatką: wyszła 
za młodego nauczyciela Klemensa 
Bodusa. Ponieważ była w ciąży, a 
czasy niebezpieczne przeprowadzili 
się z Klemensem za Korczyk do 
Horodnicy. Jak się okazało ta decyz-
ja uratowała im życie... 17 czerwca 
1943 roku - tragiczna data. "System 
ostrzegania" alarmował: od strony 
Budek Ujściańskich jadą furmanki z 
banderowcami. Były to godziny wiec-
zorne. Babcia Frania poleciła by dzi-
adek i Kazik uciekali w zboże - "..nam 
kobietom nic nie zrobią..." Dziadek 
jednak postanowił- zostajemy ra-
zem... Najpierw zabili ujadającego na 
podwórku psa. "Gdzie wasze dobra" 
grzmieli oprawcy... Mordu dokonali 
przy studni, zabijając babcię Franię, 
Michalinę oraz ciężko raniąc (17 ran 
kłutych) małą 12 letnią Gienię. Lo-
nia próbowała ich przechytrzyć:"...
ja pokażę gdzie dobra ukryte." Kiedy 
za stodołą oprawcy zaczęli szukać, 
Lonia jak sarna zaczęła uciekać w 
stronę rzeczki... Było jednak zbyt 
głęboko.. Złapali ją i na podwórku 
zabili. Później Dziadka i Kazika 
znaleziono martwych w zbożu. Mar-
twa, z grymasem bólu twarz (Fran-
ciszki) świadczyła że najpierw zabito 
jego syna Kazika. Gienia ciężko ranna 
usłyszała iż chcą zakopać ciała... 
dobijcie mnie! Poczuła jak ostrze po 
raz 17 wbija się w jej plecy... nastała 
ciemność i cisza. Chłód nocy obudził 
Genię. Dowlokła się do domu, do 
łóżka. Szklanka mleka - za ciężka 
by kolejny raz po nią sięgnąć... Tym, 
który powiadomił rodzinę sołtysa o 
niebezpieczeństwie był bratanek dzi-
adka - również Franek. Zabrakło czasu 
na ucieczkę - furmanki już wjeżdżały 
na podwórko... Chłopiec przeskoczył 
płot i ukrył się w rosnących tam ko-
nopiach. Dopiero następnego dnia 
rano, słysząc znajome głosy - odważył 
się ujawnić. To właśnie Franek wiózł 
furmanką ranną Genię do Horodnicy 
do niemieckiego szpitala wojskowe-
go.” (http://wolyn.ovh.org/opisy/
frankopol-03.html ).  
W kol. Kołodeskie Budki pow. Łuck 
zamordowali rodzinę polską Jana 
Hrynowieckiego i spalili ich zabu-
dowania. 
We wsi Kopytków pow. Zdołbunów 
zamordowali 5 Polaków, w tym 4 ko-
biety. „Okoliczni banderowcy zorien-
towali się, że Polacy w tym rejonie 
uciekli im spod noża, spowodowali 
prowokację we wsi Kopytków. W tej 
wiosce m.in. mieszkały trzy rodziny 

moich kuzynów ze strony matki: Kow-
alacy, Glińscy oraz Kralowie. W kilka 
dni po wyjeździe ich i innych Polaków 
do Zdołbunowa, banderowcy wywi-
esili odezwy do Polaków nawołujące 
do powrotu. Mówiono w nich, że 
tego rodzaju ekscesy były wielkim 
nieporozumieniem, że Polacy mogą 
wracać do swoich domostw, że nie 
grozi im ze strony Ukraińców żadne 
niebezpieczeństwo. Niektórzy dali się 
na tę akcję prowokacyjną nabrać, w 
tym również ciotka Glińska, jej dorosła 
córka z mężem i dwoje dzieci nieco 
młodszych ode mnie. Na szczęście 
głowa domu, wujek Kowalak i ich na-
jstarsza córka Wikta pozostali u nas. 
Drugiej czy trzeciej nocy (17 czerwca 
1943 -red) stało się nieszczęście. Wy-
mordowano wszystkich powyżej lat 
12, dlatego też moi najmłodsi kuzyni 
ocaleli. Z ich relacji znamy przebieg 
tej strasznej nocy. Późną nocą obudził 
domowników łoskot wyłamywanych 
drzwi. Banderowcy wdarłszy się do 
środka poprzykrywali czy też kazali 
się przykryć pierzynami. Dorosłych, 
tj. ciotkę i jej zamężną córkę, położyli 
na podłodze, po czym do leżących 
zaczęto strzelać. Należy nadmienić, 
że młoda mężatka była w ostatnim 
miesiącu ciąży. Po oddaniu strzałów 
zaczęto dobijać leżących bagnetami 
mówiąc przy tym „mech i ja umoczę 
bagnet w polskiej krwi”. Męża ciotec-
znej siostry usiłowano zamordować w 
nieco inny sposób. Morderca odwróci-
wszy go do siebie tyłem strzelił w ki-
erunku głowy z najbliższej odległości. 
Na szczęście nie trafił dobrze, po-
cisk przeszedł rozrywając policzek 
powodując duże krwawienie, dawało 
to pozory strzału śmiertelnego. 
Wychodząc z domu mordercy pod-
palili domostwo. Cioteczny szwagier, 
o którym mowa, pomimo krwawienia 
nie stracił przytomności i wyczołgał 
się za strefę ognia. To samo zrobiły 
dzieci. Nie pamiętam, w jaki sposób 
dowiedzieliśmy się o tym, co się 
stało. W każdym razie przy pomocy 
wojsk węgierskich, chyba w tym 
samym czasie sprowadziliśmy do 
Zdołbunowa szczątki popalonych 
ofiar i zorganizowaliśmy im katolicki 
pogrzeb. […] W kilka dni po omawi-
anym pogrzebie kuzyn z tej samej wsi 
Kopytków – Kazik Gliński, nie bacząc 
na grożące niebezpieczeństwo, wybrał 
się na wieś ze swoją koleżanką, bo 
coś im trzeba było przynieść ze wsi. 
Poszli i nie wrócili, wszelki ślad 
po nich zaginął. Do dzisiaj nie wi-
adomo w jakich okolicznościach 
zostali zamordowani”. (Kazimierz 
Panów, Zdołbunowskie wspomnie-
nia. Spowiedź bez konfesjonału . 
Fundacja Moje Wojenne Dzieciństwo, 
2001, Tom 4, Za:  http://wolyn.
o rg / i n d e x . p h p / w o l y n - w o l a - o -
prawde/854-przedsionek-pieka-cz-
erwiec-1943-roku-na-woyniu.html ). 
Inni:  zostało zamordowanych przez 
Ukraińców 4 Polaków: Józefa BIE-
GANIK, Stanisław KUBIAK, Wik-
toria KUBIAK, Anna MACHOWS-
KA  (ks. Vitold-Yosif Kovaliv: 
Wołanie z Wołynia nr 3 (112) Maj-
Czerwiec 2013 r.; w: http://www.
duszki.pl/wolanie_z_wolynia/artyku-
ly/2013_05-06/WzW_3_112_b.pdf  ). 
We wsi Pożarki pow. Łuck zamor-
dowali 4 Polaków: lat 19, 22, 25 i 27. 
We wsi Sosolówka pow. Czortków 
zamordowali Józefę Lachowicz. 

   18 czerwca: 
We wsi Budki pow. Krzemieniec 
Ukraińcy zamordowali 26-letniego 
Stefana Sapka.  
W kol. Czerteż pow. Równe zamor-
dowali 16-letniego Mieczysława 
Bronowickiego. 

We wsi Jarosławicze pow. Dubno 
wymordowali co najmniej 52 Po-
laków.  Inni podają datę zbrodni : 22 
maja 1943 roku  i pod tą datą znajduje 
się jej opis. 
W kol. Józefówka pow. Równe 
zamordowali 23-letniego Jana 
Woźnika. 
We wsi Kopytków pow. Zdołbunów 
zamordowali 2 Polki, lat 23 i 42. 
Inni: zostały zamordowane przez 
Ukraińców 2 Polki: Rozalia Kowalak, 
z domu Kral, ur. 18. X 1901; Antonina 
Masiewicz  (ks. Vitold-Yosif Kovaliv: 
Wołanie z Wołynia nr 3 (112) Maj-
Czerwiec 2013 r.; w: http://www.
duszki.pl/wolanie_z_wolynia/artyku-
ly/2013_05-06/WzW_3_112_b.pdf  ). 
W kol. Kurdybań Warkowicki 
pow. Dubno zabili 5-letnią polską 
dziewczynkę Irenę Dobłogowską. 
W kol. Marianówka pow. Łuck 
zamordowali 3 starszych Polaków: 
Józefowi Dąbrowskiemu obcięli 
rękę, jego żonie piersi, związali ich 
drutem kolczastym i powiesili w 
studni głowami w dół oraz innemu 
mężczyźnie wydłubali oczy, wycięli 
język i przywiązali do drzewa głową 
w dół. Złapaną 3-letnią Alfredę 
Szadurską uderzyli główką o drzewo 
i wrzucili do studni – nie wiadomo, 
kto ją stamtąd wydobył i odwiózł do 
sierocińca w Łucku (Siemaszko..., s. 
543, 1196).  
We wsi Nowosiółki pow. Zdołbunów 
wymordowali 11 rodzin polskich oraz  
Mariana Gajewskiego, ur. 1908, który  
pozostawił żonę i 2 dzieci; razem co 
najmniej 45 Polaków. 
We wsi Tajkury pow. Zdołbunów 
zamordowali 22-letnią Polkę Zofię 
Gajewską. 
W kol. Wydumka pow. Łuck zamor-
dowali 3 starszych Polaków.  

   W dniach od 15 do 19 czerwca: 
W powiecie Zdołbunów we wsiach 
Tajkury, Kopytków, Nowosiółki i Ste-
fanówka Ukraińcy zamordowali co 
najmniej 12 Polaków. „W 1943 roku 
Tajkury, Kopytków i okoliczne wioski 
stały się miejscem rzezi ludności pol-
skiej (Kopytków – 15. VI, 17. VI, 18. 
VI; Nowosiółki – 18. VI; Stefanówka 
– 19. VI; Tajkury – 11. IV, 1. V, 18. 
VI i 28. VI). Według makularza księgi 
zgonów parafii Tajkury, prowadzo-
nego przez ks. Waleriana Głowacza 
zginęły wówczas 29 osoby. /.../  Przy 
nazwiskach grzebanych parafian 
czynił dopiski: „zamordowany (-a) 
przez bandytów lub zamordowany 
(-a) przez Ukraińców”. W lipcu 1943 
r. załamany i chory opuścił Tajkury 
udając się do Zdołbunowa. Później 
duszpasterzował w Nowogrodzie 
Wołyńskim. /.../ Listę tę opracowałem 
na początku lat. 90 XX w. na prośbę p. 
Romualda Wernika, który w zmieni-
onej postaci opublikował ją w swej 
książce: Romuald Wernik, „Tajkury – 
wioska, która była miastem”, Londyn, 
1997. Kopię raptularza księgi chrztów 
i zgonów parafii Tajkury z lat 1939-
1943 otrzymał ks. prof. Waldemar 
Witold Żurek SDB, który zawarte w 
niej informacje opublikował w swej 
pomnikowej pracy pt. „Wykazy osób 
z akt parafialnych diecezji łuckiej 
do 1945 roku” (t. VI, Lublin 2010, 
s. 1105-1128). Uczyniono tak, by 
ułatwić dostęp do archiwalnej księgi, 
dokumentującej martyrologię naro-
du polskiego na Wołyniu. Wielok-
rotnie modliliśmy się za te ofiary 
w Zdołbunowie, Ostrogu i samych 
Tajkurach. W czasie nabożeństw 
żałobnych odczytywaliśmy listę 
zamordowanych w Tajkurach i 
okolicy. Do Tajkur w latach 90. XX 
wieku dwa razy organizowaliśmy 
też pielgrzymkę w dniu 10 sierpnia 

z Ostroga i Zdołbunowa. W piel-
grzymkach tych brali udział m.in. 
klerycy z Krakowa: Piotr Janczy, 
Bolesław Karcz, Stanisław Molendys 
i Waldemar Szlachta. Było tak dopóki 
nie wtrąciła się SBU i Dziekan ks. 
Władysław Czajka z Równego, który 
sugerował by nie robić hałasu wokół 
Tajkur... Harcerze ze Zdołbunowa i 
młodzież z Polski zaczęli niedaw-
no porządkować dawny cmentarz 
katolicki i sam kościół w Tajkurach. 
Ks. Andrzej Ścisłowicz z parafianami 
w Zdołbunowie pielęgnuje pamięć o 
niewinnych ludziach zamordowanych 
w Tajkurach i okolicy. A więc warto 
było jednak organizować te nie mile 
widziane pielgrzymki na początku 
lat 90. XX wieku… (ks. Vitold-Yosif 
Kovaliv: Wołanie z Wołynia nr 3 (112) 
Maj-Czerwiec 2013 r.; w: http://www.
duszki.pl/wolanie_z_wolynia/artyku-
ly/2013_05-06/WzW_3_112_b.pdf  ). 

   W nocy z 18 na 19 czerwca: 
We wsi Uhrynów pow. Łuck upow-
cy oraz miejscowi chłopi ukraińscy 
wymordowali w majątku ziemskim 
co najmniej 20 Polaków oraz ranili 
15 osób, z czego 2 zmarły; matce 
poderżnęli gardło i zadali wiele ran 
kłutych, jej 15-letniej córce rozpruli 
brzuch, żonie ogrodnika z majątku 
odcięli głowę (Siemaszko..., s. 550).

   19 czerwca: 
We wsi Adamówka pow. Kostopol 
Ukraińcy zamordowali Michała Stan-
iszewskiego. 
W osadzie Chrobrów pow. Łuck 
zamordowali co najmniej 5 Polaków:  
43-letniego Jana Mazurkiewicza 
i jego 40-letnią żonę Zofię wrzu-
cili do studni i przygnietli pniakami 
oraz 3 kobiety lat: 74, 63 i 63.  Inni: 
“Wszystko zaczęło się 17-18 czer-
wca mówi Tadeusz Filipczak (urod-
zony w 1928 r. w miejscowości Cza-
ruków pow. Łuck). Mieszkałem z 
rodzicami w kol. Chrobrów gmina 
Czaruków. /.../  Nie wiedzieliśmy, 
że napad na naszą miejscowość był 
przygotowany przez UPA na 19 cz-
erwca. O tym fakcie powiadomił nas 
ukraiński sąsiad Siańko Klepiec w 
chwili kiedy paliły się już Jeziorany 
Szlacheckie. Tata w tym czasie był u 
Michałka pomagał przy wykonaniu 
trumny dla zamordowanego Janka. 
Nie było na co czekać, natychmiast z 
mamą uciekliśmy do stryja Edwarda 
Filipczaka skąd już razem z nim do 
Budek Osieckich, gdzie mieszkał brat 
stryjenki Bolesław Konopko. Stamtąd 
wszyscy razem uciekliśmy do Tor-
czyna, gdzie stacjonowało wojsko 
niemieckie. W czasie napadu zamor-
dowano 13 Polaków, jedną Czeszkę, 
2 Rosjan i Ukraińca Siańko Klepca za 
to, że uprzedził Polaków o napadzie.” 
(Bogusław Szarwiło: Zamordowali 
również Ukraińca Siańko Klepca, 
bo uprzedził Polaków o napadzie; 
w: http://wolyn.org/index.php/
informacje/1201-zamordowali-row-
niez-ukrainca-sianko-klepca-bo-up-
rzedzil-polakow-o-napadzie). 
We wsi Darachów pow. Trembowla: 
„imię Rogowskiego Jan, był agentem 
pocztowym, został zam. 19.06.1943”. 
(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: 
Uzupełnienie..., jw., tom 7). 
We wsi Dykta koło wsi Szyszkowce 
pow. Brody zostało zamordowane 
przez Ukraińców małżeństwo pol-
skie: Jan Chyła i jego żona Weronika 
(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: 
Uzupełnienie..., jw., tom 7). 
We wsi Jarosławicze pow. Dubno 
19-letni Stanisław Żukowski oraz 
jego stryj 38-letni Bolesław, zos-
tali zatłuczeni na śmierć polnymi 
kamieniami przez grupę wyrostków 

ukraińskich (Siemaszko..., s. 65).
W kol. Jeziorany Szlacheckie pow. 
Łuck upowcy oraz chłopi ukraińscy 
obrabowali i spalili polskie gospo-
darstwa oraz zamordowali co najm-
niej 49 Polaków. Starsze małżeństwo 
Michała i Franciszkę Omańskich przy 
muzyce i tańcach spalili w stogu si-
ana; 59-letniemu Józefowi Butkie-
wiczowi wbili w czoło gwóźdź i po-
zostawili kartkę: Win mene chlibom 
kornyw, a ja joho za to ubyw. Zrobił 
to służący Ukrainiec, którego Polak 
traktował jak syna, m.in. wyprawił 
mu huczne wesele (Siemaszko... s. 
539). „Po wyjeździe bandy Janka 
podczołgała się do leżącego na sk-
raju lasu ojca, który jeszcze jęczał. 
Zobaczyła, że był ranny w prawe 
ramię, a w skroń miał wbity 8-calowy 
gwóźdź. Za chwilę zmarł. Następnie 
Janka podczołgała się do spalonej 
stodoły, gdzie leżały zwęglone zwłoki 
matki. Sądzić należy, że spłonęła 
żywcem, bo miała tylko przestrzelone 
nogi. /.../ W zabudowaniach rodziny 
Omańskich zobaczyła zamordowaną 
matkę i najmłodszą córkę (około 18 
lat) splecione w uścisku. Miały zadane 
kilkanaście pchnięć nożem lub bagne-
tem” (Siemaszko..., s. 1188). Wspom-
nienia Franciszka Kułakowskiego. 
“Banda Ukraińskiej Powstańczej 
Armii w 1943 roku zabiła w Jeziorce 
Szlacheckiej Franciszkę i Michała 
Osmańskich. Ich ciała zbrodniarze 
wrzucili do płonącej stodoły. Po 
wojnie rodzina odnalazła tylko kilka 
kostek i złote zęby dziadka. “- Gdy 
ludzie zorientowali się, co się dzieje, 
zaczęły powstawać placówki Samoo-
brony - opowiada pan Franciszek. 
- Sam też znalazłem się w takiej gru-
pie 19 czerwca 1943 roku w szkole w 
Maćkowcach. Tego dnia w banderow-
cy napadli jednak na Jeziorany Szla-
checkie. Samoobrona nie zdążyła się 
zorganizować. Ukraińcy zamordowali 
wiele osób. W tym moich dziadków 
Osmańskich. Straciłem wtedy 18 
osób z mojej rodziny”. Na szczęście 
jego mama z najmłodszym bratem 
wcześniej wyjechała do Łucka. Tam 
była bezpieczna, bo w miastach na Po-
laków nie napadano. Ojciec schronił 
się u znajomego Czecha w Jezioranach 
Szlacheckich. “- Tam był świadkiem, 
jak za dnia Ukraińcy zamordowali 
11-osobową rodzinę młynarza. Po 
trzech miesiącach przedarł się do 
Łucka - mówi pan Franciszek”. /…/ “- 
Do tej pory pamiętam, jak spóźniliśmy 
się, gdy dotarł do nas sygnał, że w 
jednym z osiedli pozostała polska 
rodzina Dziarkowskich, jakieś 12 ki-
lometrów od Przebraża - przypomina 
sobie pan Franciszek. - Na miejscu 
zastaliśmy ciało zarąbanego na progu 
gospodarza. W sieni odkryliśmy 
martwą kobietę z wyprutym płodem, 
w innych miejscach zmasakrowane 
ciała 10-letniej dziewczynki i 12-let-
niego chłopca. To był straszny 
widok”. (Zbigniew Marecki: Przeżył 
ukraińskie ludobójstwo; 23 maja 
2008; w:  http://www.gp24.pl/maga-
zyn/art/4346389,przezyl-ukrainskie-
ludobojtwo,id,t.html ). 
W kol. Rafałówka pow. Sarny 
Ukraińcy zamordowali co najmniej 2 
Polaków. 
W kol. Stefanówka (Stepanówka) 
pow. Zdołbunów zamordowali 1 
Polaka. „We wsi Stefanówka został 
zamordowany przez Ukraińców Fe-
liks CESAK, s. Jana i Małgorzaty; 
rolnik; pozostawił żonę Annę z 
Houratków i 3 dzieci: Genowe-
fa, Stanisława i Apolonia; 19. VI 
1943 Stefanówka; zamordowany 
przez Ukraińców” (ks. Vitold-Yosif 
Kovaliv: Wołanie z Wołynia nr 3 (112) 
Maj-Czerwiec 2013 r.; w: http://www.
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duszki.pl/wolanie_z_wolynia/artyku-
ly/2013_05-06/WzW_3_112_b.pdf  ). 
W kol. Szklin pow. Łuck zamordow-
ali 10 Polaków  

   20 czerwca:  
W majątku i wsi Chocin pow. 
Równe obrabowali i spalili polskie 
gospodarstwa, wiadomo o zamor-
dowaniu 2 Polaków: ojca z 11-letnim 
synem, ale ofiar było znacznie więcej.  
W osadzie Chrobrów pow. Łuck 
został zamordowany przez Ukraińców 
mieszkaniec Chrobrowa o nazwisku 
Michałek; rozstrzelano go za stodołą 
własnego gospodarstwa. (Śladami 
ludobójstwa na Wołyniu. Okrutna 
przestroga, cz. 2, oprac. L. Karłowicz 
i L. Popek, Lublin 1998, s. 261). 
W kol. Dąbrowa pow. Łuck 
Ukraińcy zamordowali 5 Polaków: 
Anielę Rudnicką  z 3 jej dzieci oraz 
17-letnią Wandę Stępień po dokona-
niu zbiorowego gwałtu (Siemaszko..., 
s. 568). 
We wsi Hurby pow. Zdołbunów 
zamordowali 68-letnią wdowę Emilię 
Supronowicz ocalałą z rzezi 2 czer-
wca. 
W kol. Koźle pow. Łuck zamordow-
ali 4 Polaków. 
W kol. Ossa pow. Kowel zamor-
dowali 4-osobową rodzinę Michała 
Gryniewieckiego (Hryniewieckiego). 
W kol. Sosnowiec pow. Łuck zamor-
dowali 3 Polaków. 
W osadzie Szklińskie Budki pow. 
Łuck zamordowali 5 osób: zakłuli 
nożami pracowników młyna w 
Mychlinie: 40-letniego Wacława 
Podobińskiego, jego 38-letnią 
ciężarną żonę Zofię oraz mechanika z 
żoną Bułgarką. Uprowadzili 17-letnią 
Alicję Podobińską (córkę zamor-
dowanego małżeństwa młynarza), po 
której ślad zaginął.   
We wsi Szpikołosy pow. Hru-
bieszów: „NN pseudonim Grad z 
Moroczyna zginął w Szpikołosach 
20.06.1943 r..”  (Prof. dr hab. Leszek 
S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;  
Seria – tom 8). 
W majątku Zaborol pow. Łuck 
zamordowali Władysława Palenia. 

   21  czerwca:  
W kol. Antopol pow. Równe 
Ukraińcy zamordowali Ludwika 
Czarneckiego, dróżnika. 
W kol. Jeziorany Szlacheckie pow. 
Łuck zamordowali Zygmunta Mar-
murowskiego, uciekającego ze wsi. 
W kol. Płoszcza Łomanowska pow. 
Łuck na jadących wozami do Łucka 
uciekinierów ze wsi Sosnowiec na-
padli „ukraińscy partyzanci” i sieki-
erami zarąbali 12 Polaków (Siemasz-
ko..., s. 601). 
W kol. Zamostyczcze pow. Kos-
topol, na drodze do Bereznego: 
Władysław Reszetyło syn Andrzeja, 
brat Jana zamordowanego 16 czer-
wca, „parę dni później 21 czerwca 
1943 r. poprosił kierowcę ciężarówki 
udającego się w kierunku Berezna o 
podwiezienie. Było około godz. 10, 
Władysław jechał ciężarówką z in-
nymi osobami (liczba nieznana) i 
zostali trafieni granatem. Świadkiem 
była nauczycielka, która jako jedyna, 
pomimo rozerwanej nogi przeżyła. 
Sprawcami byli Ukraińcy. Pogrzeb 
odbył się na cmentarzu katolickim 
w Bereznem (obecnie w tym miejscu 
park miejski). - Informacja prze-
kazana  w 2003 r. przez Jana (syna 
Władysława) na podstawie relacji 
jego matki Herminy (żony zabitego 
Władysława), zamieszkałej po wojnie 
z rodziną w Wołowie.”  (http://wolyn.
ovh.org/opisy/zamostyszcze-03.html 
).   

   22 czerwca:  
W kol. Adamówka pow. Dub-
no Ukraińcy okaleczyli i wrzu-
cili żywcem do ognia małżeństwo 
Głębockich, lat 70 i 75. 
We wsi Bakowce pow. Łuck 
ukraińscy sąsiedzi zamordowali 
małżeństwo Hipolita i Justynę Rodzie-
wiczów,   natomiast inni Ukraińcy i 
Czesi ukrywali ich syna Jana. 
We wsi Basowy Kąt pow. Równe 
Ukraińcy zamordowali małżeństwo 
Włodzimierza Hawrysiuka, lat 33 i 
jego żonę Wiktorię, lat. 
W kol. Budki Kudryńskie pow. 
Zdołbunów spalili 37-letnią Antoninę 
Kuleszę. 
W kol. Czajków pow. Sarny upow-
cy otoczyli i podpalili domy polskie, 
uciekających mordowali siekierami 
i bagnetami – zginęło co najmniej 6 
rodzin polskich, natomiast wg raportu 
partyzantów sowieckich cała ludność 
kolonii została wymordowana, w tym 
przybyła z Wydymeru. 
We wsi Dobratyńskie Nowiny pow. 
Dubno zamordowali 2 Polaków. 
We wsi Górka Połonka pow. Łuck 
napadli na kolumnę uciekinierów 
z Jezioran Szlacheckich i zamor-
dowali co najmniej 12 Polaków, w 
tym 1 dorosłego mężczyznę, młode 
małżeństwo (Adolf Błędowski lat 24 
i jego żona Zenobia lat 18), Weronika 
Błędowska (siostra Adolfa) lat 17, 3 
dziewczyny i 2 chłopców. 
We wsi Myślina pow. Kowel 
podstępnie za pomocą sąsiadów 
Ukraińców pojmali 2 Polaków: ko-
mendanta samoobrony Władysława 
Słowika  (zastrzelili go, gdy podjął 
ucieczkę) oraz jego zastępcę 
Antoniego Opałkę, którego zamęczyli 
w nadleśnictwie w Obłapach (znalezi-
ono jego zwłoki  bez nóg i rąk, miał 
wyrwany język i wypalone oczy); w 
kilka dni później zamordowali jego 
żonę i siostrę, oraz młynarza.  

   23 czerwca:  
W kol. Andrzejówka pow. Łuck 
„ukraińscy partyzanci” z kolonii Kras-
ny Sad zamordowali 10 Polaków, w 
tym 23-letnią Jadwigę Chmielewską, 
którą uprowadzili do lasu i tam przed 
śmiercią zgwałcili (Siemaszko..., s. 
534 – 535). 
W kol. Antonówka Szepelska pow. 
Łuck podczas obrony Ukraińcy zabili 
1 Polaka NN. 
W kol. Banasówka pow. Łuck 
zamordowali 2 Polaków. 
W osadzie Chrobrów pow. Łuck: 
„W dniu 23 czerwca mój ojciec jak 
zwykle poszedł rano do pracy. /.../ 
Nasza sąsiadka Łukaszewska, Ukrain-
ka, przybiegła do nas krzycząc: „Ku-
riezka, Lachów reżut, wtikajte!”. 
Moja mama czekała na powrót ojca. 
Po pewnym czasie na podwórko 
wjechał na spienionym koniu Ukrain-
iec Siańko Klepiec, który powiedział, 
że jego narzeczona Pola (polska 
nauczycielka) została zamordowana. 
Ponaglał nas do ucieczki. Siańko nie 
zdążył dojechać do swojego domu – 
został zabity przez pobratymców. My z 
mamą schowaliśmy się w zboże.” (Re-
lacja Mirosławy Pobochy z domu Ku-
rek, emerytowanej nauczycielki, byłej 
mieszkanki Chrobrowa, pow. łucki, 
woj. wołyńskie. Źródło: Śladami 
ludobójstwa na Wołyniu. Okrutna 
przestroga, cz. 2, oprac. L. Karłowicz 
i L. Popek, Lublin 1998, s. 261–262). 
W kol. Jeziorany Szlacheckie pow. 
Łuck Ukraińcy z sąsiedniej wsi 
zamordowali 4 Polaków, w tym 3 ko-
biety. 
We wsi Kozaki pow. Równe 
Ukraińcy zamordowali 2 Polaków, w 
tym 17-letniego. 
W osadzie leśnej Małuszka pow. 

Kostopol zamordowali 5 Polaków, w 
tym 13 i 15-letnich chłopców.  
We wsi Pańska Dolina pow. Dubno 
po całonocnym boju samoobrona 
odparła atak UPA.  
W osadzie Sienkiewiczówka pow. 
Łuck samoobrona spodziewając 
się ataku UPA, podjęła decyzję o 
ewakuacji około 1000 uciekinierów i 
mieszkańców osady do Łucka. Trasa 
ewakuacji wynosiła ok. 40 km. Kon-
wój był wielokrotnie atakowany 
przez grupki upowskie, odpierane 
przez siły samoobrony i... Niemców 
podległych Kreislandwirtowi Leo-
poldowi Hampelowi. Ten sudecki 
Niemiec w czasie I wojny światowej 
dostał się do niewoli rosyjskiej i po 
ucieczce otrzymał pomoc od Polaków. 
Znał język polski i wykazywał wobec 
Polaków wyjątkową przychylność. 
Hampel wydał pozwolenie na broń 
grupie Polaków, co pozwoliło 
utworzyć samoobronę w Sienkiewic-
zówce. Postawa Hampela wywołała 
skargi Ukraińców do jego zwier-
zchników, w wyniku których został 
przeniesiony karnie do Winnicy na 
Żytomierszczyźnie. (http://forum.
gazeta.pl/forum/,48782,99101520,11
3223968,Wolyn_maj_1943.html) 

W nocy z 23 na 24 czerwca 1943 
roku na Zamojszczyźnie Niemcy 
z udziałem policji ukraińskiej, es-
esmanów ukraińskich ze szkoły w 
Trawnikach oraz innych formacji 
ukraińskich rozpoczęli akcję „Weh-
rwolf” polegającą na wysiedlaniu 
Polaków i zasiedlaniu w ich miejsce 
Niemców i Ukraińców; akcja ta 
dotknęła 99 polskich wsi w pow. 
Biłgoraj, 44 wsie w pow. Tomaszów 
Lubelski, 30 wsi w pow. Zamość, 8 
wsi w pow. Hrubieszów (pozostałe 
wsie w tym powiecie były wysiedlone 
podczas akcji „Ukrainerakction”) i 
objęła około 60 tysięcy Polaków. 

   24 czerwca:   
We wsi Górka Połonka pow. Łuck 
upowcy ostrzelali uciekinierów ze wsi 
Sienkiewiczówka zabijając 3 Polaków  
i kilku raniąc. Patrz: 23 czerwca 1943 
roku.  
Między wsiami Pniewo a Skoromocha 
pow. Kamień Koszyrski: „Pierwszą 
ofiarą zamordowaną na drodze z 
Lubieszowa 24 czerwca 1943 roku 
był Ksiądz proboszcz Józef Szostak, 
zamordowany razem zakonnikiem 
z Lubieszowa Piotrem z Zakonu Pi-
jarów.” (http://www.stanicki.com.pl/
miejscowo%C5%9Bci/ma%C5%82e-
ho%C5%82oby ). 
We wsi Majdan Nowy pow. Biłgoraj: 
„24.06.1943 r. został zabity Kożuszek 
Jan l. 18 w czasie pacyfikacji wsi.” 
(Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: 
Uzupełnienie..., jw.;  Seria – tom 8). 
W kol. Nierucze pow. Łuck zamor-
dowali 3 Polaków.  

24 czerwca 1943 roku: „Dowódca I 
Okręgu Wojskowego „Turiw” - Jurij 
Stelmaszczuk ps. „Rudyj” do „Ruba-
na”: „(...) Druże Ruban, przekazuję 
do Waszej wiadomości, że w czer-
wcu przedstawiciel centralnego Pro-
wodu OUN dowódca UPA - „Pi-
wnicz” Kłym Sawur przekazał mi 
tajną dyrektywę w sprawie całkowitej 
fizycznej likwidacji ludności pol-
skiej. Dla wykonania tej dyrektywy 
proszę rzetelnie przygotować się 
do tych akcji przeciw Polakom, i 
wyznaczam odpowiedzialnych: w 
rejonach nadbużańskich – kurinnego 
„Łysoho”; na rejon turzyski, owad-
nowski, oździutycki - „Sosenka”; na 
okręg kowelski - „Hołobenka”. Sława 
Ukraini. 24 czerwca 1943 r. Dowódca 
grupy UPA „Turiw” - „Rudyj”.  (Ar-

chiwum SBU Obwodu Wołyńskiego. 
fond. Nr 11315. t.1. cz.2. sprawa H, s. 
28).   

   25 czerwca:  
W miejscowości Aleksandrów pow. 
Biłgoraj policjanci ukraińscy z Niem-
cami zastrzelili nie ustaloną liczbę 
Polaków oraz większość wywieźli do 
obozów w Zwierzyńcu, Zamościu i na 
Majdanku; na miejscu pozostawili 5 
dziewcząt „do usług”, które gwałcili. 
W kol. Józefówka pow. Równe 
Ukraińcy zamordowali 22-letniego 
Dominika Marcinkowskiego. 
We wsi Krupiec pow. Dubno: 
„Radziwiłłów, dn. 26.VII.43 r. U 
nas niestety mordy nie ustały. Wc-
zoraj znowu pochowałem polskiego 
policjanta, został zamordowany w 
Krupcu, 6 kilometrów stąd – dziś 
władze niemieckie przeprowadzają 
tam pacyfikację, to pierwsza w 
naszym rejonie.” (1943, 25 sierpnia 
– Pismo PolKO w Radomiu do RGO 
w Krakowie dotyczące sytuacji na 
Wołyniu. Wyciąg z listów prywatnych 
z Radziwiłłowa.  W: AAN, 1049, s. 
304-305). 
We wsi Ławrów pow. Łuck 
Ukrainiec zamordował Bronisławę 
Wojewodę, lat 35, matkę 4 dzieci. 
Pomiędzy miastem Łuck a wsią 
Poddębiec Ukraińcy zamordowali 
Alinę Helenę Mazurek.  
We wsi Majdan Nowy pow. Biłgoraj 
policjanci ukraińscy z Niemcami pod-
czas wysiedlania zamordowali 36 Po-
laków i spalili 58 gospodarstw. W tym: 
„24.06.1943 r. został zabity Kożuszek 
Jan l. 18 w czasie pacyfikacji wsi”.
(Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: 
Uzupełnienie..., jw.;  Seria – tom 8).  
We wsi Nieświcz pow. Łuck upowcy 
zamordowali 32-letnią Polkę Adelę 
Zawilską. 
W kol. Peretoki pow. Łuck zamor-
dowali Stanisława Kownackiego. 
We wsi Siedliska pow. Brzozów: 
„Śledztwo IPN Oddział w Rzeszowie 
-  sygn. akt S 3/06/Zn -  w sprawie 
dokonanych przez funkcjonariuszy 
państwa niemieckiego zabójstw: 
I. w dniu 25 czerwca 1943 r. w Siedlis-
kach woj. podkarpackiego Pawła B., Ig-
nacego B., Ignacego L., Eugeniusza L. 
i nieustalonego z nazwiska mężczyzny,  
II. w dniu 2 lipca 1943 r. w przysiółku 
Broniakówka gm. Siedliska Adama S.,  
III. w dniu 21 września 1943 r. 
w Siedliskach  Franciszka S., 
Tomasza W. i Franciszka G. 
Tokiem tegoż postępowania objęto 
także zbrodnie polegające na zabójst-
wie Antoniego Cz. w dniu 8 czerwca 
1943 r. w Siedliskach, Rudolfa A., 
Józefa Cz., Stanisława D., Fran-
ciszka G., Władysława K., Stefana 
O., Rudolfa P., Bronisława P., Jana 
R. i Franciszka S. w dniu 3 listopada 
1943r. w Złotnikach pow. mieleckiego, 
przez funkcjonariuszy państwa ni-
emieckiego. W dniu 9 stycznia 2007r. 
wydano postanowienie o umorze-
niu śledztwa. W sprawie przyjęto, iż 
nieustaleni funkcjonariusze państwa 
niemieckiego dokonali zabójstw wska-
zanych wyżej osób. Uznano również, 
że ich działanie wyczerpało znamiona 
zbrodni nazistowskiej stanowiącej 
jednocześnie zbrodnię przeci-
wko ludzkości”.  Sz. Siekierka, H. 
Komański, K. Bulzacki, opisując wieś 
Siedliska nie odnotowują  powyższych 
zbrodni, oraz nie wymieniają wsi 
Złotniki pow. Mielec. „Funkcjonari-
usze państwa niemieckiego” to kilku 
gestapowców oraz kilkunastu polic-
jantów ukraińskich.

   26 czerwca: 
W kol. Górna pow. Kostopol upow-
cy wymordowali wg W. i E. Siemasz-

ko (s. 253 ) 81 Polaków, wg A. L. 
Sowy (s. 207 – 208) 180 Polaków po-
chowanych w jednej mogile; Józef 
Turowski w książce Pożoga na s. 127 
pisze: „w czerwcu 1943 r. w Górnej 
Kolonii w jednej ze stodół znaleziono 
zwłoki 76 osób”. W. i E. Siemaszko 
jako datę napadu podają 3 lipca 1943 
roku, taką też przyjmuje L. Sowa, 
zamieszczając relację świadka, wówc-
zas 10-letniego chłopca. Inny świadek, 
Regina Falkowska z d. Wojdat, wówc-
zas 14-letnia dziewczynka, podaje 
datę 26 czerwca 1943 roku. Relac-
jonuje ona:  „Urodziłam się w 1929 r. 
w Górnej kolonii, gmina Ludwipol. 
Pochodzę z rodziny Wojdatów. 
Mieliśmy gospodarstwo rolne. Miałam 
kochanych rodziców [Stanisława i 
Helenę], siostrę [Wincentynę, lat 18] i 
brata [Henryka, lat 11]. Górna kolo-
nia liczyła około 30 rodzin. (...)  W 
1943 r., 26 czerwca nasza kolonia 
została okrążona przez bandy 
ukraińskie. Rodzice i brat w tym czasie 
przebywali w mieszkaniu, a ja byłam 
na ogrodzie. Kiedy usłyszałam strzały 
i przerażające krzyki ludzi, nie 
wiedziałam, gdzie mam iść i co robić, 
przez chwilę stanęłam i patrzyłam, co 
się działo. Wszystkie podwórka były 
gęsto zapełnione banderowcami -- 
bili, rąbali siekierami, nożami, mor-
dowali w okrutny sposób. Szli gęstym 
pasem, żywej duszy po sobie nic zos-
tawiali, wszystko palili. Naraz 
usłyszałam głos mego stryjka, który 
wołał swego syna, żeby uciekał za 
nim, ale ten syn już nie zdążył uciec. 
Wtedy ja szybko podbiegłam do stryj-
ka [Jana Wojdata], a było to w polu i 
wtedy ze stryjkiem uciekaliśmy przez 
pola, żeby gdzieś się można było 
skryć. Ale już nie było takiego miejsca, 
gdzie można się było skryć. Oni byli 
wszędzie. /.../  Kiedy wchodziliśmy do 
takiego jaru, naraz widzimy, może 
około 15 metrów przed nami, staje 
banderowiec, lufa karabinu skierowa-
na do nas. I to już był dla nas koniec, 
nie było czasu do namysłu. Ja w tym 
momencie skręciłam w bok, zrobiłam 
takie jakby półkole, weszłam między 
kamienie, skuliłam się, oczy 
zamknęłam, żeby nie widzieć tego, co 
będzie w pierwszej chwili robić ze 
mną, żeby nie widzieć noża albo sieki-
ery. W tym momencie strzelił do stryj-
ka, naraz stryjek upadł, jeszcze chwilę 
jęczał i po chwili skonał, było to tuż 
koło mnie. Wszystko słyszałam, ale 
oczy nadal miałam zamknięte, naraz 
słyszę, że chodzi wkoło mnie, a byt to 
już zmrok, a z tamtej strony rzeki ban-
derowiec widział, gdzie ja weszłam i 
woła na tego, który mnie szuka, i ki-
eruje go gdzie ma iść, i [ten] tak nadal 
chodzi wkoło mnie. Słyszę wyraźnie 
jego chodzenie. I do dziś wierzę tylko 
w to, że to było przeznaczenie, że to 
była mocna ręka, że mu oczy zasłoniła, 
bo przecież chodził wkoło mnie i 
szukał. Ja w tej skale przesiedziałam 
całą noc, bo oni tam byli całą noc, i 
następny dzień, i ja nie mogłam wyjść 
z tej kryjówki. A następnego dnia, 
gdzieś koło południa, wyskoczyłam z 
tej skaty i przybiegłam do swego 
domu, i co zobaczyłam: dom spalony i 
wszystkie budynki. I nie spotkałam ani 
jednej żywej osoby, tylko pomor-
dowani leżeli jak snopy po polu. I 
stanęłam przerażona pod gołym 
niebem bez rodziny, bez dachu nad 
głową. Wtedy ogarnął mnie jeszcze 
bardziej przeraźliwy strach. Nie 
wiedziałam, co mam z sobą zrobić, i 
pobiegłam w pole między zboża, i w 
tym polu siedziałam do wieczora. 
Szukałam swojej rodziny i nigdzie nie 
znalazłam. Tylko spotkałam sąsiada i 
sąsiadkę, i przyłączyłam się do nich. 
W nocy wyszliśmy, [aby] iść w ki-
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http://www.duszki.pl/wolanie_z_wolynia/artykuly/2013_05-06/WzW_3_112_b.pdf
http://wolyn.ovh.org/opisy/zamostyszcze-03.html
http://wolyn.ovh.org/opisy/zamostyszcze-03.html
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http://forum.gazeta.pl/forum/w,48782,99101520,113223968,Wolyn_maj_1943.html
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erunku Starej Huty [gm. Ludwipol]. 
Szliśmy przez las całą noc, następnego 
dnia, a właściwie to już trzeciego dnia 
[od napadu], byliśmy w Starej Hucie. 
W tym czasie w Starej Hucie 
stacjonował oddział samoobrony. 
Kiedy doszliśmy, partyzanci mieli już 
przygotowane wozy, kazali siadać i 
jechać z nimi na Górną kolonię i 
odnaleźć [kogoś], może jeszcze ktoś 
żyje i pochować pomordowanych. 
Niełatwe to było zadanie, bo było za-
ledwie kilkunastu żołnierzy, a w każdej 
chwili można się było spodziewać 
lawiny banderowców. Nie udało nam 
się pochować wszystkich w jednej mo-
gile, tylko część została złożona do 
jednego dołka, a reszta [tam], gdzie 
kto leżał zabity, tam go przygrzebali  
piaskiem i tak to pozostało do dziś, i 
do dziś te kości leżą porozrzucane po 
polu. Okropny szok przeżyłam, kiedy 
odnalazłam swoją rodzinę 
pomordowaną. Przerażający to był 
widok dla mnie, kiedy zobaczyłam, jak 
moi Rodzice, Siostra i Brat leżą po-
mordowani, a Siostra żywcem spalona 
w stodole. Nie mogłam się z tym 
pogodzić, za co ich zamordowano. To 
się nie da opisać, jak ja przeżywałam. 
To było straszne. Rodzice w tym 
czasie, kiedy nastąpiło morderstwo, 
schowali się do piwnicy, ale kiedy 
zaczęło się palić mieszkanie, oni wysz-
li z piwnicy i uciekali do lasu, ale nie 
zdążyli się skryć, zostali pomor-
dowani. Opowiadał mi o Rodzicach 
naoczny świadek Wilczyński Jan, 
który byt razem z moimi Rodzicami i 
on ocalał. A ja zostałam sierotą (w 
wieku lat 14), bez Rodziców i 
Rodzeństwa, bez dachu nad głową, i 
bez jakichkolwiek środków do życia. I 
nadal tak pozostałam w Starej Hucie. 
Chodziłam jak obłąkana, chociaż 
ludzie dali mi co mieli do zjedzenia, 
ale ubrać się nie miałam w co, bo 
wszystko zostało spalone”. (Relacja 
Reginy Falkowskiej z d. Wojdat, byłej 
mieszkanki kolonii Górnej, datowana 
20 stycznia 1994 r., zamieszczona na 
nieistniejącej już stronie: http://slo-
wicki.republika.pl/kostopol.htm ; 
oraz: http://wolyn.ovh.org/opisy/gor-
na-03.html  ).  Inni: „Obawialiśmy się 
ataku i na noc kryliśmy się po polach. 
3 lipca również zamierzaliśmy iść 
spać w pole. [...] Wszyscy byliśmy 
gotowi, chcieliśmy jeszcze tylko zjeść 
kolację (stała na stole) i czekaliśmy na 
brata Romualda, który lada moment 
miał przygonić krowy. Niemalże rów-
no z zachodem słońca podniósł się 
krzyk i rozległy strzały. Matka 
podbiegła do okna, krzyknęła, że są 
już banderowcy i trzeba uciekać. Wys-
koczyli z ojcem przez okno do ogródka 
kwiatowego i zaczęli uciekać drogą 
między zbożami, pod górkę. Matka nie 
zdążyła zabrać mojej małej siostry, 
czego ja początkowo nie spostrzegłem. 
Wyskoczyłem na podwórko, a tam było 
pełno Ukraińców. Biegali, krzyczeli, 
podpalali zabudowania, wynosili z 
obejść mienie. Prawdopodobnie 
wzięli mnie za Ukraińca, gdyż miałem 
na sobie kurtkę z pasem, podobną do 
wojskowej, a oni ubierali się podob-
nie. Kręciłem się po podwórku, 
szukając kryjówki i zobaczyłem, jak 
Ukrainiec położył się na drodze i 
zaczął strzelać w kierunku 
uciekających rodziców. [...] Matka 
upadła, pomyślałem, że została trafio-
na i nie żyje, ojciec pobiegł dalej. 
Zauważyłem też krowy, zatem gdzieś w 
pobliżu musiał być brat. W tym mo-
mencie podbiegła do mnie pięcioletnia 
siostra, złapała mnie za nogę i zaczęła 
płakać. Nakazałem jej milczeć i 
skoczyliśmy do pobliskiego ogródka 
warzywnego, gdzie położyliśmy się w 
wysokiej fasoli. Jednak któryś z 

myszkujących po obejściu lub miesz-
kaniu Ukraińców musiał coś 
zauważyć, gdyż dwóch lub trzech 
przybiegło do ogródka i odkryli nas. 
Twierdzili, że jestem Polakiem. Ja 
zaprzeczałem, na dowód zacząłem 
modlić się jak prawosławny. Jeden z 
Ukraińców uderzył mnie silnie kolbą 
karabinu w klatkę piersiową, straciłem 
przytomność. Kiedy się ocknąłem, 
zmierzch przeszedł już w noc. 
Wszędzie pełno było gryzącego dymu. 
Zauważyłem, że brat ucieka z ogród-
ka. Byłem mocno pobity i pokrwawio-
ny, nie miałem siły, ale zarzuciłem 
siostrę na plecy i pobiegłem za bra-
tem, w kierunku pobliskiego stawu dla 
gęsi i rozciągającego się za nim lasu. 
[...] Co chwila przystawałem dla 
odpoczynku lub przewracałem się pod 
ciężarem siostry. Dobiegłem do lasu, 
tam znowu się przewróciłem, zabrakło 
mi sił. […] Zamiast jednak ukryć się w 
tym lesie, przebiegłem go. Kiedy 
wyskoczyłem na szeroki szutrowy trakt 
na Ludwipol, podjechał Ukrainiec na 
koniu i czymś twardym uderzył mnie w 
głowę. Upadłem, a Ukrainiec pojechał 
dalej. Resztką sił zerwałem się i 
dobiegłem do lasu po drugiej stronie 
traktu. Tuż za mną przybiegła siostra, 
której już nie miałem siły dźwigać. 
Ukryliśmy się pod pniem zwalonego 
drzewa. Po pewnym czasie teren 
wokół zaczęli penetrować Ukraińcy. 
Nie znaleźli nas jednak i odeszli. Po 
chwili straciłem świadomość. 
Ocknąłem się, kiedy już było widno. 
Siostra leżała obok i, co dziwne, nie 
płakała. Postanowiłem pójść do wios-
ki Hurby, odległej o parę kilometrów 
od Górnej, do domu siostry ojca [...]. 
Nikogo tam nie zastałem. Mieszkańcy, 
słysząc odgłosy napadu na naszą 
kolonię, pouciekali w las. Wziąłem ch-
leb i mleko i zamierzałem wrócić do 
siostry, którą wcześniej ukryłem w le-
sie. Wtedy zawołał mnie brat, leżał w 
sianie w stodole. Okazało się, że noc 
przesiedział na drzewie w lesie. Brat 
powiedział, że widzi jakieś postacie w 
pobliskim domu. Podczołgałem się w 
zbożu w tamtym kierunku i 
spostrzegłem kilku mężczyzn z naszej 
kolonii. Powiedzieli mi, że matka żyje, 
natomiast ojciec został zabity. Fur-
mankami zawieziono nas do Huty 
Starej, gdzie stacjonowały oddziały 
polskiej samoobrony”. (Relacja: Piotr 
W. (ur. 1928), zamieszczona na: http://
jarema6011.blogspot.com/2016/11/
woynskie-sieroty-wspomnienia-czi.
html; za: Bogusław Szarwiło, w:  
h t tp : / /kresy. info .pl / index.php/
historia/1267-kolonia-gorna-przesta-
la-istniec-dnia ).  

We wsi Iwanówka pow. Trembowla: 
„26.06.1943 r. został zam. Górniak 
Władysław przy pracy w pasiece”. 
(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: 
Uzupełnienie..., jw., tom 7). 
W kol. Jeziorany Szlacheckie pow. 
Łuck Ukraińcy z tej wsi zamordow-
ali w sposób bestialski 5-osobową 
rodzinę polską Markowskich, 
rodziców i córki lat 9, 16 i 18. 

W kol. Marianówka pow. Łuck up-
owcy zamordowali 18 Polaków 
We wsi Obycze pow. Krzemieniec 
zmusili braci Cezarego i Jana Tomc-
zuków do ciągnięcia pod górę wozu, 
zamiast koni, które wyprzęgli. Gdy 
nie dali rady, zostali zastrzeleni, a 
ciała ich wrzucili na brzeg mokrego 
brodu (Siemaszko..., s. 453).
We wsi Poddębce pow. Łuck zamor-
dowali 10 Polaków. 
We wsi Podhajczyki pow. Trem-
bowla zamordowali 1 Polaka: „26.
VI.1943. Słonecki Stanisław, instruk-
tor tytoniowy w Podhajczykach, stu-

dent politechniki – zamordowany” 
(AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 28, k. 73 
– 90). 
We wsi Różaniec pow. Biłgoraj: „Dnia 
26 czerwca tegoż roku miał miejsce 
napad na wieś, który przeżyli Jan 
Woźnica, Katarzyna Grasz i Michał 
Strus. W swojej relacji napisali: „26 
czerwca 1943 roku Niemcy i Ukraińcy 
obstawili wioskę Różaniec i wydali 
rozkaz wszystkim Polakom, aby przy-
gotowali się do wysiedlenia. Każdemu 
Polakowi pozwolili wziąć ze sobą 
bagaż 10 kg do ręki. Nazajutrz o godz. 
13 zegnali wszystkich ludzi ze wsi, 
kobiety z dziećmi osobno, a mężczyzn 
osobno. Spośród nich zwolniono 
pracowników rządowych, a resztę 
wywieziono do Zamościa. Także 
wszystkich Ukraińców zwolniono 
do domu. Z listy zatrzymanych wyc-
zytali 10 osób, które rozstrzelali w 
Różańcu przy szosie i tam pochow-
ano. Następną grupę też 10-osobową 
wywieźli do Majdanka”. (Dr Szymon 
Solak: Rola Ukraińców w niemieck-
ich planach przesiedleńczych na 
terenie powiatów hrubieszowskiego, 
biłgorajskiego i zamojskiego, w latach 
1941 – 1943, w świetle dokumentów 
SS i polskiego zbrojnego podziemia; 
w:  kresykedzierzynkozle.pl/wp-
content/uploads/2017/05/dr-Szymon-
Solak-referat.pdf ). 

We wsi Sijańce pow. Zdołbunów up-
rowadzili Daniela Żyborta, po którym 
ślad zaginał. 

   27 czerwca: 
We wsi Dzików Stary pow. Lubac-
zów policjanci ukraińscy po torturach 
zamordowali 2 Polaków. 
W kol. Wasylówka pow. Łuck w ob-
ronie przed upowcami zginął Dybiec 
„Czesław”. 

   28 czerwca: 
Koło kol. Abramowiec pow. Kowel: 
„Kolejny mord dokonany 28 czerwca 
na pięcioosobowej rodzinie Daszkie-
wiczów w sąsiedztwie Abramowca 
wzmógł dotkliwy niepokój i obawy 
o życie”. (Feliks Budzisz: Zagłada 
Abramowca; w: http://wolyn.org/
index.php/informacje/101-zagada-
abramowca; 27 marca 2011). 
We wsi Iwańczyce Nowe pow. 
Łuck upowcy zamordowali 2 rodz-
iny polskie liczące 11 osób: 2 starsze 
małżeństwa, rodziców z synem i jego 
18-letnią żonę w ciąży Irenę Papow-
szek, którą torturowali przez 2 dni, 
oraz 2 małych dzieci (rodzeństwo ww. 
syna). Rodziny te wróciły do wsi po 
ucieczce do Łucka namówione przez 
znajomych Ukraińców do powrotu 
(Siemaszko..., s. 563).
We wsi Metelno pow. Łuck Ukraińcy 
zamordowali Władysława Szewczyka 
W miasteczku Mizocz pow. 
Zdołbunów zastrzelili 25-letnią Zofię 
Stankiewicz, wdowę ze wsi Hurby. 
W kol. Świszczów pow. Dubno 
zamordowali co najmniej 13 Polaków, 
w tym 18-letnią dziewczynę. 
We wsi Tajkury pow. Zdołbunów 
zamordowali 37-letnią Polkę. „We wsi 
Tajkury została zamordowana przez 
Ukraińców Petronela SZCZYPEK z 
Nowaszowskich, ur. 1906; pozostawiła 
męża Władysława i 3 dzieci: Ju-
lian, Wacław i Jan” (ks. Vitold-Yosif 
Kovaliv: Wołanie z Wołynia nr 3 (112) 
Maj-Czerwiec 2013 r.; w: http://www.
duszki.pl/wolanie_z_wolynia/artyku-
ly/2013_05-06/WzW_3_112_b.pdf  ). 

   W nocy z 28 na 29 czerwca: 
W kol. Dychta pow. Borszczów: 
„W nocy z 28 na 29.VI.1943, na 
kolonii Dychta, wieś Szuparka pow. 
Borszczów dokonano morderstwa 

na osobach Chyły Jana i jego żony 
Weroniki. Oboje narodowości pol-
skiej. Pomordowani pozostawili 
dwoje nieletnich dzieci w wieku 2 i 
5 lat. Morderstwa dokonali: Kyryluk 
Michał, Bodnarczuk Teodozy, Borys 
Jan, Masyk Michał, wszyscy Ukraińcy 
z Szuparki. Uzbrojeni byli w kara-
biny. Mordercy udając policjantów 
ukr. zapukali do okna, każąc otworzyć 
drzwi. Chyła bez wahania otworzył. 
Do mieszkania wszedł Kyryluk z kb. 
kazał obojgu położyć się twarzą do 
ziemi, po czym oddał do Chyły 2, a 
do jego żony 3 strzały, kładąc oboje 
na miejscu trupem. Następnie zbrod-
niarze ograbili mieszkanie i udali się 
do wsi. Kyryluk został aresztowany” 
(AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 9, k. 170 
– 174). H. Komański i Sz. Siekierka 
nie wymieniają w tej wsi żadnego 
zabójstwa. 

   29 czerwca: 
W kol. Andrzejówka pow. Łuck up-
owcy z kol. Krasny Sad zamordowali 
10 Polaków, w tym 23-letnią Jadwigę 
Chmielewską, którą uprowadzili do 
lasu i tam przed śmiercią zgwałcili 
(Siemaszko..., s. 534 – 535). 
We wsi Cygany pow. Borszczów ban-
derowcy uprowadzili i zamordowali 2 
Polaków, w tym gajowego; był nim  
ppor. rez. WP Kazimierz  Kraśnicki 
lat ok. 30. (Edward Orłowski..., jw.).
We wsi Daniczów pow. Równe 
zamordowali 55-letnią Paulinę 
Chodakowską.  
W kol. Fundum pow. Włodzimierz 
Wołyński „ukraińscy partyzanci” 
poszukiwali młodych Polek. W jed-
nym domu postrzelili Feliksa Bu-
likowskiego i wrzucili do studni oraz 
ciężko pobili matkę i syna, bo nie 
chcieli zdradzić miejsca ukrycia córek 
(sióstr). Następnie napadli na rodzinę 
Styczyńskich i pobili ciężko rodziców 
poszukując ich córek. Rodzina Le-
wandowskich ukrywała się w schronie 
dzień i noc przez dwa miesiące.   
We wsi Kobylnia pow. Równe upow-
cy napadli na polskie gospodarstwa, 
ograbili i spalili je oraz zamordowali 
nie ustaloną liczbę Polaków.  
W osadzie Konstantynów pow. 
Równe zamordowali 28 Polaków. 
We wsi Koszów i futorze Pasieka 
pow. Łuck zamordowali siekierami, 
widłami, torturując, co najmniej 31 
Polaków, w większości kobiety i dzie-
ci. Rodzinę Marianny Bąk o groźbie 
napadu ostrzegła 23-letnia Ukrainka 
Szura Sapoźnik, koleżanka jej córki 
Ireny. W lipcu 1943 roku „ukraińscy 
partyzanci” zamordowali Szurę przez 
rozerwanie na pół za sprzyjanie „La-
chom” oraz nie wydanie miejsca ukry-
cia się jej brata Tolka, który odmówił 
udziału w mordowaniu Polaków i 
wstąpienia do UPA. W dwie godziny 
przed napadem znajomy Ukrainiec 
ze wsi Liniów pow. Horochów Petro 
Bambuła przysłał swojego syna, który 
niemal siłą sprowadził jedną z rodzin 
do zagrody swojego ojca, gdzie 
ukrywała się przez kilka dni. Ranną 
żonę Juliana Sokołowskiego Ukraińcy 
zawieźli do szpitala, a dwoma ura-
towanymi synkami zaopiekowali się 
(Siemaszko..., s. 640 - 641). Takich 
przykładów w tej wsi było więcej. Ma 
więc Ukraina swoich prawdziwych 
bohaterów. I im powinna stawiać 
pomniki, a nie ludobójcom.  
W kol. Mikołajowka pow. Równe 
upowcy wracający z nocnego napadu 
na Kobylnię wymordowali bagnetami 
co najmniej 14 Polaków, w większości 
kobiety i dzieci, w tym 16 i 17-letnie 
dziewczęta oraz 20-letnią w ciąży. 
We wsi Milatyn pow. Włodzimierz 
Wołyński upowcy zamordowali 9 Po-
laków, w tym 4-osobową rodzinę z 2 

synami: półrocznym i 12-letnim oraz 
3-osobową z 8-letnią córką.  
Na stacji kolejowej Nieświcz pow. 
Łuck zamordowali 9 Polaków 
oraz 1 Węgra, nieznane są losy 
mieszkających tutaj 7 rodzin polskich.  
We wsi Sadów pow. Łuck zamor-
dowali około 50 Polaków.  
We wsi Watyń pow. Łuck zamor-
dowali 4-osobową rodzinę polską: 
Kazimierza Kędziora lat 33, jego żonę 
Marię lat 30 i ich 2 dzieci lat 6 i 8.  
We wsi Watyniec pow. Horochów 
zamordowali 3 starszych Polaków.  
W kol. Zastawie pow. Kostopol 
zamordowali bestialsko co najmniej 
83 Polaków, ograbili i spalili 115 
domów polskich. 

   30 czerwca:       
We wsi Dermanka pow. Kostopol 
wymordowali głównie za pomocą 
różnych narzędzi ponad 100 Polaków.
Dermanka, rodzinna miejscowość 
Antoniny Woźniak, leżała na lewym 
brzegu rzeki Słucz, 3 km od granicy 
polsko-sowieckiej. Przed wojną była 
dużą, dostatnią wsią. Funkcjonowała 
tutaj kopalnia glinki kaolinowej i 
fabryka porcelany, dochodziła kolej 
wąskotorowa, działała szkoła pod-
stawowa. Na miejscu był też kościół 
pw. św. Izydora Oracza pobudowany 
w 1932 r. Gospodarstwo Marianny i 
Michała Paszkowskich usytuowane 
było w południowej części wsi. Anto-
nina urodzona w 1926 r. miała dwoje 
starszego rodzeństwa: Antoniego (ur. 
1920) i Zofię (1922) oraz młodszego 
brata Bronisława (1938). „- Dermanka 
zamieszkana była przez żyjących w 
zgodzie Polaków i Ukraińców, były 
też trzy domy żydowskie - wspo-
mina pani Antonina z uwagą, że z 
punktu widzenia dziecka narodowość 
nie dzieliła ludzi. - Do Ukraińca na 
religię przychodził pop, a do nas 
ksiądz. Ale jak do popa mówiliśmy 
„pochwalony”, odpowiadał „na wieki 
wieków”. I odwrotnie, jak do księdza 
ktoś zwrócił się z pozdrowieniem 
„sława Bohu”, odpowiadał „na wieki 
sława”. Z Ukraińcami rozmawiało się 
po ukraińsku, a kiedy przychodzili 
do nas - mówili po polsku. Nasze 
domy sąsiadowały ze sobą. Polacy 
i Ukraińcy przyjaźnili się, pomagali 
sobie. Nie było podziałów. Kiedy 
obchodziliśmy nasze katolickie święta, 
zapraszaliśmy ich do nas, na święta 
prawosławne gościli nas u siebie. Nikt 
nawet nie pomyślał: ten Ukrainiec, a 
ten Polak. Tacy sami, normalni ludzie. 
. /.../  - Jak naszą wieś mordowali, to 
było Boże Ciało - A. Woźniak wraca 
pamięcią do 30 czerwca 1943 r. 
Wspomnienia nie pozwalają mówić. 
Paszkowscy wrócili z kościoła do 
domu i zasiedli do obiadu, kiedy we 
wsi podniósł się straszny krzyk. Ban-
dy banderowców wdarły się do wsi 
od północy. Idąc od domu do domu, 
bestialsko mordowały całe rodziny, 
niszcząc i paląc obejścia. Zginęło 
wtedy ok. 50 osób. Kiedy doszli do 
połowy Dermanki, nadjechali party-
zanci pod wodzą Kołpakowa (Kow-
paka - SB). Przeprawiali się przez 
Słucz z Polesia na Wołyń, od strony 
kolonii, gdzie stał dom Paszkowskich. 
Kiedy zaczęli strzelać, banderowcy 
rozproszyli się. Mieszkańcy ratowali 
się ucieczką. Paszkowscy byli w gru-
pie kilkunastu rodzin, które ruszyły na 
wschód: wozami i pieszo. - Zaczęła 
się przeprawa przez Słucz, było kilka 
łodzi. Ale wtedy zobaczyliśmy, że w 
naszą stronę jadą banderowcy - w dół 
wzniesienia, prosto na rzekę. Ich białe 
koszule aż błyszczały z daleka. Wtedy 
wszystko ruszyło do wody. Podniósł 
się taki krzyk, że - Boże - chyba 
w niebie było słychać - opowiada 
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rwącym się głosem./.../ Świadek An-
tonina Woźniak z Dermanki dopiero 
na koniec rozmowy, decyduje się dać 
swoje świadectwo o bestialskich mor-
dach w Dermance, wskutek których 
18 osób z najbliższej rodziny straciło 
życie. „- Jak jeszcze byliśmy w domu, 
mama powtarzała: „Daj Boże, żeby 
nas Niemcy zabili, nie Ukraińcy” - 
wspomina. - Najgorzej ludzie się bali 
tego noża. Ukraińcy nikogo kulą nie 
zabili, tylko rżnęli. Serca wyciągali, 
brzuchy rozcinali. Kobiecie w ciąży 
wyjęli dziecko i zaszyli jej w brzu-
chu kota. Mojej stryjence język i uszy 
odcięli, oczy wydłubali, w przyrodze-
nie wbili kołek. Wujowi z górnej kolo-
nii odrąbali stopy, ręce, przyrodzenie i 
rzucili na bok. Żona innego z wujków 
próbując uciekać, dziecko wyrzuciła 
przez okno, ją samą banderowcy 
przybili przewieszoną przez okno, a 
dom podpalili - opowiada z trudem. 
/.../ Bratowa męża mojej siostry była 
Ukrainką, a wyszła za Chicewicza, 
Polaka. Najpierw zamordowali jego: 
głowę położyli na kamieniu, a drugim 
zmiażdżyli głowę. Zanim zamordow-
ali żonę, na jej oczach poćwiartowali 
pięcioletnią córeczkę. Wykrzykiwali, 
że za to, że wyszła za Polaka. Mścili 
się okrutnie na takich mieszanych 
małżeństwach.”(„Jak naszą wieś mor-
dowali, to było Boże Ciało”, w: http://
wolyn.org/index.php/informacje/972-
jak-nasza-wies-mordowali-to-bylo-
boze-cialo . Art.„Czasem dumam nad 
moim Wołyniem” wyszukał i wstawił: 
B. Szarwiło. Za: Echo Katolickie 
13/2016; w: http://www.opoka.org.
pl/biblioteka/I/IH/echo201604-wolyn.
html?no_header=1&no=1 ). W i E 
Siemaszko na s 250 podają datę napa-
du 16 czerwca 1943 roku. „W jakimś 
dniu po Bożym Ciele ujrzeliśmy 
nad Dermanką łunę. Nieliczni, 
którym udało się ujść opowiadali: 
we wiosce zjawił się oddział z czer-
wonymi kokardkami. Kazali ludziom 
iść do pracy i obiecali bronić przed 
banderą. Potem pomordowali spo-
kojnie pracujących w polu. Wioskę i 
plebanię spalili, ale kościół rozebrali i 
znaleźli zakopane rzeczy.”  (Hieronim 
Warachim: "Włóczęga Boży" [Ojciec 
Serafin Kaszuba]. Książka wydana 
przez Krakowską Prowincję Braci 
Mniejszych Kapucynów, Łódź 1996).
W kol. Rafałówka pow. Sarny pod-
czas nocnego napadu upowcy zamor-
dowali kilkudziesięciu Polaków 
mieszkających na obrzeżach kolonii. 
We wsi Rzeczki pow. Równe zamor-
dowali 3 Polaków: 59-letnią Marię 
Piasecką oraz 3-letniego Franciszka 
Mendaluka i jego 5-letniego brata 
Bronisława, a 13 lipca trzeciego bra-
ta, 4-letniego Zygmunta Mendaluka  
(Siemaszko..., s. 695). 
We wsi Tomachów pow. Równe 
zamordowali 4-osobową rodzinę 
polską: Andrzeja Michalskiego, jego 
żonę Teofilę i ich córki, Wiktorię lat 
29 oraz Feliksę lat 19.  

   W okresie kwiecień – czerwiec 
1943 roku:  
W miasteczku Józefów pow. 
Biłgoraj Niemcy z Ukraińcami ro-
zstrzelali 3114 osób: około 2000 
Żydów i 1114 Polaków.
W miasteczku Ostróg nad Horyniem 
pow. Zdołbunów: „Jak podaje o. 
Remigiusz Kranc, na przestrzeni 3 
miesięcy 1943 r. (najprawdopodob-
niej w drugim kwartale) pochował na 
cmentarzu rzymskokatolickim w Os-
trogu ofiary napadu w 154 skrzyniach 
zawierających po 3-4 zwłoki, tj. około 
560 osób, zarąbanych bądź spalonych, 
pochodzących ze wsi, kolonii i futorów 
parafii Ostróg” (Siemaszko..., s. 986). 

Zwieziono tylko niewielką część 
zwłok. 

   W okresie maj -  czerwiec 1943 
roku:  
Podczas napadów UPA na majątki 
w pow. Horochów: Brany, Bużany, 
Dmitrówka, Haliczany, Kozłów, 
Łobaczówka, Nowosiółki Ruskie, 
Peremyl, Pieczychwosty, Rudka, 
Strzelcze, Wola, Zajęczyce, Zbo-
ryszów Stary zostały one ograbione 
i spalone a ludność polska została 
wymordowana, przy czym w każdym 
przypadku nie została ustalona liczba 
ofiar, zapewne sięgała ona od kilku do 
około stu Polaków w każdym majątku.  
W kol. Antolin pow. Kostopol sołtys 
Ukrainiec doniósł Niemcom, że Po-
lak Jaworski otrzymał kartkę od par-
tyzantów sowieckich, za co Niemcy 
Polaka rozstrzelali. 
W majątku Błudów pow. pow. 
Horochów upowcy zamordowali co 
najmniej 15 Polaków. 
We wsi Borszczówka pow. Równe 
zamordowali 2 Polaków, braci 
Skałeckich. 
W majątku Chołopecze pow. Horo-
chów spalili żywcem 3-osobową 
rodzinę zarządcy Nowickich: 
rodziców z synem. 
W kol. Gruszowica pow. Łuck UPA 
zamordowała 18 Polaków: „Do 
Przebraża zaczęły docierać wieści, że 
w najbliższych tygodniach zamierzają 
nas wszystkich eksterminować „po 
hołownomu”, podobnie jak Żydów 
mimo, że pierwotnie zamierzali „wy-
byty wsich uczanych”. Szybko się 
okazało, że UPA nie żartuje. Spalone 
zostały rdzennie polskie miejscowości 
na północ od Przebraża, takie jak 
mała wioseczka Gruszwice, w której 
wymordowano 18 osób, Łysa Góra, 
Zacisze, Cegielnia, Krakowszczyzna, 
Chmielówka, Kruchlik, Horodyczyn, 
Łąka, Wielki Las, Pniów i Ignatówka. 
Banderowcy rozpuścili też swe zagony 
od wschodu i południa, od Przebraża, 
paląc, niszcząc i mordując ludność: 
Józefina, Marianówki, Bud, Der-
manki, Balarki, Wólki Kotowskiej, 
Aleksandrii, Wertepy, Tworymyszy i 
Aleksandrówki. W trakcie swojego 
pochodu UPA puściło z dymem szereg 
polskich wsi koło Kiwerc, spaliło pol-
skie domy położone w polskich wsi-
ach i chutorach m.in. w Trościańcu, 
Jaromlu i Starej Czołnicy. Ze wszyst-
kich stron ciągnęli do Przebraża ucie-
kinierzy z mordowanych wsi. Bardzo 
szybko zgromadziła się w nim ogrom-
na masa ludzi.” (Marek A. Koprowski: 
Koszmarne sceny zbrodni; w: http://
www.kresy.pl/kresopedia,historia,ii-
wojna-swiatowa?zobacz/koszmarne-
sceny-zbrodni; 30 stycznia 2012).   
W futorze Kościelny Futor pow. 
Kostopol zamordowali 2 polskie 
rodziny liczące 15 osób.  
W kol. Lidawka pow. Równe zamor-
dowali 9 Polaków: 2 rodziny 4-oso-
bowe i kobietę. 
W kol. Ludwiszyn pow. Łuck podc-
zas napadu upowcy zamordowali nie 
ustaloną liczbę Polaków. 
W kol. Majdan Komarowski pow. 
Łuck upowcy z Sytnicy zamordowali 
7-osobową rodzinę polską Hilarego 
Boreckiego: ojca, dwie babcie oraz 4 
dzieci do lat 12. 
We wsi Medwedówka pow. Kosto-
pol Ukrainiec zarąbał siekierą 14-let-
niego Franciszka Bronowickiego. 
We wsi Rudnia Potasznia pow. Kos-
topol Ukraińcy zastrzelili podczas snu 
w stodole 21-letniego Piotra Żygadłę. 
We wsi lub kolonii Sienkiewicze 
pow. Krzemieniec upowcy wymor-
dowali wszystką ludność polska, nie 
ocalała ani jedna osoba, liczby ofiar 

nie ustalono. 
W kol. Stasin pow. Włodzimierz 
Wołyński policjanci ukraińscy zas-
trzelili 2 Polaków.  
We wsi Uhrynów pow. Łuck upowcy 
zamordowali Bronisława Mitlaszews-
kiego pracującego na polu.  
We wsi Usteczko pow. Krzemieniec 
zamordowali Polkę Mykochorową, 
żonę Ukraińca. 
We wsi Worczyn pow. Włodzimierz 
Wołyński policjanci ukraińscy ska-
towali i zabrali ze sobą 40-letniego 
Władysława Królikowskiego, byłego 
legionistę, którego zamordowano w 
Zamościu. 
W kol. Wsiewołodówka pow. Łuck 
upowcy zamordowali 3 Polaków.  

   W czerwcu 1943 roku (świadkowie 
nie podali dnia): 
W kol. Adamówka pow. Kostopol  
„powstańcy ukraińscy” w sposób ok-
rutny zamordowali Dionizę Felińską, 
matkę trójki małych dzieci oraz 
została powieszona przez swojego 
brata Ukrainka Swieta Fiłynśka, która 
przeciwstawiała się temu mordowi.
W kol. Anatolia pow. Łuck zamor-
dowali Polkę  żonę Majdera. 
W kol. Antonówka Szepelska pow. 
Łuck spalili w domu Konstantego 
Wójcika.  
We wsi Babie pow. Łuck na moście 
na rzece Stochod upowcy ze wsi 
Babie i wsi Majdan zamordowali 8 
Polaków: małżeństwo z 13-letnim 
synem , jego dziadka, ojca z 12-let-
nim synem; wrzucili do rzeki z mostu 
50-letniego Sosnala i jego 16-letnią 
córkę, a następnie strzelali do nich, 
dopóki nie utonęli. 
We wsi Bajew pow. Kowel upowcy 
zabili 7 Polaków. 
W kol. Bakowice pow. Łuck nieletni 
ukraińscy chłopcy ściągnęli z wozu 
uciekającą do Łucka 65-letnią Polkę 
(była to Adela Chaińska) i zatłukli ją 
na śmierć kijami (Siemaszko...s 662).   
W majątku Beresk pow. Horochów 
na tydzień przed Zielonymi Świętami 
upowcy zamordowali Antoniego 
Kasjanowskiego, lat 60  i spalili jego 
dwór. 
W miasteczku Berezne pow. Kosto-
pol Ukraińcy zamordowali kilkunastu 
Polaków. 
W futorze Biały Brzeg pow. Kosto-
pol zamordowali 5 Polaków, w tym 
małżeństwo.  
W kol. Bielczakowska pow. Kos-
topol spalili żywcem 10 Polaków, 
Orzechowskiego z żoną i 4 dzieci, So-
kalskiego z żoną i synem oraz Teofilę 
Turewicz lat 58. 
We wsi Biskupicze pow. Łuck 
zamordowali 10 Polaków. 
W okolicach kol. Borek Kuty pow. 
Kostopol upowcy zamordowali 7 Po-
laków, w tym 2 dziewczyny. „Niko-
dem Dąbrowski żył wraz ze swoją żoną 
Marią Iwanicką w kolonii Borek Kuty 
w gminie Berezna. W czerwcu 1943 
roku, dziewiętnastoletnia Genowefa, 
córka Dąbrowskich, otrzymała wez-
wanie do wyjazdu na roboty przymu-
sowe. Postanowiła więc pożegnać 
się ze swoją siostrą mieszkającą 
w innej kolonii, a także pożyczyć 
od niej walizkę na wyjazd. Dla to-
warzystwa wzięła młodszą siostrę, 
Władysławę. Po kilku kilometrach 
kobiety zostały jednak zatrzymane 
przez patrol Ukraińskiej Powstańczej 
Armii, który już wtedy wyłapywał 
napotkanych na drodze Polaków. 
Przerażone dziewczęta początkowo 
udawały Ukrainki. Banderowcy nie 
dali się jednak nabrać. Dowódca 
patrolu podejrzewał, że dziewczęta 
są łączniczkami jakiegoś oddziału 
partyzanckiego lub ośrodka polskiej 

samoobrony. Nie chciał uwierzyć, że 
rodzice puścili je w tak niebezpieczną 
drogę tylko z powodu walizki. Dziewc-
zyny zostały skazane na śmierć wraz z 
pięcioma schwytanymi wcześniej Po-
lakami. Rozpoczęły się tortury... Przez 
długi czas oprawcy nakłuwali ich ciała 
nożami. By się jednak za szybko nie 
wykrwawiły, zatykali rany znalezioną 
w torebce watą. W sumie zadano im 40 
ciosów, zanim skonały w męczarniach. 
Ich zwłoki kazano zakopać w lesie. 
Gdy ojciec dziewczyn dowiedział się 
o tragedii, natychmiast pojechał na 
miejsce. Zabrał ciała swoich dzieci i 
następnej nocy zawiózł je na cmen-
tarz w Annowoli. Tam pochował je 
przy spalonym kościele.” (Gehenna 
rodziny Dąbrowskich. Wysłuchał i 
spisał Jakub Nowak; w:  http://www.
gazetalubuska.pl/wiadomosci/nowa-
sol/art/7900460,gehenna-rodziny-
dabrowskich,id,t.htm; 17 lipca 2011).  
We wsi Brykuła Nowa pow. Trem-
bowla banderowcy zabili 3 Polaków 
(Władysław Kubów: Terroryzm na 
Podolu. Warszawa 2003). 
We wsi Bubnów pow. Horochów 
zamordowali Stańczaka z synem i 
spalili ich gospodarstwo. 
W kol. Buda Hruszewska pow. 
Równe pokłuli i pocięli bagne-
tami 3-osobową rodzinę Bagińskich: 
Antoniego, jego żonę Karolinę i ich 
syna Henryka a ciała wrzucili do 
studni. 
W kol. Budki Kudrańskie pow. Kos-
topol dokonali rabunków w polskich 
gospodarstwach oraz zgwałcili kilka 
kilkunastoletnich dziewcząt. 
W kol. Budki Ujściańskie (koło wsi 
Chwojanka) pow. Kostopol w po-
bliskim lesie upowcy zamęczyli na 
śmierć 2 Polki, siostry Dąbrowskie, 
19-letnią Władysławę i 21-letnią 
Genowefę, mieszkanki kol. Borek 
Kuty. 
W kol. Cegielnia pow. Kowel zamor-
dowali małżeństwo Banasiewiczów. 
W sierpniu znaleziono mogiły kilku-
nastu Polaków zamordowanych przez 
upowców.   
W kol. Chinocze pow. Sarny spalili 
tą polską kolonię i zamordowali nie 
ustaloną liczbę Polaków.  
We wsi Chinocze pow. Sarny zamor-
dowali 3-osobową rodzinę polską 
gajowego: rodziców przerżnęli piłą 
a 4-letniemu synowi obcięli obie 
nóżki (Siemaszko..., s. 798). Praw-
dopodobnie było to 13 czerwca 1943 
r.  „Gajowego z Chinoczy oraz jego 
żonę przecięli piłą poprzeczną, solili 
jeszcze żywe rany, wydłubywali oczy 
i polewali samogonem. Synek ich 
Romuś, lat 4, miał ucięte obie nóżki 
i leżał w Sarnach w szpitalu. Trudno 
to wszystko opisać i wyobrazić so-
bie jak takie zbiry mogą skrzywdzić 
człowieka.” (Emilia Głuszczyk: 
Trzeci kurhan; w: http://dziennik.ar-
tystyczny-margines.pl/trzeci-kurhan-
relacja-emilii-gluszczyk/; 12 marca 
2018). 
We wsi Chranów pow. Zdołbunów 
upowcy zamordowali 12 Polaków. 
Pomiędzy wsią Chranów a stacją 
kolejową Ożenin pow. Zdołbunów 
zamordowali 4 Polaków jadących 
furmanką, w tym 2 kobiety. 
W osadzie Chrobrów pow. Łuck: 
Powracającą do swojego domu wo-
zem konnym z odwiedzin u swojej 
matki  i krewnych  Hannę Dagońską 
będącą w ostatnim miesiącu ciąży 
zatrzymała grupa uzbrojonych 
Ukraińców. Rani przyjechał do wsi 
jej mąż Daniel i dowiedział się, że 
wyjechała stąd do domu. „Chrobrów 
w mgnieniu oka stanął na równe 
nogi. Zbiegli się wszyscy mężczyźni 
i tyralierą ruszyli na poszukiwania. 

Po kilku godzinach znaleźli stra-
towane młode zboże i odciśnięte w 
ziemi koleiny. Prowadziły do niec-
zynnego od lat starego wiatraka. 
Leżała naga we krwi. Z rozciętego 
brzucha sterczał wiecheć starej słomy. 
Obok rzucone na klepisko walało się 
nienarodzone dziecko. Twarz mart-
wej Hanki Dogońskiej była jednym 
wielkim cierpieniem. Ktoś pognał 
do osady po prześcieradła. Ktoś inny 
przyprowadził konia zaprzęgniętego 
w furmankę. Zawinięte w 
przesiąkające krwią białe płótno ciało 
Hanki i ciało jej dziecka ułożono na 
zielonych pędach zboża. Milczący 
kondukt skamieniałych ze zgrozy 
mężczyzn. Pierwsza polska ofiara w 
Chrobrowie. Powiadano, że ktoś po-
tem widział siwki Hanki Dogońskiej.” 
(Ewa Kurek: Czysta jak szklanka 
wody Ukraina - Chrobrów 1939-
1943 (III); 03 marca 2016; w: http://
solidarni2010.pl/32809-ewa-kurek-
czysta-jak-szklanka-wody-ukraina-
--chrobrow-1939-1943-iii.html ).
We wsi Czajczyńce pow. Krzemie-
niec zastrzelili młodego Polaka, Mar-
ka Sowałę.  
We wsi Czaruków pow. Łuck zamor-
dowali 4 Polaków. 
We wsi Daniczów pow. Równe 
zamordowali młodego Polaka, Fran-
ciszka Sokołowskiego.  
We wsi Darachów pow. Trembowla 
banderowcy uprowadzili Polaka – 
naczelnika poczty, po którym ślad 
zaginął; „19.VI.1943. Rogowski Jan 
– Dorochów” (AAN, AK, sygn. 203 /
XV/ 28, k. 73 – 90). 
We wsi Dermanka pow. Kosto-
pol na początku czerwca Ukraińcy 
zamordowali rodzinę Paszkowskich.  
„Została tylko najmłodsza dziewc-
zynka, którą przewieziono do szpi-
tala w Horodnicy. Miała osiemnaście 
pchnięć nożem. Straciła przytomność, 
ale odzyskała ją, żeby usłyszeć jak się 
naradzają czy zostawić trupy. Potem 
się wyczołgała i odratowali ją”. (Hi-
eronim Warachim: “Włóczęga Boży” 
/Ojciec Serafin Kaszuba/. Książka 
wydana przez Krakowską Prowincję 
Braci Mniejszych Kapucynów, Łódź 
1996). Patrz też: 16 czerwca  i 30 cz-
erwca 1943.  
W kol. Dębowa Karczma pow. Łuck 
zamordowali 15 Polaków pracujących 
na polu. 
W kolonii Dłużek pow. Dubno:  
„Już obok nas pali się polska wios-
ka Dłużek. Uciekamy, bo nas tu 
zobaczą, uciekamy do lasu smordews-
kiego. Skryliśmy się w tym lesie i 
oczekiwaliśmy do rana. Widzieliśmy 
gdzie się paliło, słyszeliśmy strzały, 
ryk bydła, krzyk kur, nad ranem 
strzelanina bardzo się wzmogła. W 
tej miejscowości mieszkała polska 
rodzina Kraszewskich i to właśnie tą 
rodzinę wymordowali ukraińscy ban-
dyci.” (Petronela Giszczak z domu 
Raczyńska: Wspomnienia z Wołynia 
– Witosówka i okolice. W: http://
wolyn.freehost.pl/wspomnienia/wito-
sowka-wspomnienia.html ). 
W kol. Dobra pow. Łuck zamordow-
ali Zofię Kownacką. 
W lesie koło miasta Dubno woj. 
wołyńskie zamordowali 2 Polaków. 
W okolicach miasta Dubno woj. 
wołyńskie zamordowali 7-osobową 
rodzinę polską gajowego Bronisława 
Bucholtza: rodziców z 3 dzieci i 
teściów gajowego.  
W futorze Gliniszcze pow. Kostopol 
zamordowali 11 Polaków i 1 Rosjani-
na (generał białogwardzista). 
We wsi Glinne pow. Łuck: „W cz-
erwcu zginęli powiązani drutem kol-
czastym Ukrainiec Kwacz z żoną i 
córką Paraską, której obcięto piersi. 
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Młodszemu synowi Wasylowi zdzi-
erano skórę z pleców. Zdołał jednak 
wyrwać się oprawcom i zbiegł do 
Kołek. Razem z rodziną Kwaczów 
zamordowani zostali Polacy: Józef 
Grodzki i jego żona Sabina” (Edward 
Kamiński; w: http://www.strony.
ca/Strony36/articles/a3604.html).  
Inni: „W pobliskiej polskiej kolonii 
Glinne mieszkała tylko jedna rodzi-
na ukraińska o nazwisku Kwacz. Za 
przeciwstawienie się mordowaniu Po-
laków, zostali zamordowani. Ukraińca 
z żoną związali drutem kolczastym i 
powiesili, córkę Paraskę zamordowali 
i obcięli piersi. Tylko syn Wasyl zdołał 
się wyrwać z rąk banderowców i uc-
iec – w chwili gdy zdzierali mu skórę 
na plecach. Zamordowali w tym dniu 
15-tu Polaków i trzech Ukraińców”. 
(Anna Kownacka Góral: Przeżyłam w 
Przebrażu; w: KSI nr 7 z 2013 r.).  
W kol. Grabina pow. Łuck postrzel-
ili pracującą na polu 15-letnią Polkę 
Helenę Karczewską, następnie 
zgwałcili ją i dobili strzałem w pod-
bródek; świadkiem był ojciec ukryty 
nieopodal w lesie. 
W kol. Grabowiec pow. Łuck wy-
mordowali wszystkich Polaków z 
tej polskiej kolonii, liczba ofiar nie 
została ustalona. 
We wsi Gregorewicze pow. Łuck 
zamordowali 5 Polaków. 
We wsi Grobelki pow. Łuck na 
początku czerwca upowcy zamor-
dowali 3-osobową rodzinę polska, 
która nie zabrała się z samoobroną 
Przebraża podczas jej wyprawy 
po Polaków w Kołkach. Adam 
Kownacki relacjonuje:  „Wracając 
wstąpiliśmy do Grobelni, by zabrać z 
tej miejscowości jeszcze jedną polską 
rodzinę. Nie chciała zabrać się z nami 
do Kołek mówiąc, że zbierze swój 
dobytek i zabierze się z nami, gdy 
będziemy wracali. Niestety została 
ona bestialsko zamordowana. Gos-
podarz był zakłuty, jego żona przy-
bita nożami do drzwi, a rozerwane 
dziecko rzucone na stół.” (Marek A. 
Koprowski: Wyprawa do Kołek; 04 
marca 2011. Relacjonuje świadek 
Adam Kownacki; w: https://kresy.pl/
kresopedia/wyprawa-do-kolek/ ). 
We wsi Hać pow. Łuck  zamordowali 
rodzinę Aleksandra Dudka z żoną i 2 
dzieci, któremu wcześniej gwaran-
towali bezpieczeństwo oraz młodą 
dziewczynę, Kalabińską, nad którą 
znęcali się w okrutny sposób. 
W kol. Hołodnica pow. Łuck 
Ukraińcy z sąsiedniej wsi Ostrowy 
wrzucili żywcem do studni starsze 
polskie małżeństwo Słodkowskich. 
We wsi Horodyszcze pow. Łuck 
Ukraińcy zamordowali 3 - 4 polskie 
rodziny, około 15 Polaków. 
W kol. Hubińskie Budki pow. Łuck 
„powstańcy ukraińscy” zamordowali 
Holatowską, była to jedyna ofiara, po-
zostali Polacy uciekli wcześniej. 
We wsi Huta Szczerzecka pow. 
Lwów policjanci ukraińscy aresz-
towali i torturowali 4 Polaków, którzy 
potem zaginęli bez wieści. 
W kol. Hutwin pow. Kostopol 
Ukraińcy zamordowali Stanisława 
Brzozowskiego. 
We wsi Iserna pow. Krzemieniec 
upowcy zamordowali w lesie 23 Po-
laków podczas walki z partyzantami 
sowieckimi, łącznie ofiar było znac-
znie więcej. 
W kol. Jamskie pow. Łuck zamor-
dowali 73-letnią Petronelę Łozińską i 
zwłoki spalili z domem. 
W kol. Janówka pow. Kostopol 
„ukraińscy powstańcy” napadli na 
piątkę dzieci zbierających w le-
sie poziomki, z których czworo 
zamordowali: dwoje dzieci polskich 

(Krzyś Kowalczyk i Adaś Wojtalik) 
oraz rodzeństwo z ukraińskiej rodz-
iny Laszeckich (8-letni Stanisław i 
12-letnia Antonina), rozmawiające 
po polsku z dziećmi polskimi, co ich 
zmyliło. Piątej dziewczynce udało się 
uciec i ukryć na bagnach. Nad dziećmi 
pastwili się. Na wiadomość o zamor-
dowaniu dzieci Laszecka zmarła na 
atak serca, a jej mąż popadł w obłęd. 
We wsi Jaromel pow. Łuck zamor-
dowali Pawła Kicińskiego. 
We wsi Jarynówka pow. Sarny 
zamordowali 7 Polaków. 
W kol. Jeziorany Polskie pow. Łuck 
Ukraińcy zamordowali 4 Polaków: 
upowcy 3-osobową rodzinę Tadeusza 
Kułakowskiego z żoną i 14-letnią 
córką Heleną (ciała ich wrzucili do 
studni), natomiast wyrostki ukraińskie 
zatłukły na śmierć 60-letnią Kępińską 
(Siemaszko..., s. 598). 
W kol. Karolówka pow. Łuck upow-
cy oraz miejscowi Ukraińcy zamor-
dowali około 40 Polaków. 
We wsi Kobyłowłoki pow. Trem-
bowla Ukraińcy zamordowali Szcz-
epana Ciesielskiego.  
W kol. Koleśnia pow. Równe up-
owcy ograbili i spalili kolonię oraz 
zamordowali nie ustaloną liczbę Po-
laków. 
We wsi Kołodno pow. Krzemieniec 
zamordowali 2 Polki, Gorzkowską i 
jej 17-letnią córkę: poobcinali im pier-
si i obciętymi piersiami na ścianie ich 
domu porobili napisy: Śmiert’ lacham.   
W kol. Korszów pow. Łuck zamor-
dowali 5 Polaków. 
W mieście Kowel woj wołyńskie: 
Ojciec Kasjan Józef Czechowicz 
w 1938 r. przeszedł na obrządek 
słowiański i zamieszkał w Lubieszow-
ie w kapucyńskiej misji wschodniej. W 
1943 r. Ukraińcy zlikwidowali misję, 
dlatego o. Kasjan wraz z o. Aniołem 
Dąbrowskim i br. Bartłomiejem 
Snochowskim przebywał na kolonii 
Horomecko. W trakcie trwającego 
masowego ludobójstwa Polaków 
na Wołyniu z rąk nacjonalistów 
ukraińskich, o. Kasjan udał się w cz-
erwcu 1943 r. do obozu banderowców, 
gdzie prawdopodobnie błagał ich o 
zaniechanie dalszych mordów na Po-
lakach. Został uwięziony a następnie 
przewieziony do Kowla, gdzie został 
wrzucony z mostu do rzeki. Ciała 
nigdy nie odnaleziono. (http://kresy-
siberia.org/won/?page_id=19&source
=204&id=153193&lang=en ). 
We wsi Kozaki pow. Równe wymor-
dowali wszystkich Polaków, kilka 
rodzin.  
Pomiędzy osadą Krechowiecką 
a wsią Janówka zakłuli bagne-
tami uciekających 8 Polaków, w tym 
wdowę z 2 dzieci, ojca z 2 dzieci i 2 
mężczyzn. 
W majątku Korościatyn pow. 
Równe zamordowali 5-osobową 
rodzinę polską oraz  nie ustaloną 
liczbę pozostałych Polaków. 
W kol. Leonówka pow. Łuck 
spalili żywcem starsze małżeństwo 
Chmielów. 
We wsi Leżanówka pow. Skałat 
zamordowali 6-osobową rodzinę: Ba-
zylego Proroczka z żoną Katarzyną 
i ich 4 dzieci; ocalała najstarsza 
córka pomimo 20 ran kłutych i 6 
postrzałowych (banderowcy sądzili, 
że nie żyje). 
We wsi Liniów pow. Horochów w 
pierwszych dniach czerwca 1943 r. 
upowcy zamordowali 4 rodziny pol-
skie. 
W miejscowości Lubieszów pow. 
Kamień Koszyrski na skraju lasu pod 
wsią Derewko banderowcy zbioro-
wo zgwałcili i zamordowali Helenę 
Kaczmarek lat 35, pielęgniarkę w 

szpitalu w Kamieniu Koszyrskim, 
podczas jej powrotu do domu. Oraz:  
Ks. prof. Józef Marecki: „Wielu 
z zamordowanych zginęło gdyż 
byli łacinnikami. Nie skorzystali z 
możliwości ucieczki lub przejścia na 
prawosławie. Tak zginął kapucyn, pra-
cownik miejscowej misji bizantyjsko-
słowiańskiej w Lubieszowie brat 
Sylwester Hładzio oraz dwie siostry 
bezhabitowe. Duchownemu roztr-
zaskano głowę na ołtarzu a siostry 
zhańbiono i zamordowano. Uczynili 
to ich pobratymcy, rodacy tylko za to, 
że nie wyrzekli się katolicyzmu i nie 
przyjęli prawosławia... 
W czerwcu 1943 r. został zamordowa-
ny inny kapucyn z lubieszowskiej 
misji o. Kasjan Czechowicz, który 
prosił w imię Jezusa Chrystusa ofi-
cerów UPA by nie mordowali Po-
laków. Kiedy po ukraińsku recytował 
przykazania przerwano mu i oddano 
w ręce Niemców. Ci odmówili jego 
aresztowania i ponownie oddali go 
w ręce Ukraińców. Został zamor-
dowany i wrzucony do Styru.” 
(Rozmawiał Łukasz Karpiel; w: http://
www.pch24.pl/kiedy-beatyfikacja-
wolynskich-meczennikow-,16120,i.
html#ixzz4swlqifsB ).  
W miejscowości Lutcza pow. 
Rzeszów policjanci ukraińscy z 
żandarmami niemieckimi zamordow-
ali 10 Polaków, w tym gajowego z 
żoną i dzieckiem. 
W kol. Łagodówka pow. Dubno up-
owiec zamordował Józefa Compę.   
We wsi Ławrów pow. Łuck 
3-osobową rodzinę polską. 41-let-
niego Józefa Tomaszka, jego 36-letnią 
żonę Helenę i ich 13-letnią córkę 
Zofię; zaprosił do swojego domu w 
gościnę znajomy Ukrainiec. Tam już 
czekali „ukraińscy partyzanci”, bes-
tialsko ich zamordowali a ciała wrzu-
cili do studni. 
W kol. Łomsk pow. Sarny spalili 
polską kolonię i wymordowali Po-
laków, liczby ofiar nie ustalono.  
W kol. Malowana pow. Dubno 
zamordowali Adama Żarczyńskiego, 
lat 28. 
We wsi Markowicze pow. Horo-
chów: „Obok Ukrainiec znajomy miał 
rozkaz zamordować Polkę koleżankę, z 
którą chodził razem do szkoły. Chcieli 
go wypróbować, jego bohaterstwo, to 
on ją w domu napadł w biały dzień, 
jeszcze z tydzień było do ogólnego 
mordu, zadał jej cios w plecy, a ona 
zaczęła krzyczeć, że Misza co robisz? 
A on mówi do niej: ty Polska mordo 
gdzie masz serce. Jak ona upadła to 
on jej zadał cios w serce. Zabił ją, ojca 
i matkę. To była próba bandycka pier-
wsza we wsi, gdzie było 5 rodzin Po-
laków. Spędzono ich do piwnicy, takiej 
ziemianki i obrzucono ich granatami 
tak, że od razu piwnica ich zasypała. 
Mówili nam Ukraińcy, którzy byli 
temu przeciwni, że byli ranni i że zi-
emia ze trzy dni się ruszała, takie 
tam męki zadawali tym biednym 
ludziom Ukraińcy. To było gdzieś z 
końcem czerwca, we wsi Markowicze 
koło Horochowa, jak zamordowali 
Podkowińskich i tych 5 rodzin, nie 
pamiętam już ich nazwisk”. (Wspom-
nienia Józefy Wolf z domu Zawilskiej; 
w: http://wolyn.freehost.pl/wspom-
nienia/aleksandrowka-jozefa_wolf.
html). 
W kol. Michałówka pow. Łuck 
Ukraińcy zamordowali 4 starsze Pol-
ki, które nie opuściły kolonii.   
W leśnictwie Miłostów pow. Równe 
upowcy zamordowali 4-osobową 
rodzinę leśniczego lasów Liceum 
Krzemienieckiego: inż. Stencela z 3 
córkami.  
We wsi Mikuliczyn pow. Nadwórna 

policjanci ukraińscy aresztowali ks. 
Jana Budkiewicza, który zginął w 
więzieniu w Stanisławowie. 
W miasteczku Mizocz pow. 
Zdołbunów: „Urodziłem się 15 
stycznia 1930 roku we wsi Hurby 
pow. Zdołbunow, woj. wołyńskie. 
Moi rodzice; ojciec Albin i Matka 
Stanisława z domu Wierzbicka. Z 
wioski Hurby przenieśliśmy się do 
pobliskiego Mizocza  W 1943 r. 
na początku czerwca 2 lub 3 wiec-
zorem zobaczyliśmy łunę w ki-
erunku naszych Hurbów, rodzice 
jakby przeczuwali, że to właśnie są 
Hurby.  Za kilka godzin przyszli pier-
wsi uciekinierzy. Opowiedzieli co się 
stało. W Mizoczu nie było wojska 
niemieckiego jedynie 4 żandarmów. 
Kiedyś pamiętałem ich nazwiska. 
Pamiętam, że jeden nazywał się Hylo 
z pochodzenia był Czechem. Polic-
ja była ukraińska i oddział wojska 
węgierskiego. Ponieważ ojciec znał 
język niemiecki, więc ci którzy uc-
iekli prosili aby ojciec poszedł z nimi 
do tych żandarmów prosić o pomoc 
aby ratować jeszcze tych którzy może 
jeszcze są żywi. Nie było mowy aby 
pomoc była od policji, więc żandarmi 
pozwolili aby jeżeli ich dowódcy się 
zgodzą wysłać wojsko węgierskie. 
Węgrzy byli bardzo przychylni do nas 
Polaków. Pojechało nie wiem ilu, ale 
było dosyć aby odstraszyć banderow-
ców. Żywych nie pozostało dużo, ale 
było dużo rannych, niektórzy jeszcze 
tego dnia umarli inni po przywiezien-
iu do Mizocza, ale nie którzy przeżyli. 
Wracając do Mizocza tak wojskowi jak 
i Hurbieńcy przeszukiwali przydrożne 
krzaki, gdzie ludzie schronili się. 
Mój ojciec i jeden żołnierz znaleźli 
w mrowisku dziewczynkę, która była 
ranna i zawołała: – Diadko nie zabijaj 
mnie (diadko – wujko, tak się mówiło 
na nieznajomego). Okazało się, że 
jest to córeczka Witalka Krasickiego, 
czyli mego kuzyna gdyż Witalego 
mama i moja byli rodzonymi sio-
strami. Ponieważ nikt z rodziny nie 
został żywy, ojciec zaopiekował się 
nią. Ale że nas w domu było 6 dzieci, 
to ojciec pozwolił aby tą dziewczynkę 
jak gdyby zaadoptowała dość bogata 
rodzina z Mizocza. Nazwiska nie 
pamiętam. Tego samego tygodnia w 
środę banderowcy napadli na Mizocz. 
Naszego sąsiada córeczka Wandzia 
Procner (jeszcze żyje, wyszła za mąż 
za Jana Chęć, i mieszkali w Kłodzku), 
opowiadała , gdy jej ojciec usłyszał 
strzały i zobaczył, że domy się palą 
uciekł z czwórką dzieci do ogrodu do 
dołu, gdzie na zimę zakopywano kar-
tofle. Wandzia schowała się w krzaku 
porzeczek. Gdy banderowcy podpalili 
ich dom, przyszli i znaleźli ojca i tych 
czterech braci, widziała jak ojciec 
ukląkł na kolana i zaczął prosić o da-
rowanie życia. Ale dwóch banderow-
ców podeszło i widłami jeden z jednej 
strony a drugi z drugiej wbili widły w 
jego boki i zaciągnęli ojca i wrzucili 
do ognia. Następnie wrócili po resztę 
dzieci i również wzięli za ręce lub za 
nogi i żywcem wrzucili do ognia. Ona 
ocalała. Ponieważ w między czasie 
ukraińska policja zdezerterowała, 
Niemcy powołali na ich miejsce kto 
chciał z Polaków, przeważnie tych 
których rodzina już była wymor-
dowana. Nie było ich dużo więc nie 
mogli Mizocza ochronić. Wtedy 
zginęło ponad 1200 osób. Trudno 
mi wspominać. W nocy Niemcy 
chcieli zabrać mnie i ojca, ale jeżeli 
chciała to mogła jechać cała rodzina. 
Pojechaliśmy całą rodziną. Wywiezi-
ono nas do obozu pracy do Salzburga 
w Austrii. Po wojnie całą rodziną 
wróciliśmy do Polski na Ziemi Odzys-

kane. Od 1965 mieszkam w Mon-
trealu w Kanadzie.” (Bogdan Melcer; 
za: http://prawy.pl/3456-bogdan-mel-
cer-swiadek-zbrodni-upa-zywcem-
wrzucili-dzieci-za-nogi-do-ognia/ ). 
Z relacji świadka wynika, że napad 
na Mizocz był w tym samym tygod-
niu co na Hurby, a więc na początku 
czerwca. Siemaszko (s. 979) datują go 
na noc z 24 na 25 sierpnia lub na noc 
z 31 sierpnia na 1 września 1943 roku 
i oceniają, że zamordowanych zostało 
ponad 100 osób. 
We wsi i majątku Mokrzec pow. 
Włodzimierz Wołyński upowcy 
spalili majątek i wymordowali 
ludność polską, co najmniej 57 Po-
laków. Małżeństwu odcięli głowy 
(Adam Czarnecki z żoną); Aleksander 
Funa, lat 40, został przecięty piłą; z 15 
rodzin uratowała się tylko 15-letnia 
Czarnecka, która uderzona w głowę 
szpadlem straciła przytomność, a 
potem natrafiła na grupę Polaków 
(Siemaszko..., s. 928). „A tam, pod 
lasem, 120 osób jeszcze leży. To była 
wieś Mokrzec. Tam też trzeba by 
postawić krzyż” (Leszek Wójtow-
icz: „Krzyże pamięci”, w: „Dziennik 
Lubelski” z 25 października 2005; cy-
tuje on słowa świadka, Franciszki Prus 
z Włodzimierza Wołyńskiego). „Moja 
mama urodziła się we wsi Mokrzec w 
1924 roku, jej rodzice to ojciec Józef 
Giełbuda i matka Maria Giełbuda z.d. 
Siewierska bądź Siwerska. Niestety 
nie posiadam,żadnych dokumentów 
bowiem wszystko zostało zniszczone. 
Z opowiadań mojej mamy wiem, ze jej 
ojciec był gajowym a matka pracowała 
w majątku gdzie właścicielem był p. 
Ronikier. Moja mama miała chyba 
cztery siostry o męskich imionach jak 
Czesia, Józia, Władzia. Wiem również, 
że był szwagier i dzieci ale znam imię 
jednego dziecka Julka. Moją mamę w 
wieku chyba 16 lat wywieźli Niemcy 
do pracy i kontakt się urwał. Mama 
dostała tylko jedną kartkę pod sios-
try, że jest bardzo źle i nie wiadomo 
co z nimi będzie dalej. Później od in-
nych koleżanek, dowiedziała, się że 
cała rodzina została wymordowana 
przez ukraińców i została wrzucona 
do studni. Po wojnie mama usiłowała 
się dowiedzieć czegokolwiek ale nikt 
nie potrafił jej pomóc. Niestety nie 
doczekała się jakiejkolwiek informacji 
zmarła w 1994 r. /.../  W związku z 
powyższym zwracam się z prośbą o 
informację czy istnieje możliwość dot-
arcia do jakichkolwiek dokumentów 
lub wiadomości na temat rodziny 
mojej mamy. Zdaję sobie sprawę, ze 
jest to duża odległość w czasie ale 
przecież cały czas Państwo prow-
adzicie badania, listy uzupełniające 
pomordowanych itp. Może akurat 
został jakiś ślad po rodzinie. Jeszcze 
raz podaję nazwiska i imiona Józef 
Giełbuda - ojciec, Maria Giełbuda 
-matka, Bronisława Giełbuda 
moja mama jedyna co przeżyła.” ( 
11.07.2013; http://www.stankiewicze.
com/ludobojstwo/zgloszenia.html ).   
W kol. Mstyczyn pow. Łuck 
Ukraińcy zamordowali Polaka Capę, 
który nie opuścił kolonii.  
We wsi Mstyczyn pow. Łuck wymor-
dowali mieszkających tu Polaków, 2 
rodziny.  
We wsi Mychlin pow. Łuck zamor-
dowali około 10 Polaków i spalili ich 
zagrody. 
W kol. Nowa Dąbrowa pow. Kowel 
zamordowali starszą Polkę z Kowla.  
W kol. Nowa Ziemia pow. Łuck 
zamordowali 4-osobową rodzinę 
polską: 80-letnią babkę, jej syna i 2 
wnuków. 
We wsi Nowiny Czeskie pow. Dubno 
zamordowali 6 Polaków. 
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W majątku Nowomalin pow. 
Zdołbunów w budynkach folwarku 
chłopi ukraińscy otoczyli i spalili 
żywcem około 40 Polaków. 
We wsi Obycze pow. Krzemieniec 
miejscowi Ukraińcy zamordowali Po-
laka Wiktora Lisowskiego lat 30, męża 
Ukrainki, który wrócił do wsi na jej 
prośbę i „gwarancję bezpieczeństwa” 
ze strony jej rodziny. 
We wsi Omelno pow. Sarny; świadek 
Józef Koziński (ur. 1932 r. we wsi 
Omelno): „Urodziłem się na Ukrainie. 
Wieś nazywa się Omelno. To jest koło 
Rokitna, jakieś 20 kilometrów [odd-
alona]. Mego ojca dziadek wyjechał 
z Krakowa, tam na Wołyń, on był 
leśniczym, bo tam duże lasy były, my 
też tam mieszkaliśmy, tam żyliśmy. 
Mieliśmy bardzo dobre stosunki z 
Ukraińcami… /.../ Ktoś poszedł, to 
mój wujek pojechał do lasu, już nie 
wrócił, i tam zaprowadzili jego na 
Sakłów. To blisko Sech [dziś To-
maszogród]. I tam jego zamordowali. 
I tam oni strasznie mordowali, bo 
oczy wyjmowali, języki odcinali, 
ręce łamali”.(Relacje z książki „Po-
jednanie przez trudną pamięć. Wołyń 
1943”). Prawdopodobnie był to czer-
wiec 1943. 
W kol. Osowik pow. Sarny zamor-
dowali 2 córki Bolesława Króla: 
14-letnią Janinę i 17-letnią Teresę. 
We wsi Ostrowy pow. Łuck zamor-
dowali 3-osobową rodzinę Franciszka 
Rosińskiego, jego żonę Stefanię i ich 
15-letniego syna Dionizego.  
W kol. Ostrów pow. Łuck zamor-
dowali 3 Polaków, którzy przyjechali 
do swoich zagród po żywność. 
We wsi Oszczów pow. Horochów 
upowcy zarąbali siekierami 25 Po-
laków, w tym 2 rodziny 5-osobowe i 
2 rodziny nauczycielskie. 
We wsi Ozdów pow. Łuck zamor-
dowali 5 Polaków.  
W kol. Piórkowice pow. Kowel 
policjanci ukraińscy aresztowali Jana 
Żubera, który do domu już nie wrócił. 
W majątku Płoska pow. Zdołbunów 
upowcy spalili majątek i zamordowali 
nie ustaloną liczbę Polaków. 
We wsi Połonka pow. Łuck zamor-
dowali około 10 Polaków. 
W majątku Pustomyty pow. Równe 
zamordowali co najmniej 32 Polaków.  
We wsi Puzów pow. Włodzimierz 
Wołyński miejscowi upowcy związali 
drutem kolczastym uprowadzonego z 
kol. Worczyn nauczyciela Wincen-
tego Sułka, torturowali go przez dwa 
dni aż do zgonu. 
W kol. Radków pow. Dubno wy-
mordowali całą polską kolonię, liczba 
ofiar nie została ustalona.  
We wsi Radomyśl pow. Łuck zamor-
dowali około 12 Polaków, którzy po-
zostali we wsi.  
W kol. Radowicze pow. Kowel: „Pod 
koniec czerwca upowcy bestialsko wy-
mordowali jedną z rodzin Daszkiewic-
zów: ojca Jana, jego żonę Paulinę oraz 
dwie córki - Helenę z 9-miesięcznym 
dzieckiem i Leokadię, którą zakłuli 
widłami w stajni pod żłobem, gdzie 
się schowała. Pięcioletni synek 
Heleny, Stefan, skrył się pod szafą 
i ocalał; znaleziono go następnego 
dnia płaczącego przy zwłokach mat-
ki.” (Feliks Budzisz; w: http://www.
kresy.pl/kresopedia,historia,ii-wojna-
swiatowa?zobacz/ounowski-szlagier 
; 31 marca 2014. Siemaszko..., s. 387 
podają, że było to 28 sierpnia 1943). 
W miasteczku Radziwiłłów pow. 
Dubno postrzelili śmiertelnie 
Antoniego Małeckiego. 
We wsi Rafałówka Stara pow. Sar-
ny: „W Starej Rafałówce, osadzie 
położonej w powiecie sarneńskim – w 
czerwcu – ponieśli śmierć Zakrze-

wscy, rodzice nieobecnego w czasie 
napady nadleśniczego, oraz nauczy-
cielka, Polka (z domu Kokoczyńska), 
żona księdza prawosławnego z tej 
miejscowości”. (Stanisław Dłuski: 
“Fragment wielkiej zbrodni” ; w: „Las 
Polski”, nr 10 z 1991 roku).  

Na drodze z Rokitna do futoru 
Młynek pow. Sarny Ukraińcy zamor-
dowali 2 Polaków, Stanisława i Jaku-
ba Adamskich. 

W powiecie Równe woj. wołyńskie 
upowcy dokonali napadu na majątki 
ziemskie, które po obrabowaniu spali-
li oraz wymordowali mieszkającą 
tam ludność polską, liczby ofiar nie 
zostały ustalone; były to majątki: 
Hruszwica, Humienniki, Józefów, 
Krzywicze, Nowosiółki, Tudorów, 
Wołoszki , Woskodawy. 

W kol. Rudnia Kniaźsielska pow. 
Kostopol policjanci ukraińscy z 
Niemcami podczas pacyfikacji 
zamordowali wg W. i E. Siemasz-
ków 7 Polaków, natomiast Czesław 
Piotrowski w książce Przez Wołyń 
i Polesie na Podlasie (Warszawa 
1998) na s. 29 pisze, że oddział AK 
„Bomby” spotkał 13 sierpnia 1943 
roku spaloną wieś z tabliczką „Rudnia 
Kniaźsielska” oraz wysoki dębowy 
krzyż na wysokim nasypie z na-
pisem: „Tu spoczywa 280 ciał narodu 
polskiego wymordowanego przez 
żandarmerię niemiecką”; spotkał też 
część mieszkańców ukrywających się 
w lesie, za bagnami. 
W kol. Sadów pow. Łuck upowcy 
zamordowali 2 Polaków. 
We wsi Sielce pow. Kowel 
„powstańcy ukraińscy” złapali i 
zamordowali dwie mieszkanki kolo-
nii Sucha Łoza Wiktorię Kruczyńską 
i Annę Sokołowską. 
We wsi Sienkiewiczówka pow. Łuck 
podczas obrony przed UPA zginęło 20 
Polaków.  
W kolonii Siniaków pow. Łuck 
dokonali napadu na  rodzinę  Kac-
zmarczyków: „Pod koniec czerwca 
zostaliśmy doszczętnie obrabowani 
przez bandę ukraińską. Dziadek i 
moi wujkowie zostali strasznie po-
bici. Mieszkała u nas pani Paciejew-
ska z szesnastoletnią córką, którą 
gwałcono na moim łóżku. Mieszkanie 
obrabowano i zdemolowano, wszyst-
ko potłukli”. (Kazimierz Rynkie-
wicz :”Wołyń woła o pamięć”; w: 
„Tygodnik Świdwiński”, nr 32 (74) 
z dn. 07.08.2003 roku; za:  http://
wolyn.org/index.php/wolyn-wola-
o-prawde/16-wolyn-nadal-wola-o-
pamiec.html#comment-1 ). 
W kol. Sitarówka pow. Łuck up-
owcy uprowadzili i zamordowali 
Mieczysława Jakubasa. 
We wsi Skrobów Nowy pow. 
Lubartów policjanci ukraińscy z 
żandarmami niemieckimi zamordow-
ali 7 Polaków i spalili wieś. 
We wsi Skurcze pow. Łuck up-
owcy zamordowali 2 Polaków: 
Falkowskiego z 17-letnim synem Ze-
nonem.  
Na drodze między wsią Skurcze 
pow. Łuck a miastem Horochów 
zamordowali 24-letniego Polaka. 
We wsi Staryki pow. Sarny zamor-
dowali 3 Polaków, w tym kobietę. 
We wsi Stójło pow. Zdołbunów 
zamordowali 4 Polaków, w tym matkę 
z 14-letnim synem. 
We wsi Strachosław pow. Hru-
bieszów: W czerwcu 1943 r. polic-
janci ukraińscy z posterunku Uchanie 
we wsi Strachosław, pod dowódz-
twem niemieckiego oficera policji, 
zlikwidowali Teodora Szołocha i Jana 
Szołocha. (IPN, OBUiAD Lublin, 

PUBP w Hrubieszowie, Sprawa op-
eracyjnego sprawdzenia Posterunek, 
1944, 1973-1974, sygn. 020117). 
W futorze Szlachecki Futor pow. 
Równe zamordowali 2 Polaków. 
W kol. Teklówka pow. Horochów 
wymordowali kilkanaście rodzin pol-
skich.  
W kol. Teresin oraz we wsi Beheta 
pow. Włodzimierz Wołyński: „Pod 
koniec czerwca 1943 r. do naszego 
domu przyleciały siostry: Sabinka i 
Helenka Nowaczyńskie, były bard-
zo przerażone. Zaczęły z miejsca 
opowiadać, jak ostatniej nocy z soboty 
na niedzielę, do ich domu przyjechali 
Ukraińcy i pod przymusem zabrali z 
domu ich tatusia, którego następnie 
brutalnie zamordowali, a ciało por-
zucili w lesie. Znalazły bowiem ciało 
zmasakrowanego ojca, był pobity, 
miał obcięty język i wydłubane oczy, 
na koniec dobili go strzałem w tył 
głowy. Widać było po śladach, że 
jeszcze się trochę czołgał, potem 
wyzionął ducha. Zaraz jego brat Jan 
Nowaczyński lat około 26, wybrał się 
we wskazane miejsce i przywiózł ciało 
do domu. Natomiast ja i mój brat 
Leonarko, obmyliśmy je starannie i 
ubraliśmy na ostatnią drogę, a już w 
poniedziałek ks. Franciszek poświęcił 
trumnę przed Kościołem. Sama 
uroczystość pogrzebowa odbyła się 
na cmentarzu, ale nawet tam, Polacy 
nie czuli się już spokojni. /.../ Przy-
puszczam także, że Wila i jego rodzinę 
Ukraińcy zamordowali tej samej 
nocy, co Władka Nowaczyńskiego. 
To była bardzo bogata rodzina pol-
ska, mieszkająca zaraz za lasem w 
ukraińskiej wsi Beheta. O ich tragedii 
dowiedziałam się od naszej rodziny 
na Teresinie”.(Janina Topolanek z d. 
Rusiecka; relację spisał Sławomir T. 
Roch). 
Koło miasteczka Torczyn pow. Łuck 
złapali 14-letnią córkę Franciszka 
Liszyckiego, gdy rodzina ta uciekała 
ze wsi Mańków do Torczyna; i przy-
bili ją do ziemi kołkiem przez brzuch 
(Siemaszko..., s. 644).  
W kol. Truskoty pow. Kowel zamor-
dowali 9 Polaków: 2 rodziny 4-oso-
bowe, w tym jedna z dziećmi lat 10 i 
12 oraz kobietę.  
We wsi i majątku Tudorów 
pow. Równe: „Fedoriwka (Tudo-
rów) – pomnik i miejsce pochówku 
mieszkańców wsi zamordowanych w 
czerwcu 1943 roku, w tym 35 rodzin 
polskich.”   (Cmentarze polskie na 
terenie łuckiego okręgu konsular-
nego; w: www.luck.msz.gov.pl/re-
source/c2522e57-eddb-47ad-a5c7-
8d96d2e66da3 ). 
We wsi Tynne pow. Sarny zamor-
dowali 2 Polki: Józefę Jakubowską, 
lat 39 i „Kowalową”. 
We wsi Ujeźdźce pow. Dubno 
zamordowali 3-osobową rodzinę 
polską: Pawła Rogacza lat 25, jego 
żonę Bolesławę lat 23 oraz ich 
9-miesięczne dziecko. 
We wsi Ulaniki II pow. Łuck zamor-
dowali 7 Polaków: matkę z 3 synami 
i 3 kuzynów. 
W majątku Watyn pow. Łuck wy-
mordowali nie ustaloną liczbę Po-
laków, obrabowali i spalili ich gospo-
darstwa. 
We wsi Watyn pow. Łuck upowcy 
bestialsko zamordowali 21-letnią 
Zofię Morawską, łączniczkę AK, 
która wybrała się z Torczyna na wieś 
po żywność, jej ciało wydobyto ze 
studni.    
Pomiędzy wsią Weretenicze a 
kolonią Rafałówka pow. Sarny pod 
koniec czerwca 1943 roku wracając 
z zebrania konspiracyjnego wraz ze 
swoją współpracowniczką, jedną z 

córek Jana Borowskiego z Brzeziny, 
wpadł w zasadzkę ukraińskich nac-
jonalistów Marian Kobylański i został 
zakłuty bagnetami, ale nie na śmierć 
tylko zostawiony w zbożu jeszcze 
żywy aby skonał w męczarniach i 
upływu krwi. “Współpracowniczka” 
(prawdopodobnie współpracowała z 
Ukraińcami), dotarła żywa i zdrowa 
do Rafałówki gdzie opowiedziała o 
zdarzeniu. Szwagier Mariana, Andrzej 
Socha z Brzeziny żonaty z siostrą 
Mariana Michaliną, zorganizował 
oddział pomocy i pod ochroną kilku 
niemieckich żołnierzy Wehrmachtu, 
ruszyli na ratunek, jednak on już 
nie żył. (http://wolyn.ovh.org/opisy/
brzezina-09.html).  
W kol. Wielkie pow. Włodzimierz 
Wołyński w nocy uprowadzali do lasu 
młodych Polaków „na przesłuchanie”, 
z którego kilkunastu już nie wróciło. 
W majątku Wierzchy pow. Łuck 
obrabowali majątek (160 sztuk bydła, 
60 koni), spalili i zamordowali nie 
ustaloną liczbę Polaków. 
We wsi Wigurzyce pow. Łuck 
zamordowali małżeństwo polskie 
Sebestiańskich i Janiewicza lat ok. 70. 
W kol. Wilcze pow. Łuck w zasadzce 
w lesie upowcy zamordowali 55-letnią 
Paulinę Chorążyczewską  zadając jej 
wiele ran kłutych (Siemaszko..., s. 
627). „W kolonii Wicze rozebrali do 
goła Józefa Bobera i Chorążyczewską 
Paulinę, brzuchy delikatnie rozcięli, 
sznury za kiszki przewlekli, do jednej 
sosny przywiązali i tańcować kazali”  
(Melchior Wańkowicz: Od Stłpców po 
Kair, Warszawa 1969). 
W kolonii Witosówka pow. Dubno: 
„Urodziłam się w 1922 r na Wołyniu 
we wsi Witosówka, zżyci byliśmy 
wszyscy. Razem Polacy z Ukraińcami, 
jak dzieci tak i dorośli, nie było różnicy 
Polak czy Ukrainiec. Zawierali nawet 
związki małżeńskie między sobą. /.../  
W tym samym czasie zaczęły palić 
się okoliczne wioski: Perczyn, Budy, 
Buderaż, słychać też było strzały 
co oznaczało, że Ukraińcy mordują 
zamieszkałą tam ludność. Razem z 
mamą zaczęłyśmy namawiać ojca, aby 
jak najszybciej uciekać do Dubna, jeśli 
nie pojedziemy to banderowcy przyjdą 
też do nas i wszystkich wymordują. 
Ojciec zaczął nas uspokajać, że jest 
zbyt późno, jeżeli teraz byśmy po-
jechali to sami wejdziemy w ich ręce, 
należy odczekać gdzieś w ukryciu i 
dopiero za dnia pojechać do Dubna, 
„co będzie to będzie”. Tejże nocy 
nie nocowaliśmy nawet na własnym 
podwórku, poszliśmy w sąsiedzki las, 
aż na sam skraj. Nie wiadomo gdzie 
się ukryć, gdzie się zatrzymać, każdy 
krzaczek niepewny, za każdym drze-
wkiem może czaić się bandyta. Zaraz 
za lasem było żyto, a w życie krzaczek, 
pod tym krzaczkiem przyczaili się moi 
rodzice ja weszłam na czereśnię, która 
tam rosła. Chociaż nie miała jeszcze 
liści, wydawało mi się, że na niej będę 
bezpieczna. Było to niedługo przed 
Zielonymi Świątkami. Wieczorem 
jak się ściemniło następne wioski 
zaczęły się palić, słychać strzały, 
wycie psów../.../  Po dwóch tygod-
niach ojciec zdecydował, że musimy 
wrócić i zabrać świnię z prosiakami. 
Pojechaliśmy wieczorem, bo trzeba 
świnkę zamknąć w chlewie wieczorem, 
jak wróci z pastwiska, a rano zabrać. 
Przyjeżdżamy do sąsiada Hna-
tiuka Hrycko, ojciec zapytał się czy 
może na podwórzu u niego zostawić 
konie (tłumacząc po co przyjechał). 
Sąsiad nie tylko wyraził zgodę na 
pozostawienie konia, ale również 
nakarmił go i wprowadził pod za-
daszenie. Zaproponował nam również 
nocleg, za co podziękowaliśmy, ale 

spać pójdziemy do siebie. Kiedy 
przyszliśmy do domu, zwierzęta był 
już w zagrodzie więc je zamknęliśmy, 
żeby nam rano nie uciekły. Sami 
poszliśmy do sąsiedniego lasu, 
tam też spotkaliśmy Polaków, 
sąsiadów - Bolesława Dolińskiego 
z matką. Usiedliśmy pod krzacz-
kiem by doczekać do rana. Około 
północy sąsiedzi zaproponowali 
abyśmy schowali się w stodole u in-
nego sąsiada – Ukraińca, będzie nam 
cieplej. Na co ojciec:- A co będzie 
jak spotkamy banderowców? Ledwie 
wypowiedział te słowa, wybuchła strz-
elanina. Już obok nas pali się polska 
wioska Dłużek. Uciekamy, bo nas tu 
zobaczą, uciekamy do lasu smordews-
kiego. Skryliśmy się w tym lesie i 
oczekiwaliśmy do rana. Widzieliśmy 
gdzie się paliło, słyszeliśmy strzały, 
ryk bydła, krzyk kur, nad ranem 
strzelanina bardzo się wzmogła. W 
tej miejscowości mieszkała polska 
rodzina Kraszewskich i to właśnie tą 
rodzinę wymordowali ukraińscy ban-
dyci. Będąc już w Dubnie, widziałam 
jak przywieźli dwunastu, a może 
piętnastu mężczyzn (dokładnie nie 
pamiętam), zamordowanych przez 
Ukraińców. Na placu ustawili trum-
ny, była też przemowa, nie pamiętam 
jednak gdzie ich zamordowano. In-
nym razem pamiętam, było to w lecie, 
przywieźli trzy osoby zamordowane 
z Mieczysławówki, babka dziadek i 
wnuczka (panna) zwłoki były pocięte 
nożami. Ciała ułożyli w małym po-
koiku przy głównej ulicy i tak leżały 
przez kilka dni. Jedni patrzyli z żalem, 
ale znalazł się również i taki, który 
powiedział: To na mydło. (Mord ten 
miał  miejsce w sierpniu 1943, być 
może dotyczy rodziny Maruszews-
kich – przypis Ś.Ż) Inny przypadek to 
nasz sąsiad z Witosówki, Sokołowski. 
Jak większość Polaków również i on 
musiał uciekać ze wsi do Dubna, a 
potem dojeżdżał na wieś po żywność 
i paszę dla zwierząt. Tak dojeżdżał z 
synem, a nawet kilka razy zdarzyło się 
że nocował u swoich sąsiadów, bow-
iem miał kilka maszyn jak: młocarnię, 
żniwiarkę i pomagał im w żniwach. 
Po jakimś czasie do Dubna wróciły 
tylko konie. Rodzina próbowała 
ich odszukać, lecz znaleźli tylko 
zwłoki syna, miał w głowę wbitych 
dwadzieścia gwoździ. Znam również 
rodzinę Zarembów, którzy mieszkają 
w Nidzicy koło Olsztyna. Im udało 
się uciec do miasta, natomiast jego 
teściowie zostali na wsi, myśląc że 
nic im nie grozi. Mylili się bardzo, 
rodziców wymordowali, zostawiając 
przy życiu ich dziecko, małego 
chłopczyka. Pozostawili go jako żywą 
przynętę, byli pewni, że ktoś przyjedzie 
zabrać dziecko, wtedy też mogliby 
dokończyć rzezi. Ktoś przekazał Za-
rembie, że malec głodny biegał od 
sąsiadów do sąsiadów z płaczem 
szukał matki, a spał w zbożu pod 
gołym niebem. Zdarzało się również, 
że ktoś ze znajomych zlitował się nad 
dzieckiem i dał kawałek chleba, lecz 
w obawie przed bandytami nikt nie 
odważył się przyjąć pod dach. Dop-
iero kiedy sowieckie wojska objęły 
te tereny, Zarembowa odważyła się 
pojechać do rodzinnej wsi w asyście 
sowieckich żołnierzy. Dowiedziała 
się, że jakiś Ukrainiec złapał dziecko 
za nogi i z całej siły uderzył jego 
głową w drzewo. Sąsiadka Sałecka 
uciekając do Dubna zostawiła w domu 
dwie jałówki, roczniaki. Żal jej było, 
no bo jak żyć bez pracy i postanowiła 
je zabrać. Wstała w niedzielę rano i 
zabrała się z sąsiadami, którzy jech-
ali na swoje pole (wszystkie zabu-
dowania były spalone). Razem z nią 
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wstała jej mała sześcioletnia córec-
zka, więc pojechały obie. Powiązały 
te cielaki i wypędziły na szosę. Tam 
cielaki wyrwały się jej i uciekły do 
sąsiada Hnatiuka, więc poszły za nimi 
by gospodarz pomógł im je złapać. 
I wtedy ktoś matkę i córkę złapał i 
zaprowadził do piwnicy Janickich, 
tam też je zamordowano. Janicki w 
tym czasie też tam przyjechał i był 
w swoim ogrodzie, słyszał głuche 
strzały. Kiedy przyszedł do piwnicy 
to dziecko w agonii ruszało jeszcze 
rączką”. (Petronela Giszczak z domu 
Raczyńska: Wspomnienia z Wołynia 
– Witosówka i okolice. W: http://
wolyn.freehost.pl/wspomnienia/wito-
sowka-wspomnienia.html ). 
W kol. Wodnik pow. Równe 
Ukraińcy zamordowali Mieczysława 
Bronowickiego lat 16 oraz dzieci Ad-
olfa: siostry lat 10 i 14 oraz ich 12-let-
niego brata. 
W majątku Worobin pow. Sarny 
upowcy uprowadzili i zamordowali 
55-letniego Stanisława Pakuzę. 
W majątku Woronów  pow. Sarny 
obrabowali i spalili majątek oraz 
zamordowali nie ustaloną liczbę 
Polaków;  30 upowców zbiorowo 
zgwałciło córkę zarządcy majątku 
(Siemaszko...., s. 722). 
W kol. Woronucha pow. Równe bul-
bowcy złapali Mariana Piotrowskiego, 
skrępowali mu ręce i uprowadzili do 
lasu w okolicach wsi Duża Sołpa. Tut-
aj kazali mu kopać dół. Gdy otrzymał 
cios w brzuch, odepchnął bagnet i 
zaczął uciekać, strzelano za nim, ale 
niecelnie. Franciszek Marcinkows-
ki relacjonuje: „Zapadł zmrok, 
spoglądamy co chwilę w stronę lasu, 
jakby oczekując cudu. I w poświacie 
księżyca zamajaczyła czyjaś postać. 
Jest w bieli, podchodzi, słania się 
na nogach. Wygląda jak śmierć. Wy-
chodzimy naprzeciw, poznajemy. To 
jest Marian. Jest w samej bieliźnie. 
Od pasa w dół czerwona wstęga 
krwi. Pada przed nami” (Franciszek 
Marcinkowski: Woronucha; Lublin 
2002, s. 42 – 43). Zawieziony został 
do Międzyrzecza, ale konieczna była 
operacja w szpitalu w Równem. Nie 
dojechał, zmarł w drodze.   
W kol. Worotniów pow. Łuck upow-
cy zamordowali 7-osobową rodzinę 
polską: 50-letnią Zofię Kwiatkowską i 
jej 6 dzieci w wieku 2 – 18 lat.  
We wsi Wólka Klesowska pow. 
Sarny zamordowali Mahońską z małą 

córeczką; 4-letni syn podczas napadu 
schował się pod poduszkę i ocalał, 
przeczekał i poszedł do dziadków do 
Klesowa. W wyniku szoku chłopiec 
zaniemówił. 
We wsi Wólka Kotowska pow. Łuck 
zamordowali na drodze Franciszka 
Tarneckiego.  
W majątku Wujkowice pow. Horo-
chów zamordowali 80 – 100 Polaków. 
W kol. Zagaje pow. Łuck zamordow-
ali 16 Polaków, w tym 11-osobową 
rodzinę; 80-letnia kobieta musiała 
przed zamordowaniem wykopać so-
bie grób (Siemaszko..., s. 552).  
W kol. Zahadka pow. Włodzimierz 
Wołyński miejscowy Ukrain-
iec podjął się doprowadzenia do 
Włodzimierza młodej Polki Reginy 
Garczyńskiej, która odwiedziła 
rodzinę i wiozła z powrotem żywność. 
W okolicach wsi Mohylno wydał ją w 
ręce upowców, którzy przywiązali ją 
rozebraną do drzewa i gwałcili; roz-
palili ognisko i następnie wkładali 
ofierze w narządy rodne rozpalone 
żelazo (Siemaszko...., s. 949, 959).  
W kol. Ziwka Stara pow. Kostopol 
pod koniec czerwca Ukraińcy zamor-
dowali kilku Polaków.
We wsi Żeleźnica pow. Równe 
zamordowali 5 Polaków: Aleksan-
dra Żygadło z żoną Marią, ich córką  
Bronisławą i synem Stanisławem 
lat 12 oraz starszą kobietę Antoninę 
Gołębiowską.   
We wsi Żukowiec pow. Łuck zamor-
dowali 3-osobową rodzinę Falkows-
kich. 

   W I półroczu 1943 roku:   
W kol. Amelin pow. Równe upow-
cy zamordowali 4-osobową rodzinę 
Kuklinowskich, uciekł najmłodszy 
syn lat 14.  
We wsi i kol. Antonówka pow. 
Horochów wymordowali większość 
mieszkających tutaj Polaków: kolonię 
polską oraz kilka rodzin we wsi, lic-
zba ofiar nie została ustalona. 
W majątku koło Bereznego pow. 
Kostopol zmordowali 3-osobową 
rodzinę polską pracownika majątku: 
Juliana Płomińskiego, jego żonę 
Anielę i ich syna Zbigniewa. 
We wsi Derewek pow. Kamień Ko-
szyrski w pierwszej połowie 1943 
r. w wyniku donosu miejscowego 
Ukraińca o ukrywaniu Żyda został 
zamordowany przez żandarmerię 
niemiecką Winerowicz Władysław 

(prof. zw. dr hab. Leszek S. Jankie-
wicz: Straty ludności polskiej w 
byłym województwie poleskim na 
skutek ludobójstwa popełnionego 
przez nacjonalistów ukraińskich w 
latach 1939-1947, dane wstępne. 
W: Ludobójstwo OUN-UPA na 
Kresach Południowo-Wschodnich; 
Kędzierzyn-Koźle 2017, tom 9). 
We wsi Cepcewicze Wielkie pow. 
Sarny upowcy zamordowali 30-letnią 
Olgę Wolak. 
W futorze Drygany (Dorohany) 
pow. Krzemieniec rodziny polskie 
ukryły się w skalnych wyrobiskach i 
tam ich upowcy wymordowali, około 
12 rodzin. 
We wsi Dublany pow. Dubno zamor-
dowali kilkudziesięciu Polaków. 
We wsi Dubówka pow. Sarny 
zamordowali kilku Polaków.  
W majątku i wsi Fusów pow. Horo-
chów wymordowali kilkanaście 
rodzin polskich. 
We wsi Holatyn Dolny pow. Horo-
chów zamordowali kilka rodzin pol-
skich.  
W futorze Huciska Stożeckie pow. 
Krzemieniec zamordowali 3 Po-
laków, w tym 4-letniego chłopca. 
We wsi Huta Stara pow. Kosto-
pol  trzech Ukraińców zamordowało 
polskiego nauczyciela Jerzego 
Jeża tłukąc jego głową o ławki, aż 
wypłynął mózg. 
We wsi Jankiewicze pow. Kostopol 
Ukraińcy zamordowali kilka rodzin 
polskich. 
W kol. Janówka pow. Horochów 
zamordowali kilkanaście polskich 
rodzin, w tym wiadomo o spaleniu 3 
dzieci żywcem. 
W kol. Jasnobór pow. Kostopol wy-
mordowali prawie wszystkie rodziny 
w tej polskiej kolonii.  
W kol. Jungówka pow. Horochów 
zamordowali Wiktora Dąbrowskiego.  
W futorze Kołbanie pow. Sarny 
podczas napadu zamordowali nie 
ustaloną liczbę Polaków.  
W kol. Kołmaczówka pow. Horo-
chów w bestialski sposób zamor-
dowali co najmniej 35 Polaków, w 
tym rodzinę z 3 dzieci; ofiary miały 
porozdzieraną skórę, poucinane 
nosy, języki, uszy i rozprute brzuchy;  
niemowlę miało rozdeptaną główkę, 
wyłamane rączki i nóżki i rozcapier-
zone, z przypiętym napisem: „polski 
orzeł” (Siemaszko..., s. 123). 
W kol. Kopaczówka pow. Sarny 

zamordowali 5-osobową rodzinę 
polską kowala, która nie opuściła 
kolonii. 
We wsi Krzywucha pow. Dubno 
zamordowali polskie małżeństwo 
Broczków uciekające z podpalonego 
ich domu.  
W kol. Kurhany pow. Kostopol 
zamordowali kilka rodzin polskich. 
W majątku i wsi Laszki pow. 
Horochów zamordowali kilka 
(kilkanaście?) rodzin polskich.  
We wsi Lipa pow. Horochów zamor-
dowali kilka rodzin polskich, ustalono 
tylko dwa nazwiska. 
W kol. Lipszczyzna pow. Horochów 
zamordowali kilka rodzin polskich.
W kol. Maniowo pow. Łuck zamor-
dowali 5 Polaków:  4-osobową 
rodzinę: Łucję Sawicką, której 
połamali ręce i nogi i wrzucili ją do 
płonącego domu, jej syna z żoną i 
7-letniego wnuka oraz zginął członek 
samoobrony, która przybyła na po-
moc. 
W okolicach Młyńska pow. Kos-
topol wymordowali ponad 150 Po-
laków, żyjących w futorach w lesie i w 
ukraińskich wsiach, m.in. nauczyciela 
przywiązali do drzewa i torturowali 
przez kilka dni; mężczyźnie wycięli 
pępek i wyciągnęli jelito, którym 
okręcili drzewo (Siemaszko..., s. 322).
W futorze Moczary pow. Krzemie-
niec zamordowali 18 Polaków. 
W kol. i wsi Mytnica pow. Dubno 
wymordowali kilkadziesiąt rodzin 
polskich, imiennie znanych jest 9 
zamordowanych Polaków z 2 rodzin 
W kol. Osówka pow. Kostopol 
zamordowali 3 Polaków, w tym 2 ko-
biety.  
We wsi Ostrów pow. Dubno zamor-
dowali kilka rodzin polskich. 
We wsi Pieczychwosty pow. Horo-
chów zamordowali kilka rodzin pol-
skich.  
We wsi Police pow. Sarny miejscowi 
Ukraińcy należący do UPA wymor-
dowali kilka rodzin polskich, imien-
nie znane są 3 zamordowane rodziny. 
We wsi Rogoźno pow. Dubno 
Ukraińcy wymordowali około 20 
rodzin polskich.  
W kol. Serniki pow. Horochów 
zamordowali 3 Polaków, w tym 
14-letnią dziewczynkę wrzucili do 
studni. 
We wsi Szpikołosy pow. Horochów 
zamordowali kilka rodzin polskich 
We wsi Tesłuhów pow. Dubno 

zamordowali kilkanaście rodzin pol-
skich 
W kol. Tomaszówka pow. Dubno 
zamordowali Mitkowskiego.  
W kol. Wandówka pow. 
Włodzimierz Wołyński zastrzelili 
żonę Kazimierza Śniadeckiego. 
W osadzie Zamościska pow. Dubno 
wymordowali wszystkie rodziny w tej 
polskiej osadzie, liczby ofiar nie ust-
alono. 
We wsi Zasławie pow. Sarny  miejs-
cowi bulbowcy zamordowali Polkę 
Całkowską i jej 6 dzieci, uratowany 
Całkowski mścił się zabijając poje-
dynczo morderców - sąsiadów, aż 
został schwytany przez policjantów 
ukraińskich i zastrzelony (Siemasz-
ko...., s. 773). 
We wsi Zastawie pow. Horochów 
Ukraińcy zamordowali Ambrożego 
Strutyńskiego. 

                                                                                                                   
Stanisław Żurek 

Podstawowe źródła opracowania, 
które nie są wymieniane przy po-
dawanych przypadkach zbrodni:  

Jastrzębski Stanisław: Ludobójstwo 
nacjonalistów ukraińskich na Po-
lakach na Lubelszczyźnie w latach 
1939 – 1947; Wrocław 2007.  

Komański Henryk, Siekierka Szcz-
epan: Ludobójstwo dokonane przez 
nacjonalistów ukraińskich na Po-
lakach w województwie tarnopolskim 
1939 – 1946; Wrocław 2004. 

Siekierka Szczepan, Komański Hen-
ryk, Bulzacki Krzysztof:: Ludobójst-
wo dokonane przez nacjonalistów 
ukraińskich na Polakach w wojew-
ództwie lwowskim 1939 – 1947; 
Wrocław 2006. 

Siekierka Szczepan, Komański Hen-
ryk, Różański Eugeniusz: Ludobójst-
wo dokonane przez nacjonalistów 
ukraińskich na Polakach w wojew-
ództwie stanisławowskim 1939 – 
1946; Wrocław, bez daty wydania, 
2007. 

Siemaszko Władysław, Siemaszko 
Ewa: Ludobójstwo dokonane przez 
nacjonalistów ukraińskich na ludności 
polskiej Wołynia 1939 – 1945; 
Warszawa 2000.

STOWARZYSZENIE KRESY WSCHODNIE - DZIEDZICTWO I PAMIĘĆ
Stowarzyszenie zarejestrowano w październiku 2014r w celu:

„ zachowania pamięci o Kresach Południowo - Wschodnich „ obrony prawdy historycznej o Wołyniu i Kresach    
 Południowo - Wschodnich „ wybudowania w Szczecinie pomnika poświęconego  ofiarom nacjonalizmu 

Ukraińskiego z lat 1939-1947 „ upamiętniania rocznic historycznych I wydarzeń kresowych „ edukowania 
młodego pokolenia „ wydawania kwartalnika „ Szczecińskie Zeszyty Kresowe” „ utworzenia 

archiwum oraz biblioteki i czytelni.
Wesprzyj ideę budowy pomnika na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie!

Wpłać swoją darowiznę na konto w Idea Bank

16 1950 0001 2006 6204 0678 0002

kontakt, tel. 792 50 06 04, 601 58 16 53, 601 80 08 56
e-mai:biuro@kresywschodnie.org.pl

http://wolyn.freehost.pl/wspomnienia/witosowka-wspomnienia.html
http://wolyn.freehost.pl/wspomnienia/witosowka-wspomnienia.html
http://wolyn.freehost.pl/wspomnienia/witosowka-wspomnienia.html


www.ksi.btx.pl                                                                                                                                                                                                                        1 czerwca 2018  - strona 37HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

.Na Grobie Nieznanego Żołnierza 
z inicjatywy Ministra Obrony Na-
rodowej Antoniego Macierewicza 
została umieszczona nowa tablica. 
Upamiętni żołnierzy broniących 
polskiej społeczności przed na-
cjonalistami ukraińskimi z OUN 
i UPA. Oficjalne odsłonięcie ta-
blicy nastąpiło podczas uroczy-
stego Capstrzyku Niepodległości, 
jaki odbył się na Placu im. Józefa 
Piłsudskiego 10 listopada 2017 r.. 
Umiejscowiono ją na filarach od 
strony południowej. Widnieją na 
niej daty i nazwy miejscowości, 
gdzie Polacy walczyli w samo-
obronie z oddziałami OUN i UPA.

Jak podały media podczas uroczy-
stości : „Minister mówił, iż tabli-
ce przywołują miejscowości, w 
których miały miejsce największe 
zbrodnie, ale jednocześnie opór 
przed nimi był najlepiej zorgani-
zowany „ ( za: https://historia.org.
pl/2017/11/10/nowe-tablice-na-g-
robie-nieznanego-zolnierza-upam
ietnia-obroncow-polakow-przed-
nacjonalistami-z-oun-i-upa/)

Trochę przykro to powiedzieć, 
ale należy, że minister nie miał 
pojęcia o czym mówił.  Każdy , 
kto interesuje się tą historią widzi, 
że niestety nie pokrywa się to z 
prawdą, chociaż powinno w świe-
tle tego co podano do publicznej 
wiadomości. A poinformowano, 
że : „Od kilku miesięcy w resor-
cie obrony trwały konsultacje ze 
środowiskami naukowymi i kom-
batanckimi oraz z rodzinami ofiar 
rzezi wołyńskiej na temat tego, 
jakie miejscowości powinny zo-
stać wyróżnione na Grobie Nie-
znanego Żołnierza. Ostatecznie 
na dwóch tablicach zostały wy-
ryte nazwy 22 miejscowości, w 
których Polacy przeciwstawili się 
bojówkarzom z Organizacji Ukra-
ińskich Nacjonalistów (UON) i 
Ukraińskiej Powstańczej Armii 
(UPA).” ( Za : http://www.polska-
-zbrojna.pl/home/articleshow/2-
4053?t=Polacy-walczacy-z-band
erowcami-upamietnieni-na-Grobi
e-Nieznanego-Zolnierza ). Na sa-
mym dole jednej z tablic ( zdjęcie 
powyżej)  na samym dole, znala-
zła się miejscowość Stanisłówka. 
Wątpliwej jakości były te w/w 
konsultacje skoro w tym miejscu 
nie zamieszczono np. Huty Pie-
niackiej, o której wiadomo, że : 
28 lutego 1944 roku wczesnym 
rankiem Huta Pieniacka (miejsco-
wość położona na terenie obecnej 
Ukrainy, w okolicach Lwowa) 
została otoczona przez żołnierzy 
z 4 Pułku Policyjnego SS. Choć 
jednostką dowodził niemiec-
ki oficer, w jej skład wchodzili 
ochotnicy z zachodniej Ukrainy. 
Tego dnia pułk był wspomaga-
ny przez paramilitarną ukraińską 
bojówkę i prawdopodobnie przez 
jedną z sotni UPA. W ciemności 
ponad zabudowaniami zaczęły 
fruwać świetlne race. Potem pa-
dły pierwsze strzały, a następnie 

Ukraińcy zeszli do wsi, paląc i 
mordując.  Jak ustalił IPN, zgi-
nęło blisko 900 osób. Byli wśród 
nich mieszkańcy Huty Pieniac-
kiej,  Polacy uciekinierzy z Wo-
łynia, jak i ukrywający się Żydzi.  
Co wydarzyło się w Stanisłówce 
. o tym poniżej.  Polska wieś Sta-
nisłówka leżała w gminie Mosty 
Wielkie (powiat żółkiewski), nad 
rzeczką Świnią, w województwie 
lwowskim. Pierwsze uderzenie w 
ludność polską nastąpiło już pod-
czas pierwszej okupacji sowiec-
kiej (1939-1941). Znaczną część 
mieszkańców sowieci deportowa-
li do Kazachstanu. Następne ataki 
miały miejsce w czasie okupacji 
niemieckiej.  Ukraińscy nacjo-
naliści kilkakrotnie podejmowali 
próby wymordowania pozosta-
łych mieszkańców tej wsi. między 
innymi w marcu 1944 r. W  tym 
czasie jednak w Stanisłówce już 
działała placówka samoobrony 
AK dowodzona przez kaprala 
Wieczorka.  W składzie tej sa-
moobrony byli miedzy innymi, 
uciekinierzy  z Wołynia,  którym 
Ukraińcy wymordowali  często 
całe rodziny. Od końca 1943 
r. stacjonował  tam  również  
80-osobowy oddział AK pod 
dowództwem ppor. Onufrego 
Kuźniary ps. „Popiel.  Siły pol-
skie skutecznie studziły zamiary 
ukraińskich nacjonalistów. 14 
kwietnia oddział AK wymasze-
rował jednak w celu odebrania 
zrzutu broni i fakt ten chcieli 
wykorzystać Ukraińcy. Uderzyli 
na wioskę 16 kwietnia 1944 r. 
Tymczasem jak się później oka-
zało  oddział AK  zatrzymał się w 
lesie za Stanisłówką i na odgłos 
toczącej się walki zawrócił. Dzięki 
temu ludność wioski zdołała się 
uratować. Nie mniej wskutek 
tego napadu zginęło 10 miesz-
kańców wsi, dwaj żołnierzy AK 
i około dziesięciu zostało ran-
nych.. Po tym napadzie mieszkań-
cy Stanisłówki, żeby nie było wię-
cej ofiar, podjęli decyzję opuścić 
wieś, która i tak uległa spaleniu w 
trakcie walki. Wspomina  Adam 
Popiel ps. „Orkan” z oddziału 
AK:  Na początku 1944 r. zosta-
łem wyznaczony przez komen-
danta placówki na konspiracyjny 
kurs dywersyjny, a następnie zo-
stałem skierowany do pierwszej 
kompanii 19 pułku piechoty AK, 
która broniła polskiej wsi Stani-
słówka koło Mostów Wielkich 
przed napadami ukraińskich band 
UPA. Pełniłem funkcję celowni-
czego karabinu maszynowego, 
który złożyłem z bratem z części 
wymontowanych ze zniszczo-
nych czołgów sowieckich. Gdy 
podczas kolejnego ataku UPA na 
początku kwietnia 1944 r. wieś 
została spalona, a jej mieszkańcy 
ewakuowali się, mój oddział opu-
ścił tą miejscowość kierując się w 
okolice Lwowa. 

Takich samoobron jak p/w w 
województwie lwowskim było 

znacznie więcej i o wszystkich 
powinniśmy pamiętać,  bez wyjąt-
ków, tam walczyli Polacy.

    Walka samoobrony wsi podol-
skiej Hucisko Brodzie

 Jan Pinkiewicz  ( autor rękopisu 
„Zagłada wsi podolskiej Hucisko 
Brodzie”) W lutym 1944 r., mając 
13 lat brał czynny udział w obro-
nie wsi i jej mieszkańców przed 
banderowcami. Wspomina:  W 
43r. jak się rozpoczęły mordy na 
Wołyniu, przeniosły się na połu-
dnie na lwowskie województwo. 
Właściwie cała kontrola która tym 
dowodziła to był Lwów. Jak to się 
zaczęło to zaczęliśmy się bronić. 
Każdy chciał żyć. Powstały od-
działy samoobrony. Zawsze tam 
gdzieś się znalazł oficer przed-
wojenny, który znał się na wojsku 
(…). Jak się rozpoczęły te mor-
dy, to polskie wioski, tam gdzie 
była większość Polaków, takie 
jak Hucisko Brodzkie, Huta Pie-
niacka, Huta Litowicka zaczęły 
organizować obronę. W nocy 
wystawiali warty. Jak ktoś pod-
chodził legitymowali. W sierpniu 
jak zaczęły się mordy na Wołyniu 
to we wioskach była mobiliza-
cja (…). Zaczęli kupować broń u 
Włochów za krowy i konie. Ukra-
ińcy choć podchodzili widzieli że 
nie dadzą rady i odchodzi (…). 
Hucisko Brodzkie było oddalone 
od Ponikwy około 4 km. Parafia 
Huciska Brodzkiego była w Po-
nikwie. Ksiądz tylko przyjeżdżał 
na Hucisko spowiadał, odprawiał 
mszę w kaplicy na cmentarzu i od-
jeżdżał. Kapliczka była przepięk-
na, cudowna. Była z XVI wieku 
(…). Kapliczka została zniszczo-
na. Jak z Huciska Brodzkiego 
ludzie pouciekali, to Ukraińcy ją 
zniszczyli (..). No i 13 lutego była 
piękna pogoda i większość poszła 
do kościoła i wtedy banderowcy 
okrążyli wieś i zaczęły się boje 
(..). Hucisko zaatakowane zostało 
z trzech stron. Z jednej strony nie 
zostało zaatakowane. Prawdopo-
dobnie nie mieli dość sił żeby to 
okrążyć. Od strony pastwiska nie 
zaatakowali. Ja właśnie tam mia-
łem bronić (…). Stałem dla obro-
ny, ale nikt nas nie atakował. Przy-
leciał do mnie mój kolega szkolny 
i powiedział, że muszę pójść do 
szkoły, bo Marek Bojarski prosi 
nas, bo mamy do wykonania za-
danie. On był przewodniczącym 
Strzelców. Jak myśmy przeszli już 
siedział Józek Bąkowski, był star-
szy chyba o dwa lata i on powie-
dział, że jest taka sprawa. Ukra-
ińcy postawili na wieży karabin 
maszynowy i strzelają na drogę z 
Huciska Brodzkiego do Ponikwy 
skąd ludzie będą chcieli przejść z 
kościoła. Powiedział, że ma tutaj 
skrzynkę. Tam są  naboje do kara-
binu maszynowego. Kazał wziąć   
skrzynkę. Przyczepić sobie białe 
chorągiewki na głowach, na czap-
kach (…) i zniszczyć ten karabin. 
Podeszliśmy i powiedzieliśmy 

do Ukraińców, że my im patrony 
przynieśliśmy. Podeszliśmy bli-
żej i  rzuciliśmy granaty (…). Jak 
Niemcy podeszli i zaczęli strzelać, 
to zobaczyliśmy że oni nie przy-
szli na Hucisko Brodzkie strze-
lać do ludzi a do Ukraińców(…). 
Ukraińcy już weszli ze strony le-
śniczówki. Zajęli sześć, siedem 
domów i już wymordowali przede 
wszystkim dzieci. Tam zginęło 
około 36 osób (…). Część wioski 
już była spalona, bo oni strzelali z 
karabinów, które mogły zapalać, 
a wioska w większości była kryta 
słomianymi dachami (…)”.

 ( za: http://www.studiowschod.
pl/swiadkowie-historii-wspo-
mnienia-jana-i-wladyslawa-
pinkiewiczow-urodzonych-w-
hucisku-brodzkim/ )

Jan Michalewski (ur. w 1938 
roku) 13 lutego 1944 roku miał 
sześć lat. Napad ukraiński znisz-
czył całkowicie jego wioskę Hu-
cisko Brodzkie. „Około południa, 
była to niedziela, zaczęła się 
ogromna strzelanina i zaczął się 
zamęt w naszym domu. Najpierw 
wsadzili mnie z tym kuzynem 
Jankiem do kufra, takiego zamy-
kanego. A sami zaczęli podpierać 
takim dyszlem drzwi, że jak będą 
wyłamywać czy strzelać, to żeby 
nie wyważyli tych drzwi. […] 
Myśmy zaczęli krzyczeć w tym 
kufrze. Otwarli ten kufer i wtedy 
ktoś powiedział: „Bierzcie dzieci 
i uciekajcie”. I stryjenka wzię-
ła mnie i swojego synka Janka 
pod pachę, pomogła nam wyjść 
z domu, i zaczęliśmy uciekać w 

stronę Wołoch, to była sąsiednia 
wioska, mieszana, polsko – ukra-
ińska. Już czuć było zapach [spa-
lenizny], już było słychać strzały, 
był okropny zamęt dookoła nas. I 
nas prowadzono takim wąwozem, 
zrobiła się nas grupa ludzi – około 
trzydziestu, czterdziestu osób – i 
tym wąwozem dotarliśmy do są-
siedniej wioski. I tam, pamiętam, 
rozścielono słomę. I pamiętam, 
jak wieczorem przywieźli ojca 
nieprzytomnego, zakrwawiony 
był po lewej stronie, i położyli 
ojca w rogu tego mieszkania na 
słomie. I ojciec tylko co około pół 
godziny jęczał: „Dobijcie mnie”. 
Mama płakała i zwilżała mu war-
gi. A myśmy z tym bratem stry-
jecznym Jankiem klęczeli i od-
mawiali pacierze. […] Chciałem 
zobaczyć brata Tadeusza, to było 
na drugi dzień po napadzie. Mu-
siałem mocno płakać, że dziadek 
mówi: „To chodź, to ci pokażę”. 
I ten obraz mam w oczach bardzo 
wyraźny. Brat leżał na takim, na 
Kresach mówiło się: werecie, a to 
był koc w kratę. Dziadek odchy-
lił koc i widziałem miejsce, gdzie 
pocisk wszedł w główkę powyżej 
policzka i tutaj [pokazuje skroń] 
był ślad, jakby ktoś nożykiem 
zaciął – tu gdzie pocisk wszedł. 
A drugiej strony nie chciał mi 
pokazać, odwinąć całkowicie tej 
drugiej strony. Tam ponoć główka 
była cała strzaskana. Po tych oglę-
dzinach zawinął ciało i włożył do 
takiej skrzynki. Pamiętam, za-
rzucił karabin, wziął tę skrzynkę 
pod pachę i poszedł na cmentarz 
pochować”. ( za: http://zbrodnia-
wolynska.pl/) 

Nie tylko  Stanisłówka koło 
Mostów Wielkich 
Bogusław Szarwiło

/ Zdjęcie: : Jarosław Wiśniewski ( polska - zbrojna. pl)

/  Za: http://spak-gliwice.pl/archhistoria/adampopiel.html
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Rodzeństwo mojej mamy to siostra 
Bronisława Mróz i dwóch braci – 
Leon i Ignacy (obaj byli funkcjo-
nariuszami Policji Państwowej). 
Dziadek ze strony mamy, Julian 
Stachowski był leśniczym u hrabi-
ny i wszyscy wyjechali do Napo-
leonowa k. Piotrkowa Trybunal-
skiego. Tato Bronisław Chamczyk 
pochodził z Wołynia, tam poznali 
się moi rodzice, ale osiedli w Ho-
rodyszczach. Przychody z małej 
gospodarki rodziców nie wystar-
czały na utrzymanie całej rodziny, 
miałam jeszcze starszego o półtora 
roku brata Leona. Tato zatrudniał 
się do różnych prac sezonowych. 
Przez jakiś czas pracował przy 
budowie mostu  na rzece, zatrud-
niając się jako zwykły robotnik. 
Większość robót mostowych trze-
ba było wykonywać ręcznie, wów-
czas na budowach nie używano 
dźwigów, bo i skąd, jedynie co we-
dług własnego pomyślunku dźwi-
gnie z kołowrotkami, by ułatwić 
sobie prace. Pewnego razu tato 
widząc nieporadność swoich czte-
rech kolegów, którzy nie byli w 
stanie poradzić sobie z przeniesie-
niem grubego pala służącego jako 
podpora mostu. Tato założył się z 
nimi za jeden litr wódki, że poradzi 
sobie sam. W ten sposób chciał do-
wieść, że to grube i ciężkie drzewo 
zaniesie gdzie trzeba, ale pomogą 
mu je podnieść. Pomogli, położyli 
pal na głowie odważnego tragarza 
i co… ? Przeniósł, tato wygrał za-
kład, lecz stracił zdrowie. Po pracy 
przyszedł do domu, położył się na 
łóżku i odparł, że bardzo boli go 
głowa. Potem zaczął wymiotować. 
Przez kolejne 3 dni mama podawa-
ła mu jakieś tabletki przeciwbólo-
we, pojawiły się zawroty głowy, 
było z nim coraz gorzej. Następ-
nego dnia mama stwierdziła, że 
nie ma co dłużej czekać i trzeba 
jak najszybciej udać się po pomoc 

lekarską do znanego i słynącego 
z „cudów” w najbliższej okoli-
cy doktora Światosława Baleja. 
Wszystkim dobrze znany, wybitny 
lekarz „od wszystkiego” prowa-
dził lecznicę i szpital miejski we 
wsi Pantalia pod Dubnem. Po wi-
zycie u doktora wszystko już było 
jasne. Postawiona diagnoza była 
przykra i bolesna dla rodziny. Tato 
w wyniku odniesionego uszczerb-
ku na zdrowiu (uszkodzenie mó-
zgu) miał pożyć najwyżej jeszcze 
parę dni i to miał być kres jego ży-
cia na tym ziemskim padole. Tak 
też się stało, tato zmarł 22 lutego 
1925 roku w szpitalu w Dubnie i 
został pochowany na miejscowym 
cmentarzu. 

Doktor Balej był wybitnym spe-
cjalistą, chirurgiem i ortopedą za-
razem. Operował oczy, płuca, ser-
ce i nogi. W powiecie dubieńskim 
funkcjonowały dwa szpitale: miej-
ski we wsi Pantalia oraz prywatny 
szpital żydowski. Funkcjonowanie 
szpitala jest nierozerwalnie zwią-
zane z imieniem niezrównanego 
specjalisty w dziedzinie medycyny 
Światosława Baleja, który miesz-
kał w jednym z budynków szpitala. 
„Dubno po pierwszej wojnie świa-
towej wyglądało na miasto zruj-
nowane, opuszczone i puste. Na 
domiar złego wybuchły epidemie, 
które spowodowały liczne zgony 
mieszkańców. W latach 1921 - 
1922 mieszkańcy zaczęli powoli 
odbudowywać instytucje pomocy i 
wsparcia. Środków było zbyt mało. 
Wsparcie finansowe zostało nada-
ne przez Żydów z Dubna i z USA. 
Na zebrane środki w pierwszej 
kolejności zbudowano szpital. W 
pierwszych latach funkcjonowania 
prywatnego żydowskiego szpitala 
nie było w nim chirurga. Zmieniło 
się to wraz z przyjazdem w 1925 
roku lekarza Rojtmana z małżon-

ką, która również była chirurgiem. 
Otrzymali do dyspozycji dużą salę 
operacyjną i sprzęt RTG, co w du-
żym stopniu poprawiło sytuację 
chorych, którzy potrzebowali za-
biegów chirurgicznych. Podczas 
okupacji niemieckiej jeszcze przez 
pewien czas kontynuował działal-
ność szpital w Pantalii z lekarzem 

Światosławem Balejem na czele. 
Pracował w Dubnie do 1943 roku,  
lecz po decyzji władz okupacyj-
nych i przeniesieniu szpitala do 
Dubna wyjechał do Polski i tam 
pozostał do końca życia. Jedna z 
ulic Krakowa obecnie nosi jego 
imię”. W tamtych czasach był to 
serdeczny kolega i przyjaciel ko-
lejnego „wielkiego lekarza” jakim 
był niewątpliwie Adam Gruca, or-
dynator Oddziału Chirurgicznego 
Szpitala Ubezpieczalni Społecznej 
we Lwowie. Z życiorysu profesora 
Adama Grucy można wyczytać; „ 
Z pierwszej wojny światowej Gru-
ca wyszedł jako kapitan armii pol-
skiej. Do 1928 roku, tj. do czasu 
uzyskania habilitacji mieszkał w 
klinice jako stały lekarz dyżurują-
cy, dzień i noc będąc do dyspozycji 
pacjentów. W 1926 roku delego-
wany przez swojego szefa wyjeż-
dżał do Kliniki Ortopedycznej w 
Bolonii, której kierownikiem był 
wówczas Wiktor Putti. Tam poznał 
najnowsze osiągnięcia w zakresie 
chirurgii stawu biodrowego i sko-
liozy, co miało ogromny wpływ 
na późniejszy jego rozwój zawo-
dowy. Gruca wszedł na wyboistą i 
stromą drogę ortopedyczną. Ocza-
rowany jej wielkością i pięknem 
szedł ciągle naprzód, byle dotrzy-

mać kroku innym, by zawsze być 
w pierwszym szeregu postępu i 
wiedzy, nierzadko szedł samotnie. 
W czasie II wojny światowej Gru-
ca pełnił funkcję Naczelnego Chi-
rurga Okręgu Lwowskiego Armii 
Krajowej. Zagrożony utratą życia 
opuścił Lwów i przeniósł się do 
Krakowa, gdzie ukrywał się pod 
pseudonimem Grzegorz Adamski. 
Po wojnie, w czerwcu 1945 roku 
został powołany przez uniwersy-
teckie i miejskie władze Warszawy 
na stanowisko kierownika Instytu-
tu Chirurgii Urazowej, mieszczą-
cego się w gmachu Kliniki Chirur-
gicznej Szpitala Dzieciątka Jezus. 
W 1947 roku nadano Grucy tytuł 
profesora zwyczajnego, a kiedy 
Instytut przeniesiono do III Kliniki 
Chirurgicznej Uniwersytetu War-
szawskiego, został kierownikiem 
Katedry i III Kliniki Ortopedycz-
nej AM w Warszawie. W wyniku 
dydaktycznej działalności Grucy 
powstała polska szkoła ortopedii. 
Adam Gruca był nieprzeciętnym 
lekarzem o dużej renomie w kra-
ju i za granicą. Sprawiła to nie 
tylko ogromna wiedza i bogate 
doświadczenie, ale przede wszyst-
kim umiejętność podejścia do cho-
rego. Szczególną uwagę zwracał 
na psyche chorego, potrafił w lot 

Moje Kresy 
Genowefa Pniewska-Puszczewicz cz. 2
Eugeniusz Szewczuk

/ Brody 1943r. Genowefa z przjacielem Michałem Karpińskim

/ Brat Genowefy Leon Chamczyk - zdjęcie powojenne
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uchwycić cechy jego osobowości 
i stan psychiczny, podnieść na du-
chu i ukazać perspektywę powro-
tu do zdrowia. Dlatego znajdował 
wspólny język ze wszystkimi cho-
rymi, różnych stanów, zawodów i 
wieku. Pacjenci darzyli go ogrom-
ną sympatią i zaufaniem. Zmarł w 
1983 roku”.

Kiedy dr Adam Gruca przygoto-
wywał we Lwowie jakieś poważ-
niejsze i trudne z natury operacje, 
dzwonił do Dubna, by tamten 
przyjeżdżał i z całym lwowskim 
zespołem dokonywali cudów, ratu-
jąc życie nie jednemu pacjentowi.

Po śmierci taty, mama powtórnie 
wyszła za mąż za Jana Trzmie-
lewskiego. Ojczym miał pięcioro 
rodzeństwa: Michała i Władysła-
wa, siostry Stanisławę i Gabrielę, 
jeden z jego braci zmarł tragicz-
nie. Stryj mego ojczyma Jana, 
Trzmielewski był wójtem gminy 
Malin od czasów przedwojen-
nych aż do pierwszych dni „rzezi 
wołyńskiej”, praktycznie do dnia 
straszliwego mordu w tej wsi w 
dniu 13 lipca 1943 roku. Wszyscy 
ci, którzy zdołali ujść z życiem po 
tej straszliwej masakrze uciekli do 
zamku w Ołyce, by tam znaleźć 
schronienie przed banderowcami. 

Wójt gminy Malin – Trzmielewski 
miał dość liczną rodzinę, 2 dziew-
czynki – Bronia i Łucja oraz 6 
chłopców – Janek, Dominik, Staś, 
Władek, Antek i Mietek. 

W niedzielę 4 września 1938 roku 
rozpoczął się nowy rok szkolny, 
dla mnie o tyle ważny, że zaczęłam 
uczęszczać do szkoły w Dubnie, 
mieszkając u cioci. Następnego 
roku miało już być dla mnie zwy-
czajnie, bez wielkiej tremy jaka 
towarzyszyła mi przy wejściu do 
murów innej, nieznanej mi szkoły. 
Lato 1939 roku było piękne, tak 
jak opisał to poeta Konstanty Ilde-
fons Gałczyński w swoim wierszu 
„Pieśń o żołnierzach z Westerplat-
te”, a jeszcze lepsze wakacje. Spę-
dzałam je u cioci Bronisławy we 
wsi Sitno powiat Radziwiłłów. Po 
wakacjach miałam kontynuować 
naukę w Dubnie. W Sitnie Pola-

kami byli jedynie ciocia Bronia z 
wujkiem i pan Bublejewski, miej-
scowy młynarz. Ciocia zatrzymy-
wała mnie u siebie do ostatnich dni 
sierpnia twierdząc, że jeszcze będę 
miała czas, by wrócić do Dubna i 
pójść do szkoły. Niestety w Rze-
czypospolitej ogłoszono mobiliza-
cję, obawiano się wybuchu wojny 
z hitlerowskimi Niemcami. Na za-
chód przez wieś w kierunku War-
szawy jechały transporty wojsko-
we. W Dubnie stacjonowała pie-
chota ( 43 Pułk Strzelców Legionu 
Bajończyków i 2 Dywizjon Arty-
lerii Konnej). Wybuchła II wojna 
światowa. 17 września 1939 roku 
Sowieci weszli do Polski, zaatako-
wali na całej wschodniej granicy 
wcześnie rano. Wydaje mi się, że 
dla Stalina była to osobista zemsta 
za klęskę poniesioną podczas na-
jazdu na Polskę w 1920 roku. 

Brat mamy, Ignacy Stachowski 
został w porę ostrzeżony, jako po-
licjant zostanie przez Sowietów 
aresztowany w pierwszej kolej-

ności. Nie pomylono się. W sobie 
wiadomy tylko sposób przedostał 
się do szwagra i siostry w Sitnie. 
Przez cały miesiąc byłam z wuj-
kiem Ignacym, natomiast ciocia 
Bronia pojechała do jego domu, 
by pomóc w jesiennych pracach 
polowych. Wujek Ignacy z ciocią 
prowadzili także duże gospodar-
stwo rolne. Trzeba było wszyst-
ko porobić, zebrać ostatnie plony 
przed nadejściem zimy, a ta za-
powiadała się długa i niezwykle 
mroźna. Wujek cały czas ukrywał 
się. Za dnia nie opuszczał domu, 
jedynie w nocy trochę pochodził 
wokół obejścia, by nikt go nie za-
uważył i nie zdradził sowieckim 
szpiclom. Jak wcześniej zazna-
czyłam ciocia Bronia mieszkała w 
Sitnie wśród Ukraińców i Żydów. 
Po jej powrocie, wujka Ignacego 
udało się szczęśliwie przeprowa-
dzić przez granicę i przedostał się 
do Generalnej Guberni. Konkret-
nie miał trafić do swego ojca Ju-
liana Stachowskiego, leśniczego w 
Napoleonowie k. Piotrkowa Try-

bunalskiego. Do 1943 roku nikt 
z naszej rodziny nie wiedział co 
się z nim stało, jaki był jego los ? 
Pierwszą informację otrzymaliśmy 
dopiero w Brodach w 1943 roku, 
gdzie ciocia znalazła schronienie 
w pałacu hr Ludwiki Tyszkiewicz 
– Abramowicz. Ponieważ mama z 
moim bratem Leonem i ojczymem 
zostali u cioci w Dubnie, mnie 
przytrafiło się zamieszkać razem z 
ciocią Bronią w pałacu hrabiny w 
Starych Brodach.

Hrabina Ludwika była ósmym 
dzieckiem, hr Marcelego Tyszkie-
wicza i Marii Krakowskiej herbu 
Trąby. Aby legalnie, bez żadnych 
podejrzeń ze strony Niemców mo-
głam przebywać w Brodach, zosta-
łam przez rodzinę Abramowiczów 
zameldowana jako ich kuzynka. 
Służba dworska hrabiny Ludwiki 
zwracała się do mnie nie inaczej, 
jak panienko. Byłam tam przez 3 
miesiące i pomimo trwającej woj-
ny, mój każdy dzień wypełnio-
ny był uśmiechem i szczęściem. 
Kiedy do cioci w Brodach dotarł 
wujek Ignacy, razem wyswatali mi 
męża Władysława Pniewskiego. 
Nasz ślub odbył się dnia 26 wrze-
śnia 1943 roku w kościele parafial-
nym w Brodach. Ksiądz był z Ra-
dziwiłowa,  z parafii pw. Siedmiu 
Boleści Najświętszej Maryi Pan-
ny, nazywał się Mikołaj Brodec-
ki. Ksiądz Brodecki był ostatnim 
proboszczem radziwiłłowskiej 
parafii. Powiatowe miasteczko Ra-
dziwiłłów liczyło 6 tysięcy miesz-
kańców, z czego połowę stanowili 
Żydzi, dalsze 30 procent to Ukra-
ińcy, najmniej mieszkało w nim 
Polaków, tylko 17 procent. Zanim 
do tego ślubu we wrześniu 1943 
roku doszło, przeżyliśmy ucieczkę 
z mojej rodzinnej wsi przed ban-
derowcami. Mamę ostrzegł Ukra-
iniec Józef Szadkowski. Powie-
dział wprost, uciekajcie stąd, bo 
za 3 dni banderowcy napadną na 
Horodyszcze. Uciekliśmy do Dub-
na, zamieszkaliśmy na przedmie-

ściu Surmicze. Doskonale pamię-
tam płynącą przez Dubno rzekę 
Ikwę z wieloma odnogami, która 
otaczała całe miasto.  Mam w pa-
mięci zamek z przepiękną bramą, 
bastionami, pałacem Ostrogskich 
i Lubomirskich, klasztor i kościół 
Bernardynów pw. Niepokalanego 
Poczęcia NMP.

„W czerwcu 1941 NKWD dokona-
ło masakry więźniów przetrzymy-
wanych w owym zamku. Odkrycie 
ciał zamordowanych wywołało 
pogrom Żydów obwinianych o 
wspieranie komunizmu. Nad rzeką 
Ikwą jeszcze przed wojną wybu-
dowano nowe, duże więzienie. Te-
raz służyło ono Niemcom, którzy 
przeprowadzili eksterminację ży-
dowskiej ludności miasta. Według 
opowiadań cioci getto likwidowa-
no etapami od maja do paździer-
nika 1942 roku. Zbrodni dokony-
wało Sicherheitsdienst z Równego 
przy udziale ukraińskiej policji i 
niemieckiej żandarmerii. W tymże 
roku 1943 do do Dubna ewaku-
owali się polscy uchodźcy z rzezi 
wołyńskiej. Część z nich z braku 
utrzymania oraz pod wpływem 
zarządzeń niemieckich zgłosiła się 
na roboty przymusowe w III Rze-
szy. Miasta i Polaków przed ban-
derowcami bronił prawie 100 oso-
bowy posterunek polskiej policji 
oraz tolerowana przez Niemców 
samoobrona. W lutym 1944 roku 
Niemcy ewakuowali większość 
polskich mieszkańców Dubna do 
Brodów, a potem do Lwowa, gdyż 
nadchodził front”. 

Cdn.

Wspomnień wysłuchał Eugeniusz 
Szewczuk  

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

/ Wujek Genowefy Ignacy Stachowski na budowie kopca J.Piłsudskiego na Sowińcu w Krakowie 1935r

/ Najstarszy brat babci Trzmielewskiej Leon Stachowski z żoną Emilią
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 Pańska Dolina obecnie praktycz-
nie nie istnieje. Nazwę miejsco-
wości można odnaleźć jedynie na 
starej mapie. Obok miejsca gdzie 
istniała, obecnie  jest niewielka 
ukraińska wioska; Dobratyńskie 
Nowiny to grupa zaledwie kilku 
domów. Obecni jej mieszkańcy to 
Ukraińcy przesiedleni z Polski, nic 
nie wiedzą o wydarzeniach z lat 
1943/1944. W tym miejscu koń-
czy się droga. W oddali widać  
charakterystyczny las, tworzący w 
krajobrazie zwartą bryłę. To on 
wyznaczał  skraj kolonii, do niego 
sięgały kiedyś łany pól  polskich 
mieszkańców. Pańska Dolina 
była kolonią położoną w powie-
cie dubieńskim w województwie 
wołyńskim, liczącą 40 gospo-
darstw polskich, 11 ukraińskich 
i dwa czeskie. Na stałe mieszkało 
w niej około 175 Polaków. Sołty-
sem w chwili wybuchu wojny był 
Bronisław Połoszczański. Jak z 
tego wynika nie była to  wcale 
duża wieś. W każdym razie należy 
tak  powiedzieć w porównaniu do 
powszechnie znanego np. Przebra-
ża z pow. łuckiego, liczącego ok. 
10000 mieszkańców. Placówka w 
Pańskiej dolinie stworzona prak-
tycznie w maju 1943 r., mimo cią-
głych ataków OUN-UPA prze-
trwała do lutego 1944 roku, czyli 
do zajęcia tych ziem przez Armię 
Czerwoną. Jest ona niejako za-
przeczeniem wniosków badaczy i 
historyków, którzy twierdzą, że  
najlepsze efekty przynosiło jed-
nak tworzenie tzw. baz samo-
obrony – dużych, dobrze zorga-
nizowanych i stosunkowo 
solidnie uzbrojonych ośrodków 
oporu, niejednokrotnie wspiera-
nych przez oddziały partyzanc-
kie.  Jako przykład podają  Hutę 
Stepańską. Tej  jednak mimo ura-

towania większości mieszkańców 
nie udało się utrzymać samej wsi.  
Oczywiście lepszym przykładem 
jest Przebraże, ale  to była praw-
dziwa twierdza broniona przez 
ponad 500-osobowy oddział (pod 
koniec istnienia jego liczebność 
się podwoiła), podzielony na czte-
ry kompanie i dysponujący zwia-
dem konnym oraz własnym wy-
wiadem. Pod ich opieką znalazło 
się blisko 10 tys. ludzi – stali 
mieszkańcy wsi i liczni uciekinie-
rzy. Przebraże chroniła sieć rowów 
strzeleckich, prowizoryczne bun-
kry oraz linia zasieków z drutu 
kolczastego.  W tym miejscu war-
to postawić pytanie: jak tak sto-
sunkowo mała wieś jak Pańska 
Dolina stała się „twierdzą” ? 
Która  w szczytowych okresach 
stanowiła schronienie dla ok.  2 
tys. Polaków, a  na kolonii prze-
chowywano także 30 Żydów, co 
było powodem donosów ukraiń-
skich do władz niemieckich, któ-
re często kontrolowały Pańską 
Dolinę w ich poszukiwaniu. Jak 
to się stało, skąd ten fenomen?  
Antoni Cybulski ps. „Oliwa” ( 
konspiracyjny starosta) napisał w 
swoich wspomnieniach.: Konspi-
racja zaczęła się tworzyć w Pań-
skiej Dolinie w 1942 r. Wtedy to 
do drzwi Antoniego Cybulskiego 
zapukał Zygmunt Rumel, udający 
domokrążcę sprzedającego kamie-
nie do zapalniczek. Cybulski go 
nie poznał, ale Rumel powołał się 
na znane mu osoby i poinformo-
wał go, ze został skierowany przez 
Delegaturę Rządu RP na Kraj i 
przez Zarząd Główny Stronnictwa 
Ludowego z Warszawy. Poinfor-
mował Cybulskiego, że w związku 
z sytuacją, która wynikła na Woły-
niu, władze podziemne zdecydo-
wały, żeby zorganizować działal-

ność konspiracyjną, powołać tu 
administrację cywilną ..... Cybul-
ski zaczął budować zręby konspi-
racji nie tylko w Pańskiej Dolinie, 
ale i w całym powiecie dubieniec-
kim. Jego pierwszym pomocni-
kiem był Albert Kozłowski,  któ-
ry zorganizował  komórkę 
konspiracyjną w Pańskiej Dolinie. 
2 maja 1943 r. w biały dzień 
ukraińscy nacjonaliści napadli 
na polską kolonię Wygoda, poło-
żoną 3  kilometry. od Pańskiej 
Doliny. Grupa mieszkańców tej 
kolonii pod dowództwem Anto-
niego Mużyło, mimo, że nie po-
siadała wiele broni podjęła walkę i 
zdołała się wycofać do Pańskiej 
Doliny. Troje zamordowanych Po-
laków i spalona kolonia,  stały się 
ważnym sygnałem dla mieszkań-
ców Pańskiej Doliny. Komórka 
konspiracyjna postanowiła zorga-
nizować w wiosce oddział samo-
obrony. Analizując sytuację kon-
spiratorzy mając na uwadze 
zagrożenie ze strony ukraińskich 
band, musieli również liczyć się z 
ewentualnymi represjami okupan-
ta niemieckiego. Ponieważ posia-
danie broni mogło być przyczyną 
pacyfikacji nawet całej wsi, a taką 
konspiratorzy posiadali, postano-
wiono zalegalizować tworzoną sa-
moobronę u władz niemieckich. 
Powołując się na wcześniejsze 
mordy dokonane na Polakach i 
wskazując na bliskość zagrożenia 
uzyskano formalną zgodę  na 
zorganizowanie polskiej samo-
obrony, a  wydał ją  Kreislan-
dwirt Wilhelm Schneider. Po-
czątkowo było to tylko kilka osób 
z wioski i uciekinierzy z  zaatako-
wanej Wygody. W połowie maja 
1943 r. niebo zapłonęło łunami, 
palących się polskich wiosek. 
Płonął; Marusin, Szczęśliwa 

oraz Nowiny Dobratyńskie, 
znów mordowano Polaków. 
Szczęśliwie ocaleni trafiali do 
Dubna, Młynowa albo do Pańskiej 
Doliny.   A. Cybulski: Mieszkań-
cy Pańskiej Doliny zaczęli się sta-
rać o broń i przygotowywać swoje 
gospodarstwa do obrony. Zalecili-
śmy innym i sami robiliśmy w 
swoich gospodarstwach podziem-
ne bunkry z tunelem do mieszka-
nia lub innych budynków. Pierwsi 
i na dużą skalę do takiej pracy 
przystąpili Kozłowscy, pod kie-
rownictwem najstarszego brata 
Alberta. Obok ich murowanego 
domu była też murowana piwnica, 
z której do mieszkania wykopali 
wygodny korytarz. Oprócz tego z 
piwnicy kręty tunel łączył się z ob-
szernym, z zamaskowanymi otwo-
rami strzelniczymi, dużym bun-
krem. Wykonanie takiej pracy 
było nie lada sztuką. Po pierw-
szym banderowskim napadzie za-
łożyliśmy tu centrum placówki. 
Żeby się nie zdradzić przed cie-
kawskimi Ukraińcami (zachodzili 
czasem) i różnego rodzaju władza-
mi, prace wykonywano tylko 
nocą. Ziemię z wykopów ukrywa-
no i maskowano. Wszystkie 
obronne czynności musieliśmy 
przyspieszać, bo spodziewaliśmy 
się napadu z dnia na dzień. Obser-
wowaliśmy conocne łuny poża-
rów. Zostały spalone prawie 
wszystkie polskie osiedla i wsie 
wokół nas. Otrzymaliśmy od za-
ufanych Ukraińców wiadomość ,  
ze banderowcy już koncentrują 
siły na Pańską Dolinę. Napadu 
spodziewano się w każdej chwili i 
nie było zaskoczenia, kiedy  22 
czerwca wieczorem jasne rakiety 
i gęsty ostrzał został skierowany 
na wioskę. Obrońcy również od-
powiedzieli tym co mieli. Rozgo-
rzała walka, która trwała całą noc. 
Zapaliło się kilka budynków, któ-
rych nie można było gasić z powo-
du ostrzału. Polacy jednak nie do-
puścili atakujących Ukraińców do 
swoich stanowisk do samego świ-
tu. W walce wyróżniła się drużyna 
Zygmunta Toczki, która dzięki 
częstym zmianom stanowiska je-
dynego erkaemu , sprawiła wraże-
nie, że obrońców było znacznie 
więcej i dobrze uzbrojonych, niż 
było w rzeczywistości.  Genowefa 
Halkiewicz : Spośród kilku ukra-
ińskich napadów na Pańską Doli-
nę najlepiej pamiętam ten z 22 
czerwca 1943 roku. Przewaga 
Ukraińców była przytłaczająca, 
byli wyposażeni w działo, a 
obrońców placówki pozostało nie-
wielu, bo część z naszych wyje-
chała do miast, by zorganizować 
więcej broni i odwiedzić rodziny. 
Garstka tych, którzy zostali, dwo-
iła się i troiła, a w piwnicy kobiety 
i dzieci odmawiały różaniec – i tak 
przez całą noc. Nad ranem wpadł 
do piwnicy jeden z obrońców po 
ostatnią skrzynkę amunicji i po-

prosił byśmy modlili się dalej – już 
nie na kolanach, ale leżąc krzy-
żem. Modlitwa i walka okazały się 
skuteczne . Nasi chłopcy zwycię-
żyli, odparli napastników ....Mimo 
odparcia ataku, część mieszkań-
ców Pańskiej Doliny opuściła wio-
skę udając się do Młynowa lub 
Dubna, a nawet Łucka. Większość, 
w tym młodzi pozostali na miej-
scu, zdecydowani na dalszą obro-
nę. Antoni Cybulski: Dnia 23 
czerwca 1943 r. pozostali między 
innymi:  Albert, Teofil i Edward 
Kozłowscy, Antoni Cybulski,  An-
toni, Wiktor i Wacław Mużyłowie, 
Zygmunt i Władysław  Toczko, 
Józef Paczkowski,  Kazimierz Ku-
pracz,  Wacław Najman z rodziną. 
Oni zapoczątkowali oddział samo-
obrony. Roman Kucharski: Wiel-
kie zasługi w organizacji oraz 
działalności placówki mieli bracia 
Antoni, Wiktor i Wacław Mużyło-
wie. Antoni, jako podoficer pie-
choty był organizatorem obrony i 
wyszkolenia bojowego załogi. Al-
bert Kozłowski i Tosiek Cybulski 
byli z wyszkolenia artylerzystami. 
Do placówki dołączyli również 
bracia: Karabowiczowie, Krotulo-
wie i Biernaccy.(...)  a Teofil ( Ko-
złowski)  miał bodaj trudniejsze 
do spełnienia zadanie, coś w ro-
dzaju „ministra spraw zagranicz-
nych”. Musiał łagodzić Niemców, 
a zwłaszcza rozsierdzonego kre-
isleitera- Schneidera... Ta mała 
grupka obrońców z czasem zaczę-
ła się powiększać do  60 osób.   Jak 
wspomina Genowefa Halkiewicz  
:) Jej dowódcą został Albert Ko-
złowski (mój wujek) – pseudonim 
„Jastrząb”.   Zastępcami dowódcy 
byli Antoni Mużyło i Teofil Ko-
złowski. Po pierwszym napadzie 
Gebietskomissar z Dubna wydał 
samoobronie 6 sztuk  broni, co 
pozwoliło niejako zalegalizować 
wcześniej  zakupioną broń od 
węgierskich i niemieckich żoł-
nierzy oraz znalezionej na pobo-
jowiskach w 1941 roku (ok. 150 
sztuk). Wybudowano również z 
cegieł strażnicę, w której stale dy-
żurował oddział bojowy z zareje-
strowaną bronią. Broń niezareje-
strowana pozostawała w ukryciu, 
gdyż odkrycie jej przez Niemców 
pociągnęłoby surowe represje. 
Trafność podjętych działań „dy-
plomatycznych” wobec Niemców  
potwierdziły wydarzenia z 5 lipca 
1943 r. ( Roman Kucharski podaje 
datę 13 lipca) , jakie miały miejsce 
w Ludwikówce  odległej od Pań-
skiej Doliny raptem 12 kilome-
trów. Istniejący tam oddział samo-
obrony pod dowództwem 
Paradowskiego z powodzeniem 
stawiał opór atakującym upo-
wcom, ale nie podjął walki z 
Niemcami i policją ukraińską. 54 
mężczyzn i chłopców w wieku od 
14 lat  zapędzono do dwóch sto-
dół, obrzucono granatami i żyw-
cem spalono. Roman Kucharski 

Pańska Dolina- fenomenem 
Polskiej Samoobrony na Wołyniu
Bogusław Szarwiło

/ Pańska Dolina. Fot. Maciej Witaszek.  ( za: http://natropieprzodkow.blogspot.com/2013/11/)
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z Młynowa: . Kobiety i dzieci po-
pędzili pieszo do Dubna - dwa-
dzieścia kilometrów, aby wywieść 
do obozów zagłady. Ludwikówka 
przestała istnieć ..... Wszędzie tru-
py ludzi, koni, bydła. Wszędzie 
zgliszcza. Ani jedno zabudowanie 
nie ocalało.

Genowefa Halkiewicz  : Placów-
ka  ( w Pańskiej Dolinie) – po 
pierwszych napadach – została 
usytuowana na wybudowaniu 
Dąbrowa w trzech dużych gospo-
darstwach: Piotrowskich, Bara-
nowskich i Kozłowskich ( moich 
dziadków ze strony mamy)  

Czerwcowy  napad nacjonalistów 
ukraińskich na Pańską Dolinę był 
zapewne efektem wydania tajnej 
czerwcowej  dyrektywy   „Kły-
ma Sawura” (Dmitro Kliczkiw-
skiego) główno- dowodzącego si-
łami OUN na Wołyniu. 
Zawierającej treść:   „Powinni-
śmy przeprowadzić wielką akcję 
likwidacji polskiego elementu. 
Przy odejściu wojsk niemieckich 
należy wykorzystać ten dogodny 
moment dla zlikwidowania całej 
ludności męskiej w wieku od 16 
do 60 lat. […] Tej walki nie mo-
żemy przegrać i za każdą cenę 
trzeba osłabić polskie siły. Leśne 
wsie oraz wioski położone obok 
leśnych masywów powinny znik-
nąć z powierzchni ziemi.” Pełną 
realizację tej dyrektywy upowcy 
chcieli przeprowadzić w lipcu 
1943 r., najtragiczniejszym mie-
siącu dla Polaków mieszkających 
na Wołyniu. Samego 11 lipca za-
atakowano co najmniej 100 miej-
scowości polskich, mordując 
mieszkańców i paląc osady. Drugi 
atak na Pańską Dolinę miał 
miejsce w drugiej połowie lipca. 
( są tacy co twierdzą, że było to 14 

lipca). Do ataku doszło o świcie, 
ale to nie zaskoczyło obrońców.. 
Mimo, że napastnicy dysponowali 
działkiem 45mm  i moździerzem, 
obrońcy skutecznie odpierali ko-
lejne ataki. Wszystko dzięki do-
bremu przygotowaniu do obrony i 
posiadaniu wystarczającej ilości 
broni maszynowej i amunicji. Na-
pastnicy mieli jednego zabitego, 
obrońcy trzech rannych. Na dzień 
dzisiejszy trudno powiedzieć jakie 
oddziały, a może bandy ukraińskie 
brały udział w tych dwóch pierw-
szych atakach na polską placówkę. 
Jednak  wiadomo, że 14 sierpnia 
Pańską Dolinę otoczył kureń 
UPA wsparty przez trzy działa 
75 mm.  Tym razem nie wyglądało 
to najlepiej. Wspomina  Maks 
Skorupski z UPA: na naradzie 
oficerów podjęto decyzję jeszcze 
tej samej nocy zlikwidować pol-
skie gniazdo - „twierdzę”, którą 
oni stworzyli we wsi Pańska Doli-
na. Piękna księżycowa noc. Sotnie 
kurenia otoczyły wieś z trzech 
stron. Rozpoczęła się strzelanina - 
Polacy z murowanych budynków i 
bunkrów silnie się ostrzeliwali. 
Nasza artyleria Berezy, która skła-
dała się z trzech armatek 75 mm, 
okopała się na polu przy skrzyżo-
waniu. My już w wyobraźni wi-
dzieliśmy ruiny polskich budyn-
ków. Ale póki co armaty jeszcze 
milczały. Po godzinie zawziętego 
boju stało się dla nas oczywiste, że 
bez artylerii nie zdołamy wziąć 
Polaków. Dobrze uzbrojona i pro-
fesjonalna obrona wskazywała, że 
Pańska Dolina rzeczywiście była 
„twierdzą”. Kurinny Jurko dał roz-
kaz naszej artylerii otworzyć 
ogień, zaświstał w powietrzu 
pierwszy pocisk i rozerwał się ze 
dwa kilometry za budynkiem. 
Więcej wystrzałów nie było. Ja z 
Jurkiem podchodzimy do Berezy i 

przed naszymi oczami rysuje się 
taki obrazek: artylerzyści szamo-
czą się koło armatek i nie mogą 
załadować pocisku... nie wchodzi. 
Bereza z kluczem odkręca i dokrę-
ca gwintowane pokrętła. Po ja-
kimś czasie pociski zostały zała-
dowane. „Ognia!” Pociągnęli za 
postronki przywiązane do mecha-
nizmu spustowego armatki. 
Wszystkie trzy pociski wryły się w 
ogrodzenia znajdujące się przed 
okopanymi armatkami. Jeden z 
pocisków wybuchł w pobliżu sta-
nowisk naszych strzelców. Armat-
ki były pozbawione przyrządów 
celowniczych, strzelały „prostym 
celownikiem” przez lufę. Bereza 
ryczał z rozpaczy - pierwsze jego 
wystąpienie z „baterią” było nie-
udane. Po wystrzale dwie armatki 
całkowicie przystały funkcjono-
wać. Jurko rozkazał trzecią spraw-
ną armatkę przeciągnąć na pierw-
szą linię strzelecką i okopać. 
Odległość do budynku wynosiła 
150 metrów. Kulami zapalającymi 
zapalono budynki kryte słomą i 
one jasno oświetlały murowane 
„twierdze”. Bereza, ustawiwszy 
obiekt w środku koła lufy, pocią-
gnął za postronek. Głośny wy-
buch... i część chaty osunęła się na 
ziemię.  Strzelcy byli zachwyceni 
efektem. Znowu - drugi wystrzał, 
trzeci: ucichł wrogi „maksym”. Za 
czwartym wystrzałem razem z 
wystrzelonym pociskiem o mało 
co nie poleciała lufa, -armatka ro-
zerwała się na części. W tym mo-
mencie straciliśmy nadzieję na 
zdobycie Polaków. Dwugodzinny 
bój nie dał żadnego pozytywnego 
skutku. Zaczęło się rozwidniać. 
Prowydnyk  Czernyk dał rozkaz 
do odwrotu. W czasie akcji strze-
lec Gruszka został ranny w nogę   
Według relacji obrońców: Obsłu-
gę jednego z dział zlikwidował 

celnym ogniem Albert Kozłowski. 
Po 4 godzinach walki, o świcie, 
upowcy wycofali się straciwszy 
kilku zabitych i rannych. Po stro-
nie polskiej rany odniósł jeden 
członek samoobrony i kilka kobiet 
i dzieci.   Pańska Dolina rzeczywi-
ście stawała się twierdzą, w której 
było już około 60  uzbrojonych 
obrońców. Samoobrona zadbała 
nawet o opasanie wsi linią okopów 
i innych fortyfikacji ziemnych. W  
tym czasie w powiecie  dubień-
skim, Ukraińcy z OUN-UPA do-
konali rzezi w wielu miejscowo-
ściach takich jak: Bokujma, 
gdzie zamordowano 40 Polaków, 
Krzywucha- 70, Smordwa- 10, 
Brzezina -20, Libanówka -100,  a 
we wsiach: Stomorgi, Nowiny- 
Dobrotyn, Adamówce, Kucy, 
Morawicy, Karolince, Zofiówce,  
Użyńcu - następne 100 osb. Wie-
le samoobron zostało rozbitych a 
ludność uciekała do Dubna, 
Łucka czy właśnie do Pańskiej 
Doliny.  W sierpniu również  na 
terenie powiatu dubieńskiego do-
szło do aresztowania przez Niem-
ców 12 osób z konspiracji AK w 
tym komendanta obwodu, Bro-
nowskiego ps. „Kobro”. Na jego 
miejsce wyznaczony został   por. 
Józef Malinowski ps. „Ćwik”, 
który postanowił zainstalować się 
właśnie w Pańskiej Dolinie. Uzna-
jąc to miejsce za stosunkowo bez-
pieczne postanowił  zorganizować  
tam oddział partyzancki AK.  (  20 
lipca Okręg Wołyński AK podjął 
decyzje o utworzeniu oddziałów 
partyzanckich na Wołyniu ) . Na 
dowódcę tego oddziału wyznaczo-
ny został chor. Korneliusz Le-
wandowski ps. „Spokojny”. 
Miejscem zakwaterowania  była 
grupa zabudowań w rejonie Ada-
mówki. Żołnierzami tego oddziału 
byli w pierwszej kolejności, ucie-
kinierzy z zaatakowanych wsi,  
„spaleni” konspiratorzy i oczywi-
ście młodzież zgłaszająca się 
ochotniczo z terenu powiatu du-
bieńskiego.   Wyraźna odrębność i 
samodzielność tego oddziału  le-
gły u podstaw konfliktów z samo-
obroną Pańskiej Doliny, które w 
tamtym czasie były najmniej po-
trzebne Polakom.  Bezpieczeń-
stwo Pańskiej Doliny zależało nie 
tylko od wielkości sił polskich, w 
tym uzbrojenia, ale od układów z 
administracją niemiecką, czyli ła-
pówek pod różną postacią ,w tym 
między innymi  żywność i bimber. 
Wszystko działo się w sytuacji 
ciągłych donosów ze strony Ukra-
ińców, którzy na wszystkie możli-
we sposoby starali się zniszczyć 
polską placówkę. We wrześniu o 
niespodziewanej porze, bo przed 
południem , nastąpił  kolejny atak 
Ukraińców. Dokładnie 22 wrze-
śnia 1943 r. upowcy  dokonali 
następnego ataku na Pańską  
Dolinę.  Jednak i tym razem nie 
udało się  atakującym uzyskać 
efektu zaskoczenia, czujki samo-
obrony w porę zaobserwowały 
atakujących i zmasowany ogień 
obrony szybko ostudził zapędy re-
zunów.  Obrońcy dysponowali już 
znaczną siłą ognia, szczególnie z 
broni maszynowej, której znacznie 
przybyło w porównaniu do po-
czątkowych zasobów ( przypo-

mnijmy- był to jeden erkam). 
Upowców odparto kosztem 2 za-
bitych i czterech rannych. W po-
ścigu za nimi zapuszczono się do 
wsi Zady, gdzie była ich baza, któ-
rą rozbito. Ukraińcy ponieśli 
znaczne straty, co przyczyniło się 
do  okresu względnego spokoju w 
Pańskiej Dolinie. Oddział party-
zancki AK   „Ćwika” rozpoczął 
intensywne ćwiczenia i dalszy na-
bór ochotników.   Roman Ku-
charski ps. „Wrzos” ( z Młyno-
wa):  A więc postanowione... 
Zaciągam się do oddziału party-
zanckiego. Idę do lasu. Już nie wy-
starcza mi dotychczasowa forma 
walki z okupantem. Patrole, zwia-
dy, podsłuchy, kolportaż prasy 
podziemnej, zdobywanie i prze-
chowywanie broni, mały sabotaż 
oraz inne akcje organizowane 
przez lokalne władze konspiracyj-
ne, wydają mi się znikome w po-
równaniu z tym, czego musi doko-
nywać lotny, bojowy oddział 
partyzancki powstający w Pań-
skiej Dolinie przy dotychczasowej 
placówce samoobrony polskiej. ... 
Olgierd Kowalski ps. „Czarny”: 
Skręcamy w prawo. U kolegów 
znika napięcie. Zaczynają śpie-
wać. Widząc moją zdziwioną 
minę, śmiejąc się twierdzą, że tu 
już Polska. Zatrzymują nas czujki. 
Dojeżdżamy do Pańskiej Doliny. 
Jest już ciemno. Zatrzymujemy się 
pod budynkiem dowództwa. 
„Żbik” pośpieszył zameldować 
swój powrót. Po jakimś czasie wy-
szedł zadowolony, pouczył mnie 
jak się mam zachować rozmawia-
jąc z komendantem. Wprowadził 
mnie do izby, gdzie w otoczeniu 
kilku wojskowych siedział do-
wódca, którego nie trudno mi było 
rozpoznać, bowiem była już mowa 
o tym, że jest porucznikiem. W 
miarę poprawnie zameldowałem 
się jako przybywający ochotnik z 
prośbą o przyjęcie do oddziału. 
Por. „Olgierd” robił wrażenie mru-
ka. Towarzyszący mu podchorążo-
wie zadali w życzliwym tonie parę 
pytań. „Ile masz lat?” Dodałem 
sobie rok, ale nie wzbudziło to po-
dejrzeń. Na tyle wyglądałem. 
„Jaki obierasz pseudonim?” Za-
wahałem się. Ktoś myśląc, śe nie 
wiem o co chodzi usiłował mi po-
móc: «No, przybrane nazwisko, na 
przykład: Czarny, Biały, Koń, 
Krowa...»Aby było szybciej poda-
łem pierwszy z podpowiadanych. 
Zostałem «Czarnym». A teraz 
przysięga. Powtarzałem pewnie, 
choć ze wzruszeniem rotę przysię-
gi. Byłem szczęśliwy. (...) Odmel-
dowałem się. Na kwaterze, ku mo-
jemu zaskoczeniu spotkałem wielu 
kolegów i znajomych z Łucka. 
Pierwszy na którego się natknąłem 
to Rysiek Sykuła «Lampart». 
Uczęszczał on do tej samej szkoły 
powszechnej co ja, a należąc do 
«Orląt» nosił, budząc ogólną za-
zdrość prawdziwy wojskowy 
płaszcz. Następni to Staszek Na-
rzymski «Lis», Zbigniew Jan-
czewski «Zbych», «Żbiczek», Wa-
cek Dawidowicz. Obecnie mój 
drużynowy kapral «Żbik» nie 
omieszkał zarekomendować mnie 
braciom Perkinom «Murowi» i 
«Niuśce», kolegom Stefana z 
Krzemieńca. Obaj byli w tej samej 

/ Internet: http://www.wolyn.ovh.org/opisy/panska_dolina-01.html.
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drużynie co ja.(...)  Szybko pozna-
łem historię naszego oddziału. Po-
wstał on w pierwszej połowie 
1943 roku, jako dyspozycyjny od-
dział partyzancki przeznaczony do 
obrony ludności polskiej. Zorgani-
zowano go na placówce samo-
obrony w Antonówce. Początko-
wo liczył około 25 młodych 
chłopców członków konspiracji z 
pobliskich wiosek i Łucka. Do-
wódcą zalążka tego rozrastającego 
się oddziału o kryptonimie «Łuna» 
(tak brzmiał też kryptonim Inspek-
toratu) został mianowany «cicho-
-ciemny» por. Jan Rerutko ps. 
«Drzazga». Oddział ten w sierpniu 
43 r. zgodnie z rozkazem inspekto-
ra wzmocnił załogę Przebraża i 
odegrał znaczącą rolę przy odpie-
raniu zmasowanych ataków UPA 
na to skupisko ludności polskiej. 
W rejonie Przebraża skoncentro-
wane były również liczne oddziały 
partyzantki radzieckiej, z którą do 
pewnego czasu współpraca ukła-
dała się poprawnie.  (....) Nieba-
wem dowódca radzieckiego od-
działu partyzanckiego płk. 
Prokopiuk, zaprosił por. «Drza-
zgę» na uroczystości z okazji 26 
rocznicy Rewolucji Październiko-
wej. Por. «Drzazga» zaproszenie 
przyjął. Podczas przyjęcia oficer 
polityczny oddziału Prokopiuka 
zaproponował por. «Drzazdze» 
podporządkowanie się partyzantce 
radzieckiej. Por. «Drzazga» odmó-
wił i w drodze powrotnej zginął 
wraz z towarzyszącymi mu party-
zantami. W oddziale nastąpiło 
duże rozprężenie. Prawie połowa 
żołnierzy opuściła oddział. Skiero-
wany tam przez Dowództwo 
Okręgu por. «Olgierd» po zakoń-
czeniu dochodzenia w sprawie 
śmierci por. «Drzazgi», przepro-
wadził uszczuplony oddział na 
placówkę w Pańskiej Dolinie.  17 
listopada 1943 r.  ( Józef Turow-
ski- podaje 10)  do Pańskiej Doli-
ny przyszedł oddział „Łuna” z 
okolic Przebraża, pod dowódz-
twem  por, «Olgierda” ( Zygmun-
ta  Kulczyckiego). Wcześniej od-
działem dowodził por. „Drzazga” 
( Jan  Rerutko), ale niestety został 
zamordowany  wracając z proszo-
nej kolacji w oddziale sowieckich 
partyzantów  Prokopiuka. Wa-
runki jakie stwarzała Pańska Doli-
na  pozwoliły na przeformowanie i 
rozbudowę oddziału „Olgierda”. 
Przyłączono do niego oddział or-
ganizowany przez por. „Ćwika”, 

zachowując nazwę „Łuna” i do-
wództwo „Olgierda” przy czym 
„Ćwik” został zastępcą. Stan oso-
bowy oddziału wzrósł do 170 lu-
dzi. Ponownie jednak doszłodo 
konfliktu oddziału z Samoobroną, 
ponieważ znaczna część młodzie-
ży została wchłonięta przez utwo-
rzoną kompanię AK. Mimo to od-
dział „Olgierda” współpracował z 
samoobroną w patrolowaniu tere-
nu i akcjach skierowanych prze-
ciwko oddziało UPA. 20  Grudnia 
1943 r.  w dniu wymarszu na kon-
centrację w Kupiczowie ( pow. 
Kowel)  oddział został zmuszony 
do walki z Niemcami, którzy nie-
spodziewanie pojawili się w rejo-
nie zakwaterowania na skraju Pań-
skiej Doliny.  Olgierd Kowalski 
ps. „Czarny”:: Jest już 20 grudnia 
1943 roku. Żyjemy przygotowa-
niem do odmarszu. Ktoś mi propo-
nuje, żebym zobaczył jak powodzi 
się na placówce Żydom. Wszyscy 
pracują w piekarni. Uważam, że to 
normalna rzecz i nie ma w tym nic 
sensacyjnego do oglądania. Leni-
wie toczy się dyskusja. Ktoś wspo-
mina jak w czasie przemarszu z 
Przebraża rozniesiono jakąś war-

townię UPA. Raptem słyszymy 
jakiś rejwach na podwórzu. Wypa-
damy zaciekawieni. Podekscyto-
wany kapral „Borys” (Jerzy Ko-
złowski) tłumaczy podnieconym 
głosem, że jadąc z Młynowa udało 
mu się okrężną drogą wyprzedzić 
kolumnę Niemców, że lada mo-
ment Niemcy zjawią się tu. Docie-
ra to do kogoś władnego. Nie 
chcąc narażać wsi na konflikt z 
Niemcami, wybywamy, ruszając 
przez ośnieżone pole do lasu. 
Niemcy widzą nas, ostrzeliwują z 
kilku armat. Jakieś wydaje mi się 
to wszystko niepoważne. Gwizd 
pocisku, wszyscy padają, a pocisk 
wybucha gdzieś daleko. Nie mam 
ochoty poddawać się psychozie 
stada, i padać pokornie przed każ-
dym gwizdem. „Mur” przywołuje 
mnie do porządku: „Padaj, gdy 
słyszysz gwizd, przecież oni 
wstrzeliwują się i każdy pocisk 
jest coraz to celniejszy”, tłumaczy 
mi jak belfer. W duchu przyznaję 
mu rację. Przy każdym nadlatują-
cym pocisku posłusznie ryję w 
śnieg. Docieramy do lasu. Niemcy 
ze swoich armat zabili jednego 
chłopaka, „Mewę”, którego nie 

udało się nam zabrać. Konny 
zwiadowca „Błyskawica” ledwo 
wyrwał się z niemieckiego osacze-
nia. W końcu Niemcy pojechali 
gdzieś dalej.  Oddział „Olgierda” 
wieczorem wyruszył w kierunku 
Kowla. Na szczęście Niemcy nie 
wrócili i nie było żadnych konse-
kwencji dla Pańskiej Doliny.  
Członkowie samoobrony wrócili 
do normalnego rytmu patrolowa-
nia terenu i wypatrywania poten-
cjalnego zagrożenia ze strony 
Ukraińców. Na szczęście samo-
obrona dotrwała do pojawienia się 
armii Czerwonej w lutym 1944 r. 
Wkraczające wojska sowieckie 
potraktowały Wołyń jako własne 
tereny i rozbroiły polskie samo-
obrony, a mężczyzn w wieku po-
borowym wcieliły do armii Berlin-
ga, o ile nie uważali ich za wrogów 
władzy.. Reasumując należy po-
wiedzieć, że niestety nie ma zbyt 
wielu wspomnień o tej wspaniałej 
„Twierdzy”- Pańskiej Dolinie, 
chociaż można przypuszczać, że 
jeszcze żyją świadkowie z tej 
miejscowości o czym może świad-
czyć załączone tu zdjęcie młodzie-
ży szkolnej. Dlatego na wszelki 

wypadek, gdy ktoś siebie rozpo-
znał, lub miał coś do dodanie w 
tym temacie, zapraszam do roz-
mowy, numer telefonu jest podany 
w stopce redakcyjnej.

Źródła:

Fragmenty wspomnień Genowe-
fy Halkiewicz  opublikowane w 
„Dzieci Kresów II” L. Kulińskiej

Antoni Cybulski : Wspomnienia 

Roman Kucharski - Krwawa Łuna

Józef Turowski- Pożoga

 Fragment wspomnień: Olgierda 
Kowalskiego- Wspomnienia   
grudzień 1943 - maj 1944     
Część I http://docs5.chomikuj.
pl/182406764,0,1,Wspomnienia-
Akowca.rtf

 Fragment pamiętnika Maksyma 
Skorupskiego rozdział „PAŃSKA 
DOLINA I MIZOCZ”

http://lib.oun-upa.info/skorupski/
part3.html -Tłumaczenia dokonał 
:Wiesław Tokarczuk

/ Rozpoczęcie roku szkolnego 1930/1931 w Pańskiej Dolinie. Foto za: http://wolyn.freehost.pl/fotoold/panska_dolina/2.html
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RELACJE  PARTYZANTÓW  KMICICA - ŁUPASZ-
KI – RONINA ARMII KRAJOWEJ NA WILEŃSZ-
CZYŹNIE III.1943 – VII.1944. Część 4
Opracowanie Leszek Bednarczuk
WSPOMNIENIA PARTYZAN-
TÓW  BRYGADY  „ŁUPASZ-
KI”

MAKS -  Rymsza Antoni

SZYMANELE-BUJAKI
„Łupaszko” objął dowództwo 
Brygady  w Niedroszli  i roz-
dzielił na plutony. I wtedy prze-
szliśmy do tych kolonii Szyma-
nele, Bujaki. I tam była pierwsza 
potyczka z Ruskimi. Oni no-
cowali u jednego z gospodarzy 
zamożnych – Moroza, którego 
ja bardzo dobrze znałem. I rano 
obciążyli go jakimiś ładunkami  
i szli drogą. Ich było może pię-
ciu, sześciu. Pod lasem była taka 
kolonia. Nasz patrol, kiedy oni 
podeszli blisko powiedział: „Za-
trzymać się, stój!”, to oni zaczęli 
uciekać albo za broń złapali się. 
Więc nasz patrol po nich posiał z 
karabinów. U „Łupaszki” wtedy 
było, no nie wiem, jakieś pięć-
dziesięciu może.

CHOJECKOWSZCZYZNA
Byłem w Radziuszach, żeby 
zabrać materiały opatrunkowe. 
Było nas 14 i mieliśmy czeski 
lkm, a wszyscy zwykle karabi-
ny i pistolety. Świt nas zastał we 
wsi Sieliszcze i tylko siadamy 
do śniadania, gdy jakiś gospo-
darz przyprowadza chłopaka  z 
sąsiedniej miejscowości Cho-
jeckowszczyzna. I ten chłopak  
mówi, że patrol sowiecki ok. 
100 ludzi przyszli i rabują wieś. 
Więc ja szybko „Alarm!”. Ten 
chłopczyk boso z batem w ręku, 
bo on tam pasł bydło.
A my z tyłu za nim. I tam była 
taka wąskotorówka, która szła 
swego czasu od strony Niesta-
niszek do Żodziszek .Nasyp był 
porośnięty brzózkami ponad 2 
m. od tej pierwszej wojny. My-
śmy dobiegli do tego nasypu. 
Stamtąd było nie dalej jak 70 m. 
do drogi, na której formował się  
oddział sowiecki. Na furman-
kach, które zarekwirowali, były 
świnie i inne rzeczy. I mieli już 
odjeżdżać, to w   samą  tą gę-
stwinę  z karabinu maszynowego 
strzelałem i nasi wszyscy party-
zanci. Na lewo posłałem „Gry-
fa” i dwóch ludzi, żeby nas ktoś 
z boku nie zaskoczył. Kotłowa-
nina była taka, konie, furman-
ki biegły. Ale ja miałem mało 
amunicji, a oni zaczęli do nas 
strzelać. Więc robiło się niebez-
piecznie. Nas było 14 , a amu-
nicji mało. Więc ja szybko  po-
słałem chłopaka, żeby ściągnąć 
„Gryfa”, a on już wycofał się do 
mnie. Ale ja w tym miejscu nie 
cofałem się do Sieliszcza do tyłu, 
ale pod osłona kolejki wąskoto-
rowej, tego nasypu. Doszedłem 
do tej drogi przy, na której oni 
stali, tylko różnica około  100 
m. Oni tam, a ja tu dalej. Ich nie 
było na drodze, po rowach kilku 
leżało i mieli ustawiony karabin 
maszynowy „dziegtiar”. A my 
musimy przeskoczyć tę drogę. 

Jeszcze miałem trochę amunicji 
u siebie i mówię chłopakom, ja 
trochę strzelę po nim, a jak on 
rzuci karabin maszynowy, bo na 
pewno odskoczy od niego – to 
my przez te drogę około budyn-
ków Chojeckowszczyzny, tam 
był taki duży kompleks leśny. Ja 
te tereny doskonale znałem.  Ja 
wtedy z tego wzniesienia nasypu 
wąskotorowej kolejki kilka serii 
w stronę tego  ruskiego, który 
rzucił karabin maszynowy i do 
rowu. I w tym czasie moich 14 
ludzi przeskoczyło i ja z karabi-
nem maszynowym. Myśmy się 
nie oglądali i wszyscy do tego 
lasu  i obeszliśmy tam Dzieno-
wiszki. Tam zatrzymaliśmy się 
chwilę, już było ciemno. I uda-
liśmy się do Niedroszli. Stam-
tąd  organizacja wysłała gońca 
brygady, jaki wynik potyczki. 
Zginał tam ich dowódca, który 
został pochowany potem w Sy-
rowatkach i tam Ruscy postawili 
mu pomnik z tabliczką „Zdieś 
pokoitsja prach kamandira atrja-
da brigady im. Susłowa – Wła-
dimir Iljasiewich, 912 god raż-
dienia, pogibszyj w geroiczesim 
boju z biełopolskim izwiergami. 
Czest’ jego prachom”. Ich tam 
było ok. 100 ludzi. Bo zawsze 
tworzyli otrjady ok. sotni, a nas 
był 14.  Echa tej walki – Generał 
„Wilk” przybył do Syrowatek. 
I wtedy przed całym oddziałem 
odznaczył „Krzyżem Walecz-
nych”: mnie, „Akację”, „Gryfa”, 
„Groma” i „Dzięcioła”.

PRACUTY
 Zatrzymaliśmy się na postój we 
wsi Pracuty, liczącej ok. 30 do-
mów. Po rozlokowaniu zauwa-
żyłem, ze na drugim końcu wsi 
biegną żołnierze, jeden  mnie 
machnął ręką. Kiedy tam do-
biegłem, zajrzałem przez płot, 
to było chyba 4 czy 5 furma-
nek ruskich partyzantów, pełno 
załadowane jakimiś rzeczami. 
I oni na chwilę się zatrzyma-
li, nie orientując się, że we wsi 
stoi partyzantka polska i ruszyli 
do wsi. Dopuściliśmy ich na od-
ległość może jakieś 50 m. Kie-
dy krzyknęliśmy „Stój, ręce do 
góry!”. No oni otworzyli ogień 
z automatów. Jeden z nich tylko 
był przygotowany do tego. My 
otwarliśmy ogień, zaczęły się 
płoszyć konie, jeden się wywró-
cił do rowu. Było kilku wśród 
nich rannych, a część zaczęła 
uciekać w lewo do lasu. Teren 
był otwarty. Nim dobiegli, nasi 
strzelali, kilku ich padło. Patrzę 
pod łaźnią-”banią”  jest jeden ja-
kiś osobnik. Kiedy podszedłem 
bliżej, zauważyłem, że to była 
kobieta.  Miała karabin i próbo-
wała uciec, ale po roli lewie bie-
gła. Była grubo ubrana i kiedy 
powiedziałem „Ręce do góry!”, 
ona oparła o kolano swój karabin 
i zarepetowała. Ja złapałem za 
mój karabin, żeby w jej kierunku 
oddać strzał, ale był pusty. Rzu-
ciłem ten mój karabin i wyjąłem 

pistolet. Ale ona nawet się nie 
obejrzała, podłożyła sobie pod 
brodę swój karabin i popełniła 
samobójstwo. Wśród rannych 
przy wywróconej furmance w 
rowie jeden wołał, żeby  zrobić 
opatrunek. A ja zauważyłem, że 
ten Ruski  odbezpiecza granat. 
Zawołałem „Nie podchodzić do 
niego, on ma granat w ręku!” 
No i ten ruski zrozumiał, że nikt 
do niego nie podejdzie i dalej 
nie ma sensu i tez\ popełnił sa-
mobójstwo. Później dowiedzie-
liśmy się  na pertraktacjach, ze 
ta kobieta nazywała się Dusia. A  
to była grupa agitatorów sowiec-
kich „pracowników tipografii” 
, którzy niedawno zostali zrzu-
ceni. Produkowali ulotki, różne 
odezwy i prowadzili propagandę 
po wsiach.

SYROWATKI 
Wezwał mnie nad ranem „Łu-
paszko” i polecił udać się do 
wsi Pracuty na spotkanie dele-
gacji sowieckiej, która miałem 
przyprowadzić do Syrowatek na 
pertraktacje, w których weźmie 
udział gen. „Wilk”. Wezwałem 
w trybie alarmowym drużynę 
„Herkulesa” i szybko, pieszo po-
dążyliśmy do Pracut. Był jesz-
cze półmrok, wystawiłem ob-
serwatorowi czekałem na godz. 
8-mą. Zjawili się z godzinnym 
opóźnieniem. Pokazało się kilku 
jeźdźców, od których oderwa-
ło się dwóch i galopem do wsi. 
Pozostali zatrzymali się pod la-
sem. Wyszedłem na środek wsi 
i stałem w widocznym miejscu, 
sam z bronią i biało-czerwona 
opaską. Oni minęli mnie, po-
pędzili na koniec wsi, a grupa 
jeźdźców czekała pod lasem. 
Gdy wrócili, dali znak ręką w 
stronę lasu, a grupa od lasu ok. 
16  ruszyła do wsi. Na czele je-
chał Manochin. Zmierzał prosto 
do mnie i nie zsiadając z konia 
odezwał się „zdarow, tawarszcz 
Rymsza” Zdziwiło to mnie, ale 
nie byłem zaskoczony. Oznaj-
miłem Manochinowi, że miejsce 
spotkania jest o dwa  km. dalej 
we wsi Syrowatki, do której ich 
odprowadzę. Przed wjazdem do 
wsi zauważyliśmy obok krzyża 
za płotem operatora  Sergiusza 
Sprudina z kamera filmową. Ma-
nochin zapytał, co on robi. Odpo-
wiedziałem, że filmuje, z czego 
Manochin nie był zadowolony. 
Gdzieś w połowie wsi wjecha-
liśmy na podwórko do kwatery 
gen. „Wilka”. Zsiedliśmy z koni 
i zaraz rozpoczęły się rozmowy. 
Manochin na wstępie  zaznaczył, 
że jego wyjazd na rozmowy  z 
d-cą partyzantów polskich zo-
stał zgłoszony do Moskwy i po 
powrocie będzie musiał złożyć z 
nich sprawozdanie. Gen.”Wilk” 
zastrzegł się, że spotkanie trak-
tuje jako nieoficjalne, o lokal-
nym charakterze, bez pisemnego 
udokumentowania, na co Ma-
nochin wyraził zgodę, ale w ze-
szycie swoim wszystko notował. 

Generał zadał na wstępie pytanie 
„Gdzie jest „Kmicic”? Mano-
chin po dłuższym zastanowie-
niu odpowiedział, że zgodnie z 
planem miał być dostarczony za 
linię frontu, lecz on „zrobił nam 
wielką obstrukcję” i myśmy byli 
zmuszeni go zabić”. „Wilk” po 
chwili namysłu odpowiedział, 
że „Kmicica” nam nie zwróci-
cie, ale broń zdobytą  krwią i 
ofiarami musicie zwrócić. Ma-
nochin  zagwarantował słowem 
sowieckiego oficera, że broń 
będzie zwrócona. Prosił o poda-
nie ilości i rodzaju zabranej przy 
rozbrojeniu bazy przez Marko-
wa. Po wymianie zdań na temat 
przyszłych granic Polski, o czym 
zdaniem Manochina zadecyduje 
konferencja pokojowa po woj-
nie, śmielej zaproponował nie 
tylko zawieszenie broni, ale ści-
sła współpracę. Na zarzut gen. 
„Wilka” o grabieniu naszych 
terenów  przez partyzantów so-
wieckich Manochin tłumaczył 
się, że sytuacja  zmusza nas do 
życia na rachunek miejscowej 
ludności. Generał dodał, że do-
szły do nas słuchy, że zabieracie 
od ludzi ostatnie bite świnie i 
wysyłacie za linię frontu. Mano-
chin nie zaprzeczał, ale uznał te 
fakty za sporadyczne, dokony-
wane  przy wysyłaniu rannych 
na wyzwolone tereny, aby ich 
zabezpieczyć na pierwszy okres. 
Generał wrócił do tego, stwier-
dzając, ze my Polacy musimy 
bronić polską ludność, która 
jest grabiona przez wszystkich i 
zwraca się do nas o pomoc. Ma-
nochin po namyśle zapropono-
wał ustalenie granic działalności 
naszych oddziałów, by uniknąć 
potyczek i nieporozumień. Gra-
nica ta miała przebiegać gdzieś 
od Starej Wilejki i Mołodeczna 
w kierunku zachodnim. Po za-
kończeniu rozmów odprowadza-
łem gen. „Wilka” przez wieś Po-
lany, Rymszynięta do  majątku 
Turły, gdzie przekazałem go pod 
opiekę  jego osobistej ochrony.

ŻODZISZKI 
Brygada była rozlokowana we 
wsiach Syrowatki, Saugucie-
wo i Andrzejówka. Zebraliśmy 
furmanki i takim kuligiem na 
saniach i furmankach  wjeż-
dżaliśmy do Żodziszek. Czoło  
kolumny już wjeżdżało do mia-
steczka. W składzie było ok. 
100 furmanek. Po przeciwległej 
stronie było wzniesienie i krzy-
żowały się drogi na Wojstom. I 
stamtąd z armatki Niemcy odda-
li klika strzałów. Trafili w sanie, 
które  jechały przede mną i w 
tych saniach  zapaliła się słoma. 
Koń się wystraszył, rzucił się do 
rowu, wywrócił sanie. Ja wy-
skoczyłem ze swoich i szybko w 
dół, żeby zasłonić się od tej ar-
matki, żeby oni nas nie widzieli. 
Ale musieliśmy wyjść na otwar-
ty teren, a już czoło  związało 
się walką z Niemcami. Kiedy 
wybiegliśmy na otwarty teren, 

to przede mną w odległości ok. 
60-70 m. na drodze nawracał 
samochód, mający opancerzone 
burty. Słyszałem jak kule odbija-
ją się od  blach auta. Próbowali-
śmy  strzelać  po oponach, nic to 
nie dawało. Samochód wykręcił 
się i poszedł. Została armatka i 
ciężarowy wóz. Zginęło 7 Niem-
ców. I kiedyśmy mieli wszyst-
ko zbierać, ktoś krzyknął, że 
jada czołgi. I wtedy „Łupaszko” 
mówi „Zniszczyć działo!”. A 
tam była zapasowa lufa. Ja jako 
znający się  na artylerii wziąłem 
i zniszczyłem tą lufą przyrządy 
celownicze. Szkoda było, ca-
lutka armatka i zapas amunicji. 
„Kitek” szybko podpalił samo-
chód i zaczęła amunicja pękać i 
musieliśmy się oddalić, armatka 
już była bez użytku i bez amu-
nicji, Tak zakończyła się ta wal-
ka, a po jakimś czasie Ruscy się 
dowiedzieli i zabrali tę armatkę, 
popisując się jako swa zdobycz
SWEJGINIE
Po potyczce z Żodziszkach 
Niemcy przysłali gońca z propo-
zycją nawiązania porozumienia, 
o czym „Łupaszko” powiadomił 
gen. „Wilka’. Po tygodniu dosta-
łem rozkaz udania się do Supro-
nięt i stamtąd towarzyszyć gen. 
„Wilkowi”  do wsi Swejginie, 
gdzie miała czekać delegacja 
niemiecka. Generał zjawił się 
dość późno z adiutantem naszej 
Brygady „Roninem”. Po śniada-
niu odmaszerowaliśmy lasami 
przez wieś Dzienowiszki, gdzie 
spotkaliśmy „Łupaszkę” z od-
działem „Kitka” i przeszliśmy 
razem przez Wyholenięta obok 
dworku Niewiarowicza do Swej-
giń. Gen. „Wilk” był ubrany po 
cywilnemu, usiadł w kącie za 
stołem, a okno zasłonił firan-
ką. Z naszej strony brali udział 
„Rakoczy”, „Ronin”, „Kitek” i 
„Mścisław” i ja. Na spotkanie 
przybyło trzech umundurowa-
nych Niemców, którym prze-
wodniczył Siedler von Rosen-
feld w stopniu pułkownika. Po 
wymianie kilku kurtuazyjnych 
zdań przystąpiliśmy do właści-
wych  rozmów.  Pułkownik nie-
miecki omówił aktualna sytuację 
na naszym terenie i trudności, 
jakie napotykają w transporcie 
w zaopatrzeniu wojsk walczą-
cych na wschodzie. Oznajmił, że 
przyjechał z pełnomocnictwem 
nawiązania kontaktów z leśnymi 
oddziałami polskimi.  Rozmowa 
toczyła się   miedzy „Wilkiem” a 
pułkownikiem, który na pytania 
generała odpowiadał na stojąco. 
Niemiec wysunął propozycję 
wstrzymania się  obu stron od 
akcji zaczepnych oraz zabez-
pieczenia przejazdu transpor-
tów kolejowych przez podległe 
nam tereny w zamian za broń, 
umundurowanie i wyżywienie. 
Propozycję ten gen. „Wilk” po 
namyśle odrzucił, jako nie do 
przyjęcia. Po czym podkreślił, 
że Niemcy wojnę już przegrali, 
z czego powinni sobie zdać spra-
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wę. Represje jakie stosują na 
całym terenie okupowanej Pol-
ski nie pozwalają mnie jako żoł-
nierzowi-dowódcy, który odpo-
wiada za działalność podziemia 
okręgu Wileńskiego na zawiera-
nie jakichkolwiek separatystycz-
nych umów z Niemcami. Wobec 
takiego stanowiska gen. „Wilka” 
przedstawiciel Niemców już się 
wstrzymał z propozycjami, ale 
tylko poprosił o warunki, na ja-
kich mogłoby dojść do zawie-
szenia broni   na podległych nam 
terenach. Generał odpowiedział, 
że odpowiedzi udzieli jutro na 
piśmie. W trakcie nieformalnych 
rozmów pułkownik niemiecki 
mówił o powadze sytuacji i że 
Niemcy są skłonni z Okręgu Wi-
leńskiego usunąć administrację 
niemiecka, zaniechać ściągania 
kontyngentów i wywożenia ludzi 
na roboty do Rzeszy. Dość póź-
no Generał zaproponował ko-
lacje. Niemcy w sposób bardzo 
taktowny przyjęli zaproszenie 
i ze swej strony zaproponowali 
do kolacji likier i koniak, które 
przywieźli w podręcznych wa-
lizeczkach. Gdy usiedliśmy do 
stołu, płk. Niemiec  po odkorko-
waniu butelek przeprosił za nie-
takt i ze względów zrozumiałych 
z każdej butelki najpierw nale-
wał sobie i osobom towarzyszą-
cym, a dopiero potem zapropo-
nował nam po kolei. Po kolacji 
odprowadziłem ich do kwatery.     
Dnia następnego pełniłem służbę  
dbając o pełne bezpieczeństwo 
parlamentariuszy i nie zakłó-
cony tok rozmów. Gen. „Wilk” 
wyjął z bocznej kieszeni mary-
narki arkusz papieru  zapełniony 
ładnym kaligraficznym pismem i 
odczytał Niemcom swoje warun-
ki: po krótkim wstępie, rozpo-
częły się punkty, które brzmiały 
1) Niemcy muszą uznać niepod-
ległą Polskę w granicach z 1939 
roku, 2) Zwolnić wszystkich jeń-
ców wojennych , politycznych i 
znajdujących się na robotach i 
w obozach koncentracyjnych. 
Jako wadium rozpoczęcia roz-
mów przekazać do dyspozycji 
Komendanta Okręgu uzbrojenie 
na 30.000 żołnierzy z bronią 
pancerną i artylerią. Warunki te 
były natychmiast komentowane 
przez tłumacza. Po krótkiej na-
radzie przedstawiciel strony nie-
mieckiej oznajmił, że sprawa ta 
ze względu na kompetencje bę-
dzie skierowana do Berlina, a na 
odpowiedź  należy czekać. Za-
proponował termin 2 tygodnie. 
Generał wyraził zgodę na 10 dni. 
Ustalono, że na ostatniej stronie 
„Gazety Codziennej” ukaże się 
wzmianka o określonej treści, 
że  ponownie chcą się spotkać. 
Dowiedziałem się później, że w 
Wilnie jakieś rozmowy odby-
ły się, ale nie wniosły żadnych 
zmian do wzajemnych stosun-
ków. Do nas doszedł oficjalny 
rozkaz Generała wznowienia 
akcji przeciwko Niemcom, a V 
Brygada dowodzona przez „Łu-
paszkę” zaraz potem  urządziła 
zasadzkę na trasie Wilno – Mi-
chaliszki i  zlikwidowała poste-
runek  niemiecki w Żukojniach.

WORZIANY
Dnia 3.I.1944 przybyłem ze 
szwadronem do osiedla Sosnów-
ka  na zapowiedzianą koncentra-
cje. Odprawa dowódców  została 
wyznaczona na dzień następny  o 
godz. 10.00 w odległych o 3 km 
Worzianach. Przybyłem punktu-

alnie i zastałem już dowódców 
„Rakoczego”, „Kitka”, „Dorni-
ka”. Odprawę prowadził inspek-
tor obwodu mjr „Węgielny”. 
Omawiane były różne sprawy 
dotyczące działalności oddzia-
łów AK, współpracy z terenem, 
zaopatrzenia broń i w amunicje. 
Odprawa trwała ok. 2 godzin, 
po czym „Łupaszka” zaprosił 
wszystkich na obiad. Po uli-
cy przechadzali się partyzanci, 
parę domów dalej odbywało się 
wesele, słychać było harmonię i 
śpiew biesiadników. Niespodzie-
wanie dał się słyszeć strzał, zaraz 
drugi i trzeci. Więc „Łupaszko” 
zwrócił się do „Kitka”, by szyb-
ko sprawdził, co to za strzały. 
Po chwili wbiegł z uśmiechem 
„Kitek” do mieszkania z mel-
dunkiem, że we wsi są Niemcy. 
Pierwsze słowa, jakie usłysza-
łem od „Łupaszki” – „Maks na 
prawe skrzydło!”. Wybiegłem 
na podwórko, rzuciłem kurtkę 
na wóz i tylko w mundurze na 
przełaj biegłem w kierunku So-
snówki. Około 1 km biegłem 
wśród brzeźniaków i w pewnej 
chwili usłyszałem krzyk z boku. 
Gdy się obejrzałem , w prawo 
zauważyłem na dróżce cały mój 
szwadron, maszerujący na strza-
ły. Poleciłem natychmiast roze-
brać ludzi do mundurów i po-
prowadziłem osobiście zamiast  
na prawo – na lewe skrzydło, 
na które mogłem przejść lasem 
niezauważony. Biegliśmy brzeź-
niakiem, a tabor powoli ciągnął 
za nami. Strzelanina coraz bar-
dziej się  wzmagała. Głównym 
terenem walki był cmentarz, 
położony około pół km od wsi 
Worziany. Cały czas przy mnie 
był „Akacja” i mój osobisty 
(wyznaczony przez „Łupaszkę”) 
obrońca „Zakrzewski”. Gdy zna-
leźliśmy się na wysokości cmen-
tarza, zajęliśmy stanowisko na 
skraju lasu z gęstym poszyciem. 
Od stanowisk Niemców dzieliła 
nas przestrzeń  nie większa niż 
około 30 m. Kilku żołnierzy nie-
mieckich leżących na śniegu za-
uważyło nas w lesie, jednak nie 
zdradzali chęci strzelania do lasu 
i dawali znaki ręką. Więc ja kiw-
nąłem do nich ręką, żeby zbliżyli 
się do lasu. Wtedy podniosło się 
kilku  Niemców i skierowało się 
do mnie. Ja wyszedłem z lasu na 
otwarte pole, przypuszczając, 
że zamierzają się poddać. Przy 
mnie stał „Zakrzewski” i kilka 
metrów na lewo w dolince z go-
towym do strzału 10-cio strza-
łowym karabinem i obserwował 
zbliżanie się Niemców. Ja dla 
podkreślenia, że w stosunku do 
nich nie mam agresywnych za-
miarów wsadziłem pistolet na 
pas i podniosłem nieuzbrojoną 
rękę w górę. Niemcy prawdopo-
dobnie uważali mnie za swego, 
gdy zorientowali się dopiero 5-6 
m. ode mnie złapali za karabi-
ny. Na ten moment czekał „Za-
krzewski”, który zaraz oddał 
kilka strzałów, a „Akacja” za-
komenderował „Ognia!”. Znala-
złem się w bardzo niewygodnej 
sytuacji i krzyknąłem „Przerwać 
ogień!”. Gdy nieco ucichło, da-
łem komendę „Naprzód!” i cały 
szwadron ruszył do przodu w 
kierunku cmentarza, gdzie wrza-
ła zacięta walka. Nacieraliśmy 
półkolem, ja prosto w kierunku 
cmentarza, „Akacji” dałem znak 
na lewo, gdyż na prawo dostrze-
głem naszych nacierających od 
wsi. W pobliżu płonęła szopa z 

sianem. Miałem na oku wszyst-
kich, a jeden pluton trzymałem 
w rezerwie. Padały z różnych 
stron strzały. W pobliżu leżeli 
ranny „Budzik” i „Czarny”, opa-
trywała ich „Aldona”. Niemcy 
bronili się zażarcie na cmenta-
rzu,  część z nich uciekała do 
lasu. Odległość  do nich była już 
duża, ok. 150 m., gonił za nim 
„Lech” z kawalerii, który tez 
został ranny. Widząc bezsensow-
ność pogoni, skierowałem moich 
ludzi na cmentarz, gdzie broni-
ła się ostatnia grupa Niemców  
z kilkoma oficerami. Atakował 
również „Rakoczy” i „Dornik”, 
trzymający się sosny. W pewnym 
momencie zauważyłem, że „Do-
rnik” osunął się na ziemię, dostał 
serie z ckm-u. Umierał przytom-
nie ze świadomością, ze Niemcy 
są pokonani. Już obok cmentarza 
widziałem biegnącego „Soko-
ła”, który padł od kuli Niemca 
z cmentarza. Prawie przy nim 
biegł „Rakoczy”, którego chciał 
zabić niemiecki oficer leżący w 
bruździe. „Rakoczy” wybił mu  
nogą pistolet z ręki. Niemcy nie 
kapitulowali do ostatniego. Ran-
ny był też „Łupaszka”, który po-
lecił mnie organizować furmanki 
dla rannych. Podążyłem do wsi. 
Obok dopalającej się szopy zno-
szono trupy do wspólnej mogiły. 
Ponieważ śniegu na drogach nie 
było wiele część furmanek była 
na kołach i kilka sanek. Po doko-
naniu aktu pogrzebu zaczęliśmy 
ładować  leżących w jednej izbie 
rannych na furmanki. Ja ze swo-
im oddziałem miałem zamykać 
kolumnę, która maszerowała w 
kierunku przez Turowie, Żukoj-
nie do Niedroszli na bardziej 
bezpieczny teren. Po drodze 
zmarł „Hermes” i „Fiat”, pocho-
waliśmy ich w Turowiu.

RADZIUSZE ŁOZOWE
Następnego dnia (2.II.) zatrzy-
maliśmy się we wsiach Radziu-
sze–Łozowe i kilku domach w 
Niedroszli. Wysłałem do nasze-
go punktu kontaktowego „Lipę”, 
bardzo sumiennego żołnierza, 
by ściągnąć ze Świra lekarzy do 
rannych, których ok. 12 było na 
noszach. Zaniepokojeni dłuższą 
nieobecnością „Lipy” po uzgod-
nieniu z „Łupaszką” wymasze-
rowałem z całym szwadronu 
na punkt kontaktowy. Nagle z 
pobliskiego lasu oddano do nas 
kilka serii z automatu, wyraź-
nie słyszałem komendy rosyj-
skie. Wycofaliśmy się, kierując 
na miejsce postoju „Łupaszki”. 
by go uprzedzić, że tym razem 
mamy do czynienia z Sowieta-
mi,  którzy złapali  na punkcie 
kontaktowym „Lipę”, ale im 
potem uciekł.  Zapadał mrok, 
byłem już blisko domu Miło-
szewskich nad Straczanką, gdzie 
byli ulokowani ranni i stacjono-
wał „Łupaszko”. Wtedy od lasu 
i zabudowań pani Lubieńskiej w 
kierunku wsi Radziusze, gdzie 
stacjonował „Kitek” rozpoczęło 
się natarcie sowieckie poprze-
dzone seriami karabinów ma-
szynowych. „Kitek” miał świeżo 
zdobyty w Worzianach ckm na 
trójnogu  na taśmę parcianą. W 
pobliżu wsi zapaliła się stodoła 
oświetlając terem lekko przypró-
szony śniegiem. Ja znając teren 
przebiegłem zajmując stanowi-
sko w jarze głębokim na  około 
2 m. dnem którego przepływał 
mały strumyczek. Kanonada 
trwała, cały atak szedł w kierun-

ku „Kitka”. Gdy zameldowałem 
się u    „Łupaszki”, kazał mi za-
jąć się przeprawą rannych. Na 
łódkę wsadziłem starszego syna 
Miłaszewskich, który doskonale 
operował łódką, a sam wróciłem 
do moich żołnierzy, gdzie spo-
tkał mnie „Bohun” (d-ca 4 szw.) 
ze słowami „Maks bierz ludzi 
na swoją komendę, gdyż mnie 
nawaliło serce”. Posłałem tam 
szybko plutonowego „Olszynę”, 
by objął komendę nad oddziałem 
„Bohuna”, a sam w jarze przy-
gotowywałem się do odparcia 
ataku. Na stanowisko „Kitka” 
runęła sowiecka lawina z krzy-
kiem, ale jego ckm siał ogrom-
ne zamieszanie, jednak Sowieci 
mimo wszystko posuwali się do 
przodu. Zaraz my otworzyliśmy 
ogień, by umożliwić „Kitkowi” 
odwrót, gdyż wiedziałem, ze nie 
dysponuje dostateczną ilością 
amunicji. W oświetlonym otwar-
tym terenie nie zdecydowaliśmy 
się na atak, byliśmy zdecydowali 
przyjąć ich na miejscu. Kanona-
da trwała bez przerwy, głosy wy-
dawanych komend zlewały się. 
Ogień płonącej stodoły przyga-
sał. Kitek wycofał się i dołączył 
do nas. Jego oddział jako pierw-
szy zaczął się przeprawiać   na 
prawy brzeg Straczanki. Amuni-
cje wystrzelał prawie wszystką 
i musiał pozostawić ckm, a sam 
ledwo uszedł cały, wyskakując 
oknem z okrążonego w ciemno-
ściach domu, torując sobie drogę 
bagnetem. Ludzi nie  stracił, wy-
cofał się grupkami. Po opanowa-
niu stanowiska „Kitka” sowiec-
kie oddziały ruszyły w naszym 
kierunku na jar. Dopuściłem 
do 60 m i odkryliśmy ogień na 
całym nas froncie. Obok mnie 
było 12 erkaemów (część z od-
działu „Bohuna”). Ogień na-
szych karabinów maszynowych 
powstrzymał natarcie, a Sowie-
ci zaczęli się przegrupowywać. 
Światło  dogorywającej stodoły 
ledwo było widoczne, na około 
zapanowała ciemność. Szybko 
zacząłem wycofywać do tyłu 
plutony, przyśpieszając prze-
prawę. My tymczasem ubezpie-
czyliśmy na wszelki wypadek. 
Po krótkiej chwili milczenia  na 
lewym skrzydle zawrzała walka, 
ale nie było tam już naszych lu-
dzi. Przybył goniec z rozkazem 
od „Łupaszki”, żebym się wy-
cofał do przeprawy i sprawdził 
czy wszyscy nasi są. Opuścili-
śmy grupkami jar i zbliżyliśmy 
się do przeprawy. Okazało się, 
że naszych nie brakuje. Cicho 
i szybko, zachowując środki 
ostrożności, przeprawiliśmy się 
na drugi brzeg. Po tamtej stro-
nie trwała jeszcze walka, ale 
nikt z V Brygady nie był w nią 
zaangażowany. Naszych ran-
nych przenoszono do pobliskiej 
wsi Borejszycha. W pierwszym 
mieszkaniu spotkałem księdza 
„Ignacego” i cały szereg party-
zantów cisnących się do  spo-
wiedzi.. Po uporządkowaniu 
oddziału, zabierając rannych na 
furmanki, odmaszerowaliśmy 
poza trakt Batorego do wsi Biała 
Woda. Część naszych została we 
wsi Borejszycha.
 Następnego dnia rano (3.II)  
„Łupaszko” polecił  mi udać się 
do Niedroszli, by ustalić wyni-
ki minionej walki. |Wziąłem  ze 
sobą „Akację”, około 10 żoł-
nierzy mniej wyczerpanych i 
na wszelki wypadek „Aldonę”. 
Około godziny maszerowali-

śmy wzdłuż rzeki, posuwając 
się bardzo ostrożnie, teren był  
niebezpieczny. Z przeciwległe-
go brzegu podano nam łódkę  i 
po ustaleniu, że podobno ruska 
partyzantka odmaszerowała, 
Miłoszewski nas przeprawił na 
drugi brzeg. Zjedliśmy u nich 
śniadanie. Ostrożnie posuwa-
liśmy się na pole wczorajszej 
walki. W pobliskich koloniach 
panował spokój. Ostrożnie zbli-
żałem się do gajówki położonej 
w lesie w pobliżu drogi łączącej 
Radziusze Łozowe z Supronię-
tami. Z odległości 70-80 m. ob-
serwowaliśmy gajówkę, w której 
panowała cisza. Dla pewności 
posłałem „Akację” , by zajął sta-
nowisko z przeciwległej strony, 
zaś sam powoli zbliżałem się do 
budynków gajówki. Zasłaniała 
mnie okazała szopa, zza której 
obserwowałem gajówkę. Na-
dal żadnego ruchu, co wydało 
mi się podejrzane. Całą rodzinę 
gajowego Hryncewicza znałem 
i po chwili zauważyłem gajowe-
go  wychodzącego z mieszkania. 
Gdy mnie zauważył dał znak 
ręką, że coś tam się dzieje. Aka-
cja się jeszcze nie pokazał. Ga-
jówka była obserwowana przez 
„Irenka” i „Aldonę”. I w pew-
nym momencie „Aldona” krzyk-
nęła i biegiem w moim kierunku 
za szopę, przeskoczyli parkan, a 
tam „Irenka” ugodziła kula w ra-
mię. Ja wyskoczyłem z pepeszą, 
ale wstrzymała mnie „Aldona” 
krzykiem „dowódca, uważaj, 
on tam stoi  za rogiem szopy”. 
Gdy ostrożnie wyjrzałem, zo-
baczyłem lufę jego karabinu. 
Musiałem go zajść od tyłu, tym 
bardziej, że nie widziałem ilu 
ich jest. Szybko biegłem wzdłuż 
dłuższej ściany szopy i już na 
pierwszym rogu zderzyłem się z 
przeciwnikiem. Było to ogromne 
chłopisko. Wymierzyłem pepe-
szę prosto w niego, pociągnąłem 
za spust – zacięcie. Odciągnąłem 
ponownie – zacięcie. Wyrzucam 
z pepeszy bębenek i wyjmuję zza 
cholewy rożek, a mój przeciwnik 
stał nieco zbaraniały z karabi-
nem w ręku. Gdy nabiłem rożek i 
byłem prawie gotowy do strzału 
ten nastawił lufę karabinu prosto 
we mnie. Ja w tym momencie 
nieco się odchyliłem. Padł strzał, 
kula przeszła mi pod pachą. Zro-
biło to swoje wrażenie, w głowie 
mi zaszumiało i pomyślałem, że 
jestem trafiony. Oparłem się o 
ścianę i pomyślałem, że za chwi-
lę upadnę. Ale bólu nie czułem. 
Widziałem przed sobą  pół ka-
rabinu mego przeciwnika i czu-
łem smród spalonego prochu, 
osmolone ubranie, które tliło się 
na mnie, ale do równowagi do-
prowadził mnie trzask karabino-
wego zamka, wprowadzającego 
nowy nabój do lufy. Poderwałem 
się i odbijając lufę przeciwnika, 
skierowałem w niego pepeszę. 
Nie wytrzymał nerwowo i rzucił 
się do ucieczki. Dobiegł do pło-
tu sztachetowego i w tym czasie 
oddałem w jego kierunku serię 
– zawisnął na płocie. W tym cza-
sie z drugiej strony rozgorzała 
strzelanina. Akacja już doszedł 
do gajówki. Pozostało na miej-
scu kilka sowieckich trupów. Za-
braliśmy broń, dwa konie z san-
kami, rannego „Irenka”  i zaraz 
go tymi sankami odwieźliśmy na 
kolonie Radziusze, dokąd spro-
wadzony ze Świra lekarz Gin-
ko fachowo opatrzył rannego, 
którego zostawiliśmy w jeden z 
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pobliskich kolonii pod opieką na 
okres rekonwalescencji. Zdoby-
liśmy sporo amunicji, trzy ruskie 
karabiny, dwie pepesze i torbę z 
dokumentami i mapami, jeden 
nagan i pistolet „te-te”. W samej 
torbie znalazłem zapiski. Była 
tam ewidencja miejscowej lud-
ności – młodych nadających się 
do partyzantki z oznaczeniem 
rodzaju formacji, w których słu-
żyli przed wojną. Była też kartka 
papieru z rozkazem dla dowód-
cy patrolu dla ustalenia wyni-
ków walki pod Radziuszami.  
W relacji miejscowej ludności  
w Sinciniętach, skąd sowiecki 
oddział brał wtedy furmanki i 
gdzie zatrzymali się na krótki 
odpoczynek, zabitych i rannych 
wwieziono na 250 furmankach. 
Wycofali się w kierunku na Sy-
rowatki, Wiszniew za Jezioro 
Świrskie.

ŻUKOJNIE (Strackie)
Miejscowa ludność i pobliskich 
wsi zaczęła się skarżyć, że swa-
wolą sobie ci Niemcy z posterun-
ku w Żukojniach. Nasz wywiad 
ustalił, że stołówkę mają jakieś 
50-60 m. od posterunku. Ustalo-
no, że spodziewają się wizytacji 
zwierzchników, którzy przyja-
dą na saniach. Postanowiliśmy 
skorzystać z tego. Ja stałem na 
ubezpieczeniu dalej. Przebra-
liśmy „Alfonsa” i kilku innych 
za Niemców i kiedy połowa ich 
była na stołówce, a druga na po-
sterunku wszedł „Alfons” w ofi-
cerskim niemieckim mundurze i 
zaczął od razu od sztorcowania, 
że bałagan brud, itd. Niemcy tyl-
ko słuchali na baczność „Jawohl, 
jawohl!”. I kiedy on ich ustawił 
w szeregu, a broń znajdowała się 
na stojakach, rozkazał „siad!” i 
ci Niemcy usiedli. On wtedy im 
powiedział, że to są polscy par-
tyzanci i po kolei siedzących 
porozbrajali i do jednego poko-
ju zamknęli. Furmanki stały na 
podwórzu i czekały spokojnie i 
wtedy powoli tych wszystkich 
wracających ze stołówki rozbra-
jali po kolei bez najmniejszego 
kłopotu. Niemców posadzono na 
furmanki i do najbliższego gar-
nizony ich odesłano. Później już 
Niemcy nie organizowali następ-
nego posterunku w Żukojniach. 
My odmaszerowaliśmy na swoje 
wyznaczone miejsce w odległo-
ści ok. 20 km. I do nas dołączył 
pies .Część nas miała  niemiec-
kie umundurowanie, więc ten 
pies raczej trzymał się tych 
płaszczy niemieckich. Ja miałem 
takiego chłopca-partyzanta „Mi-
krusa”, który złapał tego psa na 
smycz i prowadził. Ale  pies od 
nikogo pożywienia nie przyjmo-
wał i kiedy na drugi dzień widzę,  
ze  psem trudna sprawa, powie-
działem „Mikrusowi”: „Puść go, 
niech sobie idzie, gdzie chce”. 
„Mikrus” z płaczem wypuścił 
psa i pies pobiegł. Ale wrócił po 
kilku  godzinach, odnalazł „Mi-
krusa” i zaczął się do niego łasić 
i od niego pierwszego przyjął 
pokarm.  był w naszym oddzia-
le aż do ostatka, do rozbrojenia. 
I zostawiliśmy go gdzieś u jed-
nego gospodarza koło Białego-
stoku o nazwisku Moroz. Był 
to doskonały pies, wyszkolony 
niemiecki wilczur, nazywaliśmy 
go „Negri”. 

STRUNOJCIE
 Był tam  garnizon litewsko-nie-
miecki nastawiony antypolsko. 

Wszystkie wjazdy do ulic były 
zagrodzone drutem kolczastym 
i cała wieś.  „Łupaszko” poleci 
mnie go zlikwidować. Przysze-
dłem ze swoim szwadronem, ale 
zasięgnąłem doskonałych infor-
macji od miejscowych Polaków i 
w Wielki Piątek przed Wielkano-
cą postanowiłem przed świtem 
zaatakować W dwóch miejscach 
szybko zlikwidowaliśmy zapo-
ry i weszliśmy do Strunojć (pół 
wieś - pół miasteczko).Był tam 
młyn i ten posterunek. Litwini 
się nastraszyli i kilku Niemców 
skryli się w młynie. My nie wie-
dząc, gdzie się oni ukryli zabra-
liśmy  broń i zlikwidowaliśmy 
sklep. Mieliśmy wyznaczone w 
rejonie Bujwidz Święta Wielkiej 
Nocy. Tam miałem wyznaczone 
przywieźć zapas żywności. U 
pewnego zamożnego Litwina w 
Strunojciach zabraliśmy buha-
ja i jednego okazałego ogiera z 
wozem, do którego przywiązali-
śmy buhaja. Naładowaliśmy ze 
sklepu, co było możliwe. Była 
tam też wódka i chłopcy zaczę-
li ją zabierać, więc musiałem to 
porozbijać, że nie doszło do ja-
kichś incydentów. W miasteczku 
było nas ok. 50, reszta poza ob-
rębem. Oni nie spodziewali się 
ataku, co myśmy wykorzystali. 
I przyjechaliśmy do Bujwidz i 
tam doszła do as wiadomość, że 
„Łupaszka” wpadł w ręce nie-
mieckie...
SUDERWA W miasteczku było 
stacja nasłuchowa lotnictwa nie-
mieckiego. Porozbrajaliśmy za-
łogę, zabraliśmy sprzęt radiowy  
i dwóch Niemców do obsługi, 
którzy próbowali łapać wiado-
mości o Niemczech, co tam się 
dzieje. W Suderwie byliśmy kil-
ka dni i ciągle utrzymywaliśmy 
kontakt z Wilnem. Były nocne 
bombardowania. I przyszło do 
mnie, żeby dać jeden pluton do 
dyspozycji, żeby go wysłać do 
zdobycia strategicznego mostu, 
ale kto był dowódcą ,nie wiem. 
Ja dałem pluton „Kostka” około 
50 ludzi, których podobno wszy-
scy tam zginęli przy zdobywaniu 
mostu i „Kostka” razem z nimi. 
Przyszedł goniec, żeby stawić 
się do Wilna. Generał „Wilk” 
wzywał na defiladę czy na od-
prawę jakąś. I wtedy „Łupasz-
ko” się zastanowił. Zebrał nas 
wszystkich i powiedział „Jeżeli 
doczekali się takiego czasu, kie-
dy będzie nade mną sąd za nie 
wykonanie polecenia gen. „Wil-
ka”, to proszę pamiętać w jakich 
okolicznościach i dlaczego, ja 
się zdecydowałem tam nie pójść. 
Nie mogę ryzykować, żeby moi 
żołnierze byli wieszani na bra-
mach Wilna, żeby tam rozstrze-
liwano przez Ruskich, bo taki 
czeka los naszą Brygadę, jeżeli 
tam pójdziemy”.

MARSZ NA ZACHÓD Wy-
maszerowaliśmy z Suderwy i 
stanęliśmy w majątku Ponary. 
Było bombardowanie, strzela-
nina, artyleria. Staliśmy  tam 
jedną dobę, a front  przesunął 
się na zachód. Na drugi dzień  
„Łupaszko” mówi mi „Dłużej 
czekać nie możemy. „Maks” idź 
na wywiad, jakie są możliwości 
przejścia przez ten tor do lasu”. 
Na to ja mówię „Nie ma czasu 
na czekanie, przygotować się do 
marszu, ja pójdę na czoło”. To 
mówi „dobrze”, zdecydował się. 
Przejechałem z ułanami za tor 
i od razu obsadziłem karabiny 

maszynowe z lewej i z prawej, 
żeby umożliwić przejście całej 
brygady, bo piechota nie mogła 
szybko. I wtedy przeszliśmy w 
lasy i tymi lasami szliśmy. Mie-
liśmy bardzo dobrych przewod-
ników, Polaków z Litwy. I tam 
gdzieś koło Olity zatrzymaliśmy 
się w majątku i tam zostaliśmy 
okrążeni przez Sowietów z fron-
tu. Przyjechał konno kapitan, 
żeby się dowiedzieć, co my za 
jedni, skąd jesteśmy i co robimy. 
Zapewnił nas, że postara się za-
łatwić u wyższych władz bezko-
lizyjny przemarsz na macierzy-
ste tereny i żebyśmy tu zaczekali 
do jutra. 

ROZMOWY Z SOWIETAMI  
Następnego  dnia kapitan zjawił 
się punktualnie i zaproponował 
wysłać delegacje do głównodo-
wodzącego frontem, którą on 
jest upoważniony do prowadze-
nia osobiście. Szybko z mają-
teczku ściągnęliśmy bryczkę i 
konie. Wyznaczeni przez „Łu-
paszkę” pojechaliśmy: „Bohun” 
(adiutant „Łupaszki”), ja i „Mro-
k”(kawalerzysta od „Tatara”). 
Ruski kapitan jechał przodem, 
my za nim bryczką. Przeciskali-
śmy  się wśród kolumn różnego 
rodzaju wojsk. Przewodnik nasz 
wprowadził nas w las, gdzie 
roiło się od różnego rodzaju 
łączników konnych, szybkobie-
gaczy, telefonistów z kablami 
różnych kolorów. Przy małym 
skrzyżowaniu dróg leśnych ka-
zał nam zostawić bryczkę. Sam 
zsiadł z konia i poszliśmy w dal-
szą gęstwinę. Zostaliśmy sami, 
a po jakimś czasie pokazała się 
sylwetka naszego przewodnika, 
a za nim w odległości ok. 10 
m. wolno posuwała się figura 
umundurowana wielkiej oka-
załości. Nasz przewodnik, gdy 
się przybliżył, oświadczył nam 
„Rozmawiać będzie z wami ge-
nerał Czerniachowski”. Zatrzy-
mali się od nas w odległości 7-8 
metrów. Generał zadawał pyta-
nia z szyderczym uśmiechem: 
Sąd jesteśmy, co za jedni, dokąd 
zmierzamy, czy mamy kontak-
ty z Wojskiem Polskim Wandy 
Wasilewskiej. Na zakończenie 
powiedział „Eto szczekatliwyj 
wapros”(sprawa nieprzyjem-
nie delikatna). Zaproponował 
likwidację grupy niemieckiej 
okrążonej w lasach w sile ok. 
1.000 ludzi i co do takiej akcji 
potrzebujemy, jakiego wsparcia, 
jakie broni, ilu ludzi. Szybko zo-
rientowałem się, o co mu chodzi, 
gdyż dotychczas  nie zapytał o 
siłę naszego oddziału. Zrzekłem 
się wszelkiej pomocy, poprosi-
łem tylko o dokładną lokalizacje 
grupy niemieckiej, w istnienie 
której nie wierzyłem – udawali-
śmy nawzajem. Zapewniłem, że 
po koniecznym przygotowaniu 
akcje przeprowadzimy własny-
mi siłami. Przytaknął i pokiwał 
głową. Polecił czekać do jutra 
godz. 8 rano. Po rozmowie od-
jechaliśmy do miejsca posto-
ju.   Po powrocie naszej dele-
gacji przyszedł sowiecki major  
o nazwisku Tarajew (otyły, nie 
frontowiec, z wyglądu funkcjo-
nariusz  Smierszu), który  mówi, 
że jeden żołnierz sowiecki za-
brał „parabellum” polskiemu 
partyzantowi. Ponieważ on wie, 
że zostało to zrobione niezgod-
nie z przepisami, więc chciałby 
ten „parabellum” zwrócić i do-
stać pokwitowanie z pieczęcią. 

Ja mówię, że pieczęci nie mam, 
a żaden z naszych żołnierzy nie 
skarżył się, że mu zabrali. Ale 
on nalegał, że chce zwrócić, bo 
on jest od pilnowania porządku. 
Przedstawił się jako major Ta-
rajew. Ja mu na karteczce tam 
napisałem i podpisałem się jako 
porucznik „Skalny” z warszaw-
skiego oddziału. On ciągle był 
taki zasmucony, że „charaszo”, 
ale pieczątki nie ma. A ja mówię, 
ze nie mam i nikt w naszym od-
dziale nie ma.

ROZWIĄZANIE V BRYGADY 
Następnego dnia godz. 8-ma 
przeszła, gońca nie było i „Łu-
paszko”  mówi: „Wiem, że to 
jest zasadzka, maszerujemy da-
lej”. I my wtedy szybkim mar-
szem w kierunku Porzecza. Na 
czele jechał szwadron kawalerii 
(nie mój), ja wtedy zamykałem 
pochód. I staraliśmy się jak naj-
szybciej, ludzie byli nakarmieni. 
Korzystaliśmy z miejscowych 
przewodników, bo już nie było 
map. Zatrzymaliśmy się  na 
krótki odpoczynek i wtedy przy-
jechał  samochód z sowieckimi 
oficerami. Na warcie stał wtedy 
„Bill” i był obandażowany, bo 
był ranny w głowę jeszcze pod 
Wilnem. I  kiedy ktoś z dowódz-
twa  podszedł do nich, to powie-
dzieli „Wasz oddział musi teraz 
iść do Porzecza i tam będziecie 
wcieleni do Wojska Polskiego”. 
„Łupaszko” odpowiedział: „do-
brze”, a oni , żeby zaraz ma-
szerować On na to: „W pierw-
szej kolejności puścimy oddział 
konny, a teraz zanim ja tu zbio-
rę, zlikwiduję ten nasz postój, a 
piechota będzie maszerowała z 
tyłu”. No to dobrze, i z tymi Ru-
skimi pojechał oddział „Tatara”, 
któremu przy mnie powiedział 
„Łupaszko”: „Przy pierwszej 
możliwości, rzucać konie i w las. 
Grozi nam niebezpieczeństwo i 
wtedy kierować się pojedynczo 
w Lasy Augustowskie”. A z resz-
tą zostaliśmy. Zebrał nas, rozło-
żyliśmy ognisko i spaliliśmy tam 
dokumenty, kto jakie miał, nie-
którzy zdjęcia niszczyli. I wtedy 
„Łupaszko” powiedział „Grupa-
mi w kierunku na Lasy Augu-
stowskie”  i dodał „Rozdzielić 
się”. A ja powiedziałem: „Kto 
chce do mnie dołączyć, proszę 
bardzo. Ja prowadzę sam” Ma-
szerowaliśmy dzień i noc, klu-
czyliśmy przez błota i kładki, 
bez przewodnika, na zachód w 
kierunku Niemna. Trudno było w 
kupie utrzymać wszystko. Jednej 
nocy napotkaliśmy na maszeru-
jące kolumny, jechały tabory. I 
myśmy tak stali i ode mnie odłą-
czył się „Zawisza” z kilkoma 
ludźmi. Doszliśmy do Niemna 
i znaleźliśmy niewielką łódką; 
w czasie  tej przeprawy  utonął 
„Dudek”. Po przejściu Niemna 
kierowaliśmy się na południe i 
kilku dniach doszliśmy do So-
poćkiń. Z mojego szwadronu 
pozostali „Akacja”, „Mikrus”, 
„Aldona”, „Ryszard”, „Florek”. 
Był jeszcze „Pstrąg”. Dalej już 
po cywilnemu doszliśmy do 
Białegostoku. Ja tam miałem 
brata i jakoś skontaktowaliśmy 
się z siatką organizacyjną. Roz-
lokowaliśmy ludzi po melina w 
mieście, a później dotarliśmy do 
„Łupaszki” w Kieturykach koło 
Jałówki. I potem dołączył do nas 
„Nowina” (Lech Beynar, póź-
niejszy „Jasienica”).

„ALDONA” - Lenczowska-
-Rymszowa Aldona
Koło Olity byliśmy w jednym 
majątku kilka dni. Bardzo sym-
patyczne panie, które rozmawia-
ły z nami po polsku. Po kilku 
dniach krążenia znaleźliśmy się  
na dużej polanie wśród lasów, 
tam  była taka łąka. Komen-
dant „Łupaszko” przemówił 
do wszystkich, ze niestety on 
nie jest w stanie prowadzić ca-
łej Brygady. A każdy na własną 
rękę, jeżeli chce, może podążać 
w  kierunku Warszawy, bo War-
szawa będzie się broniła. Był to 
moment bardzo przykry. Pamię-
tam, jak  naszego „Siwka” roz-
siodłano, to zaczęłam płakać. 
Ale to było krótko. Za „Mak-
sem” podążyło ok. 50 osób. Na-
stawiliśmy się na kierunek Pusz-
czy Augustowskiej. No i szliśmy 
tego dnia przez takie laski, 
zagajniki. Wiem tylko, że mię-
dzy jeziorami, jakiś taki rozbity 
mostek. Przechodziliśmy wpław 
przez tę wodę, nie było głęboko. 
I biegliśmy do drugiego lasku 
pod górę. A już widzieliśmy na 
horyzoncie, że wojsko sowiec-
kie podążą naszym śladem. I w 
takim zagajniku szliśmy gęsiego 
i w pewnym momencie rozległ 
się strzał, pada jeden z żołnierzy. 
Miał pseudonim „Artur”. Dobie-
głam do niego, jest ranny w udo, 
nie może stanąć na nogę, prze-
wraca się.  Zaraz mu ją  jakoś 
przewiązałam i wzięliśmy go  
na płaszcz i nieśliśmy, żeby go 
gdzieś ulokować. To był po pro-
stu strzał niechcący, ktoś ta nie 
zabezpieczył karabin i wystrze-
lił. Zanieśliśmy go do opuszczo-
nej leśniczówki. Liczyliśmy, że 
ktoś wróci, ale byłam zaniepoko-
jona tym faktem. I spotkaliśmy 
dziewczynę lat ok. 18, do której 
podeszłam. Zdjęłam z szyi złoty 
łańcuszek ze złotym medalio-
nem dałam jej i prosiłam, żeby 
się nim zaopiekowała i zwiozła 
jakąś furmanka do Porzecza do 
szpitala. Ona wzięła i obiecała, 
że się zajmie, ale prawdopodob-
nie nim doszła, to już Ruscy go 
znaleźli i rzeczywiście odwieźli 
do szpitala. Podobno amputowa-
no mu nogę. A my szliśmy przed 
siebie. Nie było dnia ani nocy, 
trzeba było iść. Wszędzie w po-
bliżu było wojsko sowieckie. 
Ponieważ „Maks”  miał ze sobą 
a kompas i mapy, kierowaliśmy 
się do Niemna. Nasza gromadka 
zaczęła topnieć. Słabsi nie wy-
trzymywali. Gorąco było i nie 
mieliśmy już jedzenia trzy dni. 
I chłopcy poszli gdzieś w pole i 
znaleźli młode ziemniaki, takie 
jak jaja gołębia. Przynieśli te 
ziemniaczki, rozłożyli ognisko, 
piekli elegancko i ja jednego 
dostałam. Nie mieliśmy nic do 
picia, bo to był taki suchy las, 
nawet jagód nie było. Byliśmy 
tak spragnieni, ze gałązki brzo-
zy braliśmy do ust. I w pewnym 
momencie wyszliśmy z lasu w 
samo południe i był taki dołek 
zarośnięty i mówią, ze jest tam 
woda. Chłopcy weszli, zaczęli 
człapać nogami, wygnietli tro-
chę tej wody. Więc ja doszłam, 
miałam menażkę, nabrałam do 
menażki tej wody. A w tej wo-
dzie takie czerwone robactwo 
się ruszało. Wyjęłam gazę z tor-
by, wszyscyśmy cmokali jak ze 
smoczka, żeby troszeczkę zwil-
żyć sobie usta....
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Zacznę łagodnie- od przyrody. Oto jabłoń. Została skazana 
na wycięcie. Wyrok odroczono z powodu braku narzędzi. 
Obcięto tylko gałęzie czekając przyszłego sezonu, żeby 
wyciąć drzewo ostatecznie. I tak nie przeżyje zimy.

Otóż nie! Ogołocone drzewko ciepłą wiosną wypuściło 
nieśmiałe pąki. 

Drzewko walczyło o istnienie. Zebrało wszystkie siły i od-
ważyło się pokazać w bujnej  zieloności.

Ogrodnikowi serce i sumienie nie pozwoliły dokończyć 
dzieła zniszczenia. Ułaskawił jabłonkę wzruszony jej siłą 
przetrwania, a nawet jej pomógł  -niszcząc szkodniki, le-

cząc i nawożąc drzewko .
Pomogły też pszczoły- pokazały się owoce. 
 Nie tylko przyroda walczy o przetrwanie. Ludzie jeszcze 
bardziej chcą przeżyć. Wewnętrzna siła i wola istnienia 
uratowały wielu ludzi. 
Przypomnijmy sobie zesłańców na Syberię. Oni też zostali 
skazani na wieczną zimę i wyginięcie. W nieludzkich wa-
runkach, w nieludzkiej ziemi, ciężko pracując, głodując  
walczyli o przetrwanie. 
Nie było dla nich litościwego ogrodnika, byli tylko opraw-
cy, którzy robili wszystko, żeby skazańcy nie przeżyli. 

Jest sporo wspomnień Sybiraków, warto się z nimi zapo-
znać. Ja przytoczę tylko jedną historię znanej mi rodziny. 
Jest to opowiadanie nieżyjącej już pani  Jadwigi spisane  
dawno temu. Dobrze, że pozostała pamięć... 

Było to 20 lutego 1940 roku na Kresach, na Wołyniu. Było 
zimno. Jadwiga z mężem, z dziećmi i z pakunkami wyjeż-
dżała furą ze wsi. Po drodze dziecko z dalszej rodziny szło 

do szkoły. Mała Władzia nie rozumiała: 
- Dlaczego ciocia i wujek wyjeżdżają? Dlaczego nawet się 
nie zatrzymali, żeby się pożegnać?
A ich wywozili na Sybir i słuch o nich na długo zaginął.

Cudem przeżyli. Po latach ciocia Jadzia opowiedziała Wła-
dzi ich historię. Oto jej opowieść:

Jechaliśmy pociągiem około miesiąca. Wagon 45- osobo-
wy, zamknięty, cały wewnątrz oblodzony. Malutki piecyk 
pośrodku i otwór w podłodze na potrzeby fizjologiczne. Po 
dwóch dniach dostaliśmy po pół litra zupy. Mróz minus 30-
40 st C. Dużo malutkich dzieci, wrzask, rozpacz. Potem 
wieźli nas dalej odkrytymi samochodami. Olbrzymie zaspy 
śnieżne. Samochody pogrzęzły. Na strasznym mrozie cze-
kaliśmy cały dzień nim odkopano dalszą drogę. Byliśmy 
skonani, zmarznięci, głodni.
 Tak dojechaliśmy do Szyczynki nad rzeką Suchoną. Tam 
rozmieścili nas w barakach. 

NKWD codziennie pędziło nas do piłowania drzewa. Praca 
ponad siły. 
    1941 rok
Wezwali nas wszystkich z pracy do baraku. I znów pro-
myk nadziei, że pozwolą nam wrócić do Polski. Próżne na-
dzieje... Oni tylko ogłosili nam o napaści Hitlera na Rosję. 
Oczekiwali od nas jakichś znaków boleści, a nas rozpiera-
ła wewnętrzna radość, której nie można było okazać. Dali 
nam zastępcze dowody- „ udastowirenie”. Nie chcieliśmy 
tego podpisać, ale NKWD z pistoletem wycelowanym w 
nas zmusiło nas do podpisania.
Jednak zwykli ludzie radzieccy zawsze nam współczuli i 
pocieszali nas, że my to chociaż dostaliśmy baraki, a ich 
rodzice i tego nie mieli. Musieli budować sobie lepianki i 
też musieli bardzo ciężko pracować przy wyrębie lasu. 
 Rok 1942- porozumienie Sikorskiego z rządem ZSRR:  
Wszystkim wolno się poruszać po terenie całego woje-
wództwa. Ogarnął nas szał radości- zaczęliśmy śpiewać 
nasz hymn, wszyscy się całowali i ściskali. 
No, ale gdzie mieliśmy iść, skoro wszędzie czyhało na nas 
niebezpieczeństwo śmierci !? 
 W 1943 roku mąż poszedł do Polskiej Armii. Zostałam 
sama z dwójką dzieci, byłam w ciąży z trzecim. Mieszkali-
śmy w jednym pokoju z Rosjanką, jej szóstką dzieci, kozą 
i świnią z prosiętami- Koszmar! 
 Moja córka Lusia miała odmrożoną rękę aż do łokcia z 
ropiejącym wrzodem. Raz jak my matki przyszłyśmy po 
ciężkiej pracy skonane do domu zastałyśmy nasze dzieci 
bijące się o kromkę chleba. Był niesamowity wrzask i tu-
mult. Nie było możliwości perswazji, nie wytrzymałam. 
Wzięłam pas i zaczęłam je uciszać bijąc gdzie popadnie. 
Uderzyłam moją córkę Lusię sprzączką od pasa i wtedy 
rozwaliłam jej ten okropny wrzód na ręce. Dziecko ze-
mdlało z bólu , ale ręka została uratowana od amputacji. 
Długo jeszcze przemywałam jej  tę ranę gotowaną wodą  
ale to nie pomagało. Potem dostałam odrobinę wódki do 
opatrunków i to dopiero pozwoliło ranie powoli się zagoić.
 Okropnie biedowaliśmy i głodowali. Dochodziło do tego, 
że zaczęłam po nocach kraść owies. Potem męłam to na 
żarnach i to nas uratowało przed  śmiercią głodową. Mniej 
odważni, którzy nie kradli poumierali z głodu. My też bar-
dzo chorowaliśmy, ale lekarzy żadnych nie było. Z głodu 
dostaliśmy kurzej ślepoty, tzn. w dzień jeszcze trochę wi-
dzieliśmy, ale wieczorem  nawet przy żarówce nie widzie-
liśmy nic. Jakaś pielęgniarka dała nam odrobinę tranu. Tro-
chę pomogło. 
 Raz miałam 40 stopni gorączki i już zupełnie nie mogłam 
ustać na nogach, ale NKW-dzista u którego chciałam się 
zwolnić od ciężkiej pracy zwymyślał mnie i jeszcze chciał 
ukarać za bumelanctwo...

 To wszystko było takie okropne i nie da się tego opowie-
dzieć...

Tyle opowiedziała Władzi jej ciocia Jadwiga. W wielkim 
skrócie kilka lat katorgi!

Jadwiga wytrzymała. Dała radę przetrzymać po ludzku nie-
ludzki los. Nieprzeparta wola istnienia- jak w przyrodzie. 
Potrafiła też ochronić swoje dzieci i w końcu przywieźć je 
do upragnionej Polski. 
  

/ Lusia
Tu je wychowała i doczekała się wnuków. Rodzina się roz-
rastała, przybyło następne pokolenie.
Jednak wszyscy pamiętają losy swoich przodków. Syn Ja-
dwigi- Tosiek jest członkiem Związku Sybiraków i przyjeż-
dża do Wrocławia na spotkania Sybiraków i uroczystości . 
  

/ Tosiek
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/ Marsz Sybiraków (2017r.)

Tak, pąki miłości Jadwigi rozkwitły i dały piękne owoce. 
Nie byłoby tego jednak gdyby ta kobieta nie miała ogrom-
nej siły przetrwania. 

Podobny los spotkał wielu naszych rodaków zesłanych na 
Sybir. Pomimo ogromnych trudności przetrwali. 

Drzewo gdy ma dobre korzenie przetrwa i odrodzi się na-
wet ścięte do ziemi. Z ludźmi już tak nie jest. Warto jednak 
pamiętać o swoich korzeniach i z rodzinnych historii czer-
pać siły do przezwyciężania różnych trudności jakie niesie 
życie. 

 / korzenie

„GAZETA LWOWSKA” 
W LATACH 1941-1944
Dla „Barw Kresów” KS Aleksander Szumański
1 sierpnia 1941 r. w dniu proklamowania dystryktu Ga-
licji, ze stolicą we Lwowie ukazało się specjalne wydanie 
„Kuriera Lwowskiego”, który stać się miał -jak zapowia-
dano - oficjalnym organem niemieckich władz okupacyj-
nych w języku polskim.
Ostatecznie po ponad tygodniowych przygotowaniach 9. 
VIII. 1941 r. w sprzedaży zamiast anonsowanego „Ku-
riera Lwowskiego” pojawiła się polskojęzyczna „Gazeta 
Lwowska” - „Dziennik dla Dystryktu Galicja”. Począt-
kowo „Gazeta Lwowska” ukazywała się w nakładzie 50 
tys. egzemplarzy, później nakład jej stopniowo wzrastał, 
osiągając już w grudniu 1941 r. 70 tys. egz., a w sierp-
niu 1943 r. sięgając blisko 90 tys. egz.  Wzrost ten jednak 
okupiony został stopniowym, ale wyraźnym zmniejsze-
niem objętości pisma.
Ten wysoki, jak na warunki okupacyjne nakład, tłumaczyć 
można zapewne świadomą polityką niemiecką i wzmożo-
nym naciskiem propagandowym na ludność polską, zwłasz-
cza latem 1943 r. (m.in. sprawa katyńska). Mógł on być jed-
nak również pochodną pozytywnej oceny przez część spo-
łeczeństwa polskiego Ziemi Czerwieńskiej niektórych treści 
głoszonych na łamach lwowskiej „gadzinówki” (przede 
wszystkim działu kulturalnego prowadzonego przez zna-
nego pisarza Stanisława Wasylewskiego). Przypominanie i 
akcentowanie polskich tradycji i przeszłości Galicji przez 
„Gazetę Lwowską” miało wyraźną wymowę w obliczu zbli-
żającego się frontu, jak i odczuwanej coraz bardziej dotkli-
wie aktywności ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego. Nie 
bez wpływu pozostawała także relatywnie niewysoka cena 
„GL”, która wynosiła 20 groszy, a od połowy 1943 r. 25 gro-
szy za egzemplarz.
„Gazeta Lwowska” zwana niekiedy „Lembergierką” była 
niezwykle popularna we Lwowie. W pierwszym okresie 
okupacji niemieckiej, jak pisano w jednym z raportów kon-
spiracyjnych, „polski gadzinowiec lwowski” był „chętnie i 
powszechnie czytywany”, gdyż nie zawierał „nieustannych 
napaści na przeszłość polską jak niedawny „Czerwony 
Sztandar” a podawał „tylko miłą uchu propagandę antyso-
wiecką”. Jej późniejsza poczytność wynikała przede wszyst-
kim z jej stosunkowo łatwej dostępności. Zdarzały się jed-
nak, zwłaszcza w okresie ważnych wydarzeń politycznych 
i wojskowych kłopoty z nabyciem lwowskiej „gadzinówki”. 
W 1944 r, za „Gazetę Lwowską” przychodziło płacić 60 gr 
do l zł za egzemplarz. Większość egzemplarzy „GL” we 
Lwowie była rozprowadzana przez kolporterów ulicznych. 
Wśród kolporterów oprócz młodzieży była stosunkowo 
liczna grupa wywodząca się ze zdeklasowanej inteligencji. 
Potwierdza to m.in. relacja W. Szolgini, który przez pewien 
czas był sprzedawcą ulicznym „GL”: „Co dzień raniuteń-
ko, w długim ogonku do ekspedycji w dawnym „Wieku 
Nowym” na ulicy Sokoła pod czwartym widziało się sporo 
różnych byłych urzędników, licznych nauczycieli, nie mniej 
takich i owakich artystów, a także różnych innych ludzi, któ-
rzy przed wojną naprawdę coś znaczyli.
Redaktorami naczelnymi „Gazety”, wydawanej oficjalnie 
przez końcem „Zeitungsverlag Warschau-Krakau G.m.b.H”, 
przez cały czas istnienia pisma byli Niemcy (w 1941 r. Feliks 
Rufenach, w 1941-42 r. Volksdeutsch A. Schedlin-Czarliń-
ski, w latach 1942-44 osobiście Pełnomocnik Szefa Prasy 
na dystrykt Galicji A.G. Lehmann. Stosunkowo nieliczny 
pozostawał skład redaktorski GL. Poza S. Wasylewskim w 
redakcji pracowała m.in. Irma Nalepowa, która parała się 
tłumaczeniami, pisywała też artykuły rocznicowe o tema-
tyce historycznej. Redaktorem kroniki miejskiej był Stefan 
Najder, współpracujący z pismem przez cały okres jego wy-
dania. Początkowo jako „reporter lokalny”, następnie zaś 
jako redaktor działu depeszowego pracował Zygmunt Szar-
gut. W redakcji „GL” ponadto byli zatrudnieni Jan Kilarski, 
Edward Twarowski (Twardowski), Ada Nadalinska, Jerzy 
Bielański, Jacek Machniewicz oraz Bielski. Wielu dzien-
nikarzy oraz pracowników technicznych dziennika mimo 
oficjalnej współpracy z aparatem propagandowym okupan-
ta była jednocześnie związana z polskim podziemiem nie-
podległościowym. W „Gazecie Lwowskiej” publikowali 
regularnie także: Tadeusz Krzyżewski, Witold Ziembicki, 
Leonia Rasińska i Seweryn Przybylski. T. Krzyżanowski i 
W. Ziembicki jeszcze przed 1939 r. dali się poznać jako au-
torzy przyczynków i szkiców z przeszłości Lwowa i Ziemi 
Czerwieńskiej .
Wśród autorów publikujących na łamach „GL utwory 

poetyckie była „grupka najmłodszych literatów, pragną-
ca wypróbować swoich sił. Niektórzy w okresie powojen-
nym zyskali nawet pewien rozgłos np. A.Hollanek. Część 
z nich, choćby Henryk Greb związana była z grupą po-
etycką „Żagiew”, wydającą swoje patriotyczne wiersze 
w podziemiu. Funkcję organizatora i animatora grupu-
jącego wokół siebie uzdolnioną literacko młodzież pełnił 
S. Wasyiewski.
Postępowanie ich nie znalazło szerszego zrozumienia. 
Pod ich adresem padły ostre słowa oskarżenia. W pod-
ziemnym „Biuletynie Informacyjnym Ziemi Czerwień-
skiej” na wiosnę 1943 r. pisano: „Na tle godnej i wzniosłej 
abstynencji pisarzy polskich dziwnie podle i nikczemnie 
wyglądaj ą wszystkie te sławy pisarskie, wchodzące jak 
chwasty na gnoju wydawnictw okupacyjnych. Korzy-
stając z usunięcia się pisarzy z prawdziwego zdarzenia 
wypełzły różne mizerne talenciki z niebytu i w myśl zna-
nego przysłowia: „na bezrybiu l rak ryba” zdobywają to, 
co w Ich mniemaniu ma być wawrzynem pisarskim. Nie 
mamy zamiaru uczynić tym panom i paniom zaszczytu 
wymieniania ich nazwisk prawdziwym polskim słowem 
w prawdziwym polskim piśmie. Wystarcza ciekawym 
wziąć do ręki jakikolwiek numer „Gazety Lwowskiej” a 
znajdą je tam razem z imionami. Są to lokalne „sławy” 
poetyckie, wyrosłe na braku jakiejkolwiek konkurencji, 
grafomańskie, płaskie wierszyki, których nie wydruko-
wałoby przed wojną żadne szanujące się pismo bruko-
we. Ludziom tym zdaje się być może, że spełniają jakąś 
szczytną, powinność, że ratują kulturę polską, że dają 
spragnionemu czytelnikowi polskiemu piękno i wzrusze-
nie. Ludziom tym jednak trzeba jasno powiedzieć -jeste-
ście zakałą polskiej kultury, która ma innych obrońców. 
Wychodzą pod ziemią tomiki prawdziwych polskich po-
etów, zawierające prawdziwe wiersze. Jest prawdziwa li-
ryka i prawdziwa satyra. Tomiki te są rozrywane po pro-
stu przez społeczeństwo polskie i ludzie płaczą, gdy się im 
recytuje te wiersze. Tu na łamach podziemnych tomików 
wierszy wytrawni mistrzowie dają koncert poetycki, a 
młodzi zdobywają pierwsze pisarskie wawrzyny. Tu jest 
słowo polskie, któremu wasze wiersze są jak rzucona w 
twarz obelga.
W cytowanym powyżej artykule „W obronie słowa pol-
skiego” została zawarta także najostrzejsza bodaj pod-
czas okupacji ocena „Gazety Lwowskiej” i całej prasy 
„gadzinowej”. Porównując „prasę okupacyjną wyda-
waną w języku polskim”, z prasą podziemną- „praw-
dziwym słowem polskim”, które „zeszło w podziemie”, 
„Biuletyn” pisał; „Z jednej strony jest jedno podłe, słu-
żalcze zakłamanie, jedno wielkie oszustwo popełnione na 
mowie polskiej dla przejrzystych interesów niemieckich 
- z drugiej zaś ciągła praca serc i umysłów nad zachowa-
niem polskiej prawdy. Wystarczy wziąć do ręki jakikol-
wiek numer „szmatławca”, by zapachniało odeń odorem 
kłamstwa i cynizmu. Pompatyczne tytuły, kłamliwe wia-
domości „z powiatów”, ordynarne oszczerstwa pod adre-
sem wszystkiego, co ludzkość wydała wielkiego, cały ten 
zakalec propagandy, którego niepodobna strawić.
Ten tak jednoznacznie negatywny osąd sformułowany w 
latach wojny nie uwzględniał jednak pewnych okoliczno-
ści, które po latach pozwalają na nieco bardziej zniuan-
sowaną ocenę „Gazety Lwowskiej”.
Nadzwyczaj rzadko w porównaniu do innych „gadzinó-
wek” na łamach „Gazety Lwowskiej” pojawiały się ko-
mentarze czy artykuły wstępne. Przed pisaniem artykułów 

/ Gazeta Lwowska z roku 1943
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politycznych zdołał się uchylić, 
mimo nacisków niemieckich S, 
Wasylewski, miał on też niekie-
dy łagodzić lub wręcz usuwać 
niektóre szczególnie drastyczne 
materiały propagandowe. Polscy 
redaktorzy „Gazety Lwowskiej” 
niejednokrotnie na własną odpo-
wiedzialność publikowali artykuły 
z „drugim dnem” lub ozdabiali je 
ilustracjami, które były odczyty-
wane przez polskich czytelników 
jako swego rodzaju manifestacje 
patriotyczne. Przykładem było np. 
świadome umieszczenie w opi-
sie wizyty gubernatora Franka w 
arcylojalnym jakoby dystrykcie 
Galicji informacji, że Generalny 
Gubernator porusza się po jego 
drogach autem pancernym. Nu-
mer „GL”, w którym zamieszczo-
no to sprawozdanie oraz kolejny 
zawierający wymuszone przez 
niemieckie władze propagandowe 
sprostowanie redakcji cieszyły się 
ogromną popularnością polskich 
czytelników i były kupowane na 
prowincji po wielokrotnej cenie. 
Niezwykłym jak na warunki oku-
pacyjne wyczynem było też kil-
kakrotne opublikowanie w „GL” 
listów J. Słowackiego do matki.
Na ten swoisty „mały sabotaż” 
redaktorów „szmatki” zwracało 
uwagę polskie podziemie. W jed-
nym z raportów z 1943 r. pisano 
m.in.: „Zaznaczyć jednak należy, 

że w „Gazecie Lwowskiej” prze-
mycane są bardzo zręcznie pew-
ne informacje, które pozwalają, 
uważnemu czytelnikowi zoriento-
wać się w wielu rzeczach np. w sy-
tuacji na frontach lub w wydarze-
niach politycznych na terenie Osi. 
Również bardzo zręcznie podawa-
ne są pewne wiadomości z Reichu.
Największe bodaj wrażenie i to 
nie tylko w kręgach polskich, 
ale także wśród Ukraińców, wy-
wołując ich wzburzenie, wzbu-
dził jeden z numerów „Gazety 
Lwowskiej” wydany kilka dni 
po tragicznej śmierci gen. Sikor-
skiego. W sprawozdaniu AK z 
lipca 1943 r. pisano m.in.: „Duże 
kłopoty miała redakcja „Gaze-
ty Lwowskiej” ze śmiercią Gen. 
Sikorskiego. Miał się ukazać ar-
tykuł o generale, przygotowano 
nawet dużą fotografię Sikorskie-
go w mundurze ze wszystkimi 
odznaczeniami z r. 1924., jednak 
cenzura nie puściła tego numeru 
z powodu munduru polskiego. 
Ciekawa była „Gazeta Lwow-
ska” z dn. 11 lipca b. r. Nr 160. 
Na trzeciej stronie dziennika 
umieszczono artykuł pt, „Litte-
ris et artibus - czyli dzieje gma-
chów Politechniki”. W końcu 
tego artykułu znajdujemy taką 
wzmiankę o poświęceniu Domu 
Studentów Politechniki: „Zain-
augurowano dzieło samopomo-

cy koleżeńskiej gorliwie: Ksiądz 
arcybiskup Isakowicz miał kaza-
nie, proste a serdeczne, a potem 
recytował ów wiersz dumny o 
posągu z jednej bryły, o rękach 
piorunowych - student inżynierii 
Władysław Sikorski”. Następny 
artykuł nosi charakterystyczny 
tytuł - „Odszedł gospodarz siew-
ca do ostatka”. Jest to wyjątek z 
„Chłopów” Reymonta opisujący 
śmierć Boryny. Po tym artykule 
wiersz „Gorące dnie nastają” 
- wiersz z pieśni Sobótkowych - 
Jana Kochanowskiego. Stwier-
dzoną jest rzeczą, że Ukraińcy 
zwrócili uwagę gubernatorowi 
Wachterowi na ten numer „Ga-
zety Lwowskiej”.
Na janusowe oblicze i nader spe-
cyficzną rolę spełnioną przez „Ga-
zetę Lwowską” zwrócili uwagę 
autorzy obszernego raportu „Stan 
polskiego posiadania kulturalnego 
we Lwowie (maj 1943)”: „Gazeta 
Lwowska” odpowiednio trakto-
wana, jest we Lwowie „umiejęt-
nie” czytana, służy do orientacji 
w podmuchach humoru politycz-
nego okupanta; na dalszych jed-
nak Kresach odgrywa dziwną rolę 
-jedynej nosicielki polskiego sło-
wa. W Kutach np. podają ją sobie 
wzajemnie, jak u nas gazetki kon-
spiracyjne. Podpatrzenie polskiej 
choć legalnej literatury pociąga 
natychmiast donosy Ukraińców do 

Gestapo, które prowadzą „nacjo-
nalistów” do więzień i obozów.
Warto wspomnieć na marginesie, 
że „Gazeta Lwowska” została w 
specyficzny sposób wykorzystana 
przez podziemie polskie w patrio-
tycznej - mającej też wydźwięk 
antyukraiński - akcji propagando-
wej w listopadzie 1943 r. W dniu 
11.XI.1943 r. część nakładu „GL” 
rozprowadzana przez kolporterów 
ulicznych we Lwowie została opa-
trzona nadrukiem, na którym wid-
niał Orzeł Polski, data 11 .XI oraz 
napis „Polska zwycięży”. Gazety 
z takim nadrukiem zostały równo-
cześnie podrzucone do skrzynek 
pocztowych Ukraińców podejrza-
nych o sympatie nacjonalistyczne 
i działalność antypolską.
Jeszcze bardziej jednoznaczna 
była ocena wielu świadków, któ-
rzy zeznając już po wojnie w 1945 
i 1946 r. w czasie śledztwa lub na 
procesie S. Wasylewskiego zwra-
cali uwagę na wyjątkowo wręcz 
pozytywny odbiór „GL” na Kre-
sach Południowo-Wschodnich. 
Stefan Marian Nowicki stwierdził 
m.in.; „Gazeta Lwowska” wyraź-
nie odróżniała się od innej prasy 
oficjalnej niemieckiej wydawa-
nej w języku polskim na terenie 
tzw. GG. Różnica polegała przede 
wszystkim na tym, iż gazeta ta po-
siadała dobrze rozbudowany dział 
kulturalno literacki o charakterze 

wybitnie polskim. Niezależnie od 
tego różnica zaznaczała się i w 
tym, że „Gazeta Lwowska” nie 
zamieszczała artykułów wybitnie 
napastliwych poniżających Pola-
ków i zniesławiających ich. (...) 
Dziwiłem się czasem nawet, że 
tego rodzaju pismo zamieszczało 
takie artykuły i że mogły one ujść 
cenzurze niemieckiej. Tadeusz 
Dwemicki uważał, że dział lite-
racko-kulturalny „Gazety Lwow-
skiej” był w ten sposób prowadzo-
ny, że mógłby uchodzić i w wolnej 
Polsce za dobre popularne pismo 
oświatowe. Dział ten zajmował 
w „Gazecie Lwowskiej” zawsze 
dość miejsca. 
Cieszył się popularnością ludno-
ści Lwowa tj. polskiej ludności 
Lwowa. Wielu spośród moich 
znajomych prenumerowało „Ga-
zetę Lwowską” właśnie tylko ze 
względu na jej dział literacki.

W okupowanym przez Niemców 
Krakowie ukazywał się „Goniec 
Krakowski” typowy szmatławiec 
niemieckich okupantów. W pew-
nym wydaniu „Gońca Krakow-
skiego” ukazał się wiersz, którego 
początkowe litery wersów czytane 
pionowo dawały hasło „Polacy 
Sikorski działa”. Chwała bohater-
skim polskim krakowskim druka-
rzom.
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Emma z Jeleńskich Dmo-
chowska to pisarka kom-
pletnie wymazana z hi-
storii literatury polskiej 
przez PRL-owską cenzu-
rę. Jej powieści nie znają 
nawet studenci filologii 
polskiej, choć kiedyś były 
bardzo poczytne i tłu-
maczone na obce języki. 
Po 1989 r. dwa najlepsze 
utwory Dmochowskiej, 
czyli „Panienka” i „Dwór 
w Haliniszkach” zostały 
przypomniane i wydane 
ponownie, jednak pozo-
stała twórczość pisarki 
nadal pozostaje w zapo-
mnieniu.  Warto otrzepać 
ją z kurzu!

Najpierw trochę biogra-
fii. Rodzina Jeleńskich 
posiadała majątek ziem-
ski Komarowicze na Po-
lesiu. Emma urodziła 
się w 1864 r. Otrzymała 
staranne wychowanie i 
wykształcenie. Była oso-
bą przedsiębiorczą. Jako 
młoda dziewczyna napisa-
ła i wydała opis etnogra-
ficzny rodzinnych okolic 
pt. „Wieś Komarowicze 
w powiecie mozyrskim”, 
zorganizowała dwie taj-

ne polskie szkoły dla dzieci 
dworskiej służby i robotników 
rolnych oraz otworzyła wiejski 
sklep, który miał być konkuren-
cyjny wobec wszechobecnego 
handlu żydowskiego.

Niestety, na skutek problemów 
finansowych Jeleńscy utracili 
swe rodowe dziedzictwo. Mat-
ka Emmy, Amelia z Oskierków 
Jeleńska, sprzedała majątek i 
wydarzenie to, jednoznaczne z 
utratą domu, stało się olbrzymią 
tragedią dla młodej dziewczyny. 
Odtąd obrona własnej posiadło-
ści za wszelką cenę, nawet kosz-
tem szczęścia osobistego, stanie 
się dominującym motywem w 
jej twórczości. W tej walce o 
majątek chodziło nie tylko o 
sprawy materialne, ale także o 
utrzymanie ziemi w rękach pol-
skich. Na Kresach obowiązy-
wało bowiem wprowadzone po 
powstaniu styczniowym prawo, 
że Polakom nie wolno nabywać 
ziemi. Posiadłość raz wypusz-
czona z polskich rąk, na zawsze 
trafiała do obcych. Być może w 
związku z jakimś żalem do wła-
snej rodzicielki Dmochowska 
wprowadziła do swej twórczo-
ści postać złej i lekkomyślnej 
matki, która w sporze ideowym 
pomiędzy polskością a kosmo-

polityzmem, wybiera zwykle to 
drugie.

Po przeprowadzce do Wilna 
Emma poślubiła Kazimierza 
Dmochowskiego. Założyła sieć 
tajnych polskich szkół, w któ-
rych uczyła czytania, pisania, 
rachunków i historii Polski. 
Walczyła o to, by ubodzy Po-
lacy nie oddawali swych dzieci 
do szkółek cerkiewnych. Wy-
dawała dwa pisma poświęcone 
oświacie. Tworzyła wiejskie 
czytelnie i biblioteki w okoli-
cach Wilna. W 1905 r. wydała 
„Podręcznik do pogadanek z 
kobietą z ludu”. Była założy-
cielką Związku Patriotycznego 
Polek na Wileńszczyźnie. 

A poza tym, pisała powieści 
współczesne, których młode 
bohaterki – w przeciwieństwie 
do jej własnej matki – potrafią 
utrzymać ziemię odziedziczo-
ną po przodkach. Pierwszy jej 
utwór, „Panienka” otrzymał w 
1901 r. nagrodę w konkursie im. 
Bolesława Prusa, zorganizowa-
nym przez redakcję „Kuriera 
Codziennego”. Jego bohaterka, 
Jadwisia Wielogrodzka, ma na 
swej głowie spory majątek Hra-
bów na Polesiu. A we dworze 
pod jej opieką pozostają: cho-
rowita, zdziwaczała i niezwykle 

Emma z Jeleńskich Dmochowska 
– kresowa Jane Austen
Alicja Łukawska
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egoistyczna matka (przypomi-
nająca panią Emilię Korczyńską 
z „Nad Niemnem” Orzeszko-
wej), małoletni brat, nieco obłą-
kany stryj (postać aluzyjna, kto 
bystry, ten zrozumie, że stryj 
postradał zdrowie psychiczne 
po klęsce powstania stycznio-
wego), jakieś ubogie rezydent-
ki, różne ciotki - stare panny, 
biedny student - guwerner brata, 
a także cała rzesza dworskich 
oficjalistów i służby. Panna Ja-
dwisia zarządza majątkiem jak 
mężczyzna, ugania się na koniu 
po wszystkich folwarkach, pro-
wadzi poważne interesy, kupuje 
i sprzedaje, najmuje i zwalnia 
ludzi do pracy, ma na głowie 
tartak, gorzelnię i inne dworskie 
fabryki. A do tego musi spłacać 
starszego brata, który służy w 
pułku huzarów w Sankt Peters-
burgu i żąda coraz to większych 
funduszy z Hrabowa, chociaż 
nie godzi się na podział mająt-
ku.

W ogóle, pieniądze stanowią 
główny temat tej powieści. Są 

pieniądze – można uratować 
dom i ziemię w polskich rę-
kach. Nie ma pieniędzy – trzeba 
wszystko sprzedać, spłacić dłu-
gi, przenieść się do miasta, a do-
mowników i służbę pozostawić 
na pastwę losu. Jest też wątek 
miłosny, bowiem panna Jadwi-
sia została opisana z perspekty-
wy zakochanego w niej młode-
go wiejskiego lekarza. Ale nie 
amory są tu najważniejsze.

Największym walorem tej po-
wieści jest opis życia codzien-
nego w polskim dworze kreso-
wym. Dowiadujemy się, ile co 
kosztowało (np. wizytowa suk-
nia z wełny przysłana z Warsza-
wy – 50 rubli, całoroczna opie-
ka lekarska dla mieszkańców 
dworu i ich pracowników - 70 
rubli rocznie, spłata wspomnia-
nego wyżej brata z Petersburga 
– 5 tysięcy rubli rocznie itd.), 
co jedzono w dzień powszedni, 
a co w święta, kto siadał z pań-
stwem do stołu i o czym rozma-
wiano,  jak spędzano wieczory, 
jak się modlono, co czytano, jak 

kształcono dzieci, jakie tańce 
tańczono na balach, jak obcho-
dzono święta i różne uroczysto-
ści. 

Podobny klimat znajdziemy 
w „Dworze w Haliniszkach” 
(powieściowe Haliniszki leżą 
gdzieś na Wileńszczyźnie), 
którym zarządza stara marszał-
kowa, babka głównej bohaterki 
Zosi Halickiej. Marszałkowa 
to wzór polskiej szlachcianki 
i dobrej gospodyni. Tutaj rów-
nież mowa jest o pieniądzach, 
których stale brakuje, a które 
trzeba nieustannie wysyłać mat-
ce i siostrze Zosi do Rzymu. 
„Rzymskie” panie Halickie wy-
myśliły sobie bowiem, że ufun-
dują nowy polski zakon, Sióstr 
Bolejących, i potrzebują na ten 
cel ogromnych środków. Ruj-
nują przy tym odziedziczony 
majątek. Chcą także zrujnować 
osobiste życie Zosi, zmuszając 
ją do niechcianego małżeństwa. 
Matka dochodzi do wniosku, że 
ponieważ dziewczyna nie chce 
wstąpić do Sióstr Bolejących, 

należy szybko wydać ją za mąż, 
najlepiej za papieskiego szam-
belana, aby mieć lepsze kon-
takty towarzyskie w Watykanie. 
Zosia dosłownie cudem ratuje 
się z rąk swoich krewnych i 
wraca ze stryjem do ukocha-
nych Haliniszek.  Tematem tej 
powieści  jest nie tylko konflikt 
między polskością a kosmo-
polityzmem, ale także między 
dwoma rodzajami pobożności, 
tą zwykłą, polską i tą na pokaz, 
czyli „rzymską” dewocją.

Emma Dmochowska opisuje 
barwny kresowy świat dawnych 
dworów, dworków i folwarków 
z drobiazgową dokładnością. 
Klimat jej powieści zbliżony 
jest do klimatu starszych o sto 
lat utworów Jane Austen (przy-
pomnijmy, że tam również 
chodzi zarówno o miłość, jak 
i pieniądze), jednak kresowym 
„panienkom” Dmochowskiej 
nie zależało tylko na samym 
złapaniu męża. Wydaje się, że są 
dojrzalsze niż bohaterki Austen, 
że patrzą dalej i widzą więcej, 
że nade wszystko kochają swoją 
ziemię i własne dziedzictwo. Są 
w tym trochę podobne do upartej 
Scarlett O’Hara z „Przeminęło 
z wiatrem” Margaret Mitchell, 
dla której także na pierwszym 
miejscu była ukochana rodzinna 
posiadłość Tara, a dopiero po-
tem mężczyźni i dzieci.

Proza Dmochowskiej ma 
wdzięk staroświeckiego cacka z 
porcelany. Jej powieści niewiele 
się zestarzały, czyta się je bar-
dzo dobrze, być może dlatego, 
że jej widzenie roli kobiety jako 
istoty samodzielnej i pracującej 
na siebie jest bardzo aktualne. 
W sensie artystycznym twór-

czość Dmochowskiej sytuuje 
się gdzieś pomiędzy Orzeszko-
wą a Rodziewiczówną. 

Współczesnego czytelnika razić 
może trochę widoczny zwłasz-
cza w „Dworze w Halinisz-
kach” młodopolski styl pisania 
o miłości, te wszystkie „wargi 
spieczone pożądaniem” i „usta 
pełne, soczyste jak owoc, które 
dały tyle upojeń”, ale cóż, taka 
była wówczas moda pisania o 
uczuciach i trzeba to po prostu 
zaakceptować, tak jak akceptuje 
się pochodzące z tej samej epo-
ki erotyczne wiersze Kazimie-
rza Przerwy-Tetmajera.   
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