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

Nim nadeszła godzina „W”

W sobotnim wydaniu prestiżo-
wego „New York Timesa” ( 28. 
07) ukazała się całostronicowa in-
formacja pt. „1944 Warsaw Upri-
sing” zwięźle traktująca o tym, 
czym było powstanie warszawskie, 
jakie były jego skutki  i dlaczego to 
wydarzenie jest tak ważne dla wielu 
Polaków. Niestety czyniąc Powsta-

nie Warszawskie czymś nadzwy-
czajnym zapomniano o wydarze-
niach zwyczajnych czyli o tym 
wszystkim co miało miejsce przed 
godziną  „W”. A zdarzyło się wiele i 
przykro, że o tym jest cicho.

Następca gen. Roweckiego, gen. 
Tadeusz Komorowski „Bór” już 

20 listopada 1943 roku wydał 
rozkaz o rozpoczęciu na terenie 
kraju planu „Burza”, czyli zbroj-
nego powstania lub wzmożonej 
dywersji. Rozkaz stwierdzał m.in. 
„Wobec wkraczającej na ziemie 
nasze regularnej armii rosyjskiej 
wystąpić w roli gospodarza. 
Dokończenie na stronie 18

Obchody 75. rocz-
nicy „Krwawej Nie-
dzieli” na Wołyniu. 
Relacje z tegorocznych obchodów 
75. rocznicy „Krwawej Niedzieli 
na Wołyniu na str. od 4 do 12.

Stanisław Bohdano-
wicz, „Ochotnik”, 
czyli dzieje żołnie-
rza polskiej V Dy-
wizji Syberyjskiej. 
Co za książka! Z gatunku tych, co 
to potrafią przeorać mózg czytel-
nikowi. Tych obrazów....strona 16

Tablicę poświęcam
ich pamięci. 
Artur Hutnikiewicz, wybitny hi-
storyk literatury polskiej, cytuje 
w swoim Dzienniku Zdzisława 
Dębickiego, który po przymuso-
wym pobycie w Rosji przybywa 
w 1898 roku do.......strona 17

Poroszenko kreuje 
anty-Wołyń. 
8 lipca 2018 roku, kiedy prezy-
dent Andrzej Duda oddawał hołd 
ofiarom ludobójstwa OUN i UPA 
na Wołyniu, Petro .......strona 19

Nr 2/73 kwartalnika 
ZNAD WILII z Wil-
na - w dystrybucji 
Szanowni Państwo, w letniej ka-
nikule i trudach pracy! Uprzejmie 
informuję, że w dystrybucji jest nr 
2/74 (letni) kwartalnika. Nabywa-
jąc go, wspieracie...strona 20

Lwów – burzliwe 
dzieje. 
Lwów to miasto bliskie sercom 
Polaków, nie tylko ze względu na 
bliskość polskich granic – nieca-
łe 80km, ale także wspólną prze-
szłość Ukrainy i Polski. Lwów 
był kiedyś miastem....strona 21

Elżbieta z Zaleskich 
Dorożyńska, „Na 
ostatniej placówce.
Dziennik z życia wsi 
podolskiej w latach 
1917-1921”
W końcu udało mi się przeczytać 
trzecią ze słynnych kresowych 
książek.......strona 22

Reguła, która po-
winna być stosowa-
na to równoległość. 
Przez prawie 500 lat kościół ka-
tolicki obrządku łacińskiego na 
wschodzie był, można powie-
dzieć, kościołem polskim. W tym 
znaczeniu, że ogromna większość 
wiernych to byli Polacy, językiem 
nauczania katechezy, całej para 
liturgii, był język polski. Oczy-
wiście łacina była nienaruszal-
na - powiedział Ks. prof. Roman 
Dzwonkowski ...strona 23

Cmentarz Obroń-
ców Lwowa 
Cmentarz Obrońców Lwowa we 
Lwowie (także: Cmentarz Orląt) 
– autonomiczna część Cmenta-
rza Łyczakowskiego we Lwo-
wie. Zajmuje odrębne miejsce 
- stoki wzgórz od strony Pohu-
lanki. Znajdują się na nim mogiły 
uczestników obrony Lwowa i Ma-
łopolski Wschodniej, poległych w 
latach 1918– 1920, lub zmarłych 
w latach późniejszych. Często na-
zywany jest Cmentarzem Orląt, 
gdyż spośród...strona 24

Moje Kresy. 
Genowefa Pniewska 
– Puszczewicz cz.4 
Siedzibą naszej gminy w powie-
cie dubieńskim przedwojenne-
go województwa rówieńskiego, 
był Malin. Wójtem przez długi 
okres był stryj mojego ojczyma – 
Trzmielewski. „Czescy emigranci 
pojawili się w Malinie w drugiej  
połowie XIX wieku......strona 29

Relacje partyzan-
tów Kmicica, Łu-
paszki, Ronina 
część 6. 
Cofnę się parę miesięcy do okresu 
formowania się brygady „Kmi-
cica”, żeby opisać tragiczne w 
skutkach nieporozumienie, jakie 
miało miejsce w pobliżu Straczy. 
Zatrzymali się u nas [12.IV.1943] 
na dzień, bo w tym czasie par-
tyzanci przemieszczali się tylko 
nocą, chłopaki ........strona 31

Kalendarz Pamię-
ci Ludobójstwa na 
Kresach - SIER-
PIEŃ, LATEM.
1941 roku: We wsi Jazłowiec 
pow. Buczacz policja ukraińska 
i „siczowcy” zamordowali 20 
Polaków i 5 Żydów. W okolicy 
miasteczka Mosty Wielkie pow. 
Żółkiew, w lesie „za Babką” po-
licjanci ukraińscy z Niemcami 
rozstrzelali około 500 Żydów i 30 
Polaków. IPN Rzeszów, sygn. akt 
S 6/05/Zn: „W nieustalonej do-
kładnie ......strona 36

„RZECZPOSPO-
LITA ZASMYC-
KA” Niepokonana 
Baza Polskiej Sa-
moobrony na Woły-
niu. 
Powiat kowelski w pierwszej po-
łowie 1943 r. nie znalazł się w 
strefie morderczych akcji OUN- 
-UPA skierowanej przeciwko lud-
ności polskiej. Nie wykluczone, 
że agitatorzy OUN przybyli na 
Wołyń dość długo nie mogli zna-
leźć posłuchu wśród miejscowej 
ludności, która żyła w dobrosą-
siedzkich stosunkach z Polaka-
mi. Potwierdzają to liczne relacje 
świadków wspominające o infor-
macjach.......strona 60

Ikony Matki Bożej. 
Sierpień w kościele katolickim to 
miesiąc maryjny. W prawosławiu
również świętuje się w sierpniu 
Uspienije Preswiatoj Bohorodi-
cy, czyli Zaśnięcie Najświętszej 
Bogurodzicy. Jest kilka rodzajów 
ikon Matki Bożej. Malowałam 
różne z nich. Największą popular-
nością cieszą się te, które przed-
stawiają Maryję- Matkę Bożą tzw. 
„Eleusa”, czyli czuła i miłosierna, 
nazywana na Rusi „Umilenije”, 
natomiast w greckim wariancie te 
ikony nazywane.......strona 65

Rola profesora Mie-
czysława Gębaro-
wicza  w ratowaniu 
polskich dóbr kultu-
ralnych we Lwowie 
Naukowe osiągnięcia prof. Mie-
czysława Gębarowicza i jego 
ogromne zasługi położone w dzie-
le dokumentowania i naukowego 
opracowania polskich zabytków 
sztuki i kultury we Lwowie i na 
dawnych południowo- wschod-
nich ziemiach Rzeczypospolitej 
są dość dobrze znane. Najkompe-
tentniej mogliby......strona 67
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NIEDZIELA 5.08.2018 r.

Błonie Kresowej Osady w Baszni 
Dolnej, WIELKI FINAŁ FESTI-
WALU**:

– konkursy kulinarne: „Kresowe 
Jadło”, „Najlepsza potrawa na ba-
zie miodu” – gwiazda gotująca – 
Tomasz Jakubiak,
– „Rodzinne Smaki Podkarpacia”,
– I Święto Podkarpackiego Pro-
siaka,
– strefa producentów żywności,
– strefa przedsiębiorców,
– Festiwal Zabawki, Giełda Staro-
ci, pokazy rękodzieła,

– pokazy astronomiczne „Nocne 
niego nad Kresami”,

„Czar dawnej pocztówki” – sto-
isko antykwaryczne z oryginal-
nymi kartami pocztowymi z lat 
1895-1939,
– występy artystyczne: Zespół 
Folk-Rockowy ”Redlin”, Zespół 
Pieśni i Tańca „Kresy”, Rzeszow-
ska Kapela Podwórkowa Cianto, 
Zespół Vinancan,
– gwiazda wieczoru – Krzysztof 
Cugowski z Zespołem.

** Na wszystkie wydarzenia 
wstęp wolny. Opłata parkingowa: 

5 zł / samochód.

*Organizator zastrzega sobie 
możliwość zmian w programie w 
zakresie wynikających z nieprze-
widzianych okoliczności.

Organizatorem Festiwalu jest:
Gminny Ośrodek Kultury w Lu-
baczowie ul. Wyszyńskiego 25, 
37-600 Lubaczów
tel. + 48 16 632 14 61
e-mail: gok@lubaczow.com.pl.

Za: https://ksi.btx.pl/index.php/
aktualnosci

Finał FESTIWALU DZIEDZICTWA KRESÓW
Redakcja

Operacja polska NKWD to wy-
mierzona w Polaków operacja 
NKWD, wynikająca z Rozka-
zu Ludowego Komisarza Spraw 
Wewnętrznych ZSRR nr 00485 z 
dnia 11 sierpnia 1937, wydanego 
przez ówczesnego Ludowego Ko-
misarza NKWD Nikołaja Jeżowa. 
Operację przeprowadzono w la-
tach 1937–1938 na tzw. Kresach 
dalszych które w wyniku Traktatu 
Ryskiego znalazły się na teryto-
rium ZSRR. Według dokumentów 
NKWD skazano 139 835 osób, z 
tego zamordowano bezpośrednio 
111 091 Polaków, 28 744 skaza-
no na pobyt w łagrach – struktury 

podległej Gułag. 
Wyroki były wykonywane na-
tychmiast. Masowo deportowano 
Polaków zamieszkujących Ukra-
ińską SRR i Białoruską SRR, 
m.in. do Kazachstanu, na Syberię, 
w rejony Charkowa i Dnieprope-
trowska. Łączna liczba deporto-
wanych Polaków wyniosła ponad 
100 tysięcy.
W 81. rocznicę tego ludobójstwa, 
12 sierpnia 2018 r. o godzinie 
18:00, w Praskiej Bazylice kate-
dralnej św. Michała Archanioła i 
św. Floriana Męczennika odbę-
dzie się msza w intencji zamordo-
wanych. 

W 81. rocznicę „Operacji 
Polskiej” NKWD
Redakcja

21 lipca miałem zaszczyt re-
prezentować  nasze  Stowa-
rzyszenie na tym spotkaniu. 
Rozpoczęło się ono Mszą św. 
w intencji zamordowanych by-
łych mieszkańców Wyrki i oko-
lic w 75 rocznicę tych tragicz-

nych czasów. Później odbyło  
się wielogodzinne spotkanie, 
w którym uczestniczyło troje 
naocznych świadków, tamtych 
wydarzeń oraz potomków ro-
dzin związanych z tamtymi 
przedwojennymi  terenami. 

Podczas tego spotkania dzięki 
Pani Małgorzacie Witko- głów-
nej organizatorki tego spotka-
nia , już po obiedzie odbyła 
się audiowizualna prezentacja. 
Zawierała ona materiały które 
dotyczyły dawnych terenów, na 
których kiedyś żyli ,dziadko-
wie bądź rodzice uczestników 
spotkania. Były prezentowane 
skany dokumentów, zdjęcia i 
mapy. Czynnie do prezenta-
cji włączały się osoby, które 
ostatnio bywały na dawnych 
terenach II RP , dokumentując 
te pobyty fotorelacjami i osobi-
stymi refleksjami.
W niedzielę 22 lipca grupa 
uczestników sobotniego spo-
tkania, złożyła kwiaty, oraz 
zapaliła znicze pod Krzyżem 
Wołyńskim – na Cmentarzu 
Centralnym w Szczecinie. 
Miejscu gdzie powstanie sto-
sowne upamiętnienie zbrodni 
ludobójstwa jakiej dokonali 
nacjonaliści ukraińscy w latach 
1939-47.
Było to przemiłe spotkanie lu-
dzi o korzeniach kresowych. W 
sztafecie pokoleń  pragniemy 
brać aktywny udział w tej swo-
istej transmisji pamięci o tej 
tragicznej prawdzie historycz-
nej naszych rodzin.
Jesteśmy to winni tym niewin-
nym ofiarom – które wciąż cze-
kają na nasz dar pamięci ich 
męczeńskiej śmierci.
Kresowianie wciąż się szukają 
, czasami nie wiedzą że żyją 
blisko, obok siebie. Wszystko 
wskazuje, że to spotkanie przy-
niesie nowe owoce w utrwala-
niu tragedii Wołynia i Kresów 
Południowo – Wschodnich.

Spotkanie byłych mieszkańców i ich 
rodzin z Wyrki, Siedliska  i Hał – 
dawnego  województwa wołyńskiego. 
Jerzy Myżyło

https://ksi.btx.pl/index.php/aktualnosci/628-festiwal-dziedzictwa-kresow-program-ramowy-26-lipca-5-sierpnia-2018-roku
https://ksi.btx.pl/index.php/aktualnosci/628-festiwal-dziedzictwa-kresow-program-ramowy-26-lipca-5-sierpnia-2018-roku
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Renowacji wielkiego dzieła jakim 
była zrujnowana kaplica grzebal-
na na cmentarzu w Prusach podję-
ły się dwa dolnośląskie Towarzy-
stwa kresowe.

Tak podniosłej uroczystości jaka 
odbyła się w piątkowe popołu-
dnie 20 lipca br. w Jampilu (daw-
ne Prusy) pod Lwowem na Ukra-
inie, nie było zapewne w tej wsi 
od prawie 80 lat.

Metropolita lwowski, ks. abp 
Mieczysław Mokrzycki poświęcił 
odrestaurowaną kaplicę fundacji 
Jana z Domajowic Strzembosza. 
Prace remontowo – konserwator-
skie dofinansowano ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego w Warszawie, 
a także ze zbiórek prowadzonych 
przez działaczy Towarzystwa Mi-
łośników Kultury Kresowej we 
Wrocławiu i Towarzystwa Miło-

śników Prus Lwowskich w Brze-
gu na Opolszczyźnie.

80 lat temu, 16 października 1938 
roku w Prusach miało miejsce 
także wielkie wydarzenie. Ob-
chodzono  25 – lecie Spółdzielni 
Mleczarskiej połączone z po-
święceniem budynku w którym 
funkcjonowała Kasa Stefczyka. 
Na uroczystość przybył Starosta 
Lwowski Romuald Klimowiecki 
wraz dowódcą Okręgu Korpusu 
Nr VI we Lwowie – gen. bryg. 
Władysławem Langnerem i towa-
rzyszącymi mu oficerami. 

Arcybiskup Mieczysław Mo-
krzycki wspólnie z przybyłym 
z Włoch do Lwowa na sobotnio 
– niedzielne uroczystości w na-
rodowym sanktuarium Matki Bo-
żej Szkaplerznej w Berdyczowie 
– Patronki Ukrainy, ks. abp Re-
nato Reccardo – Ordynariuszem 

Archidiecezji Spoleto – Norcia, 
celebrował polową Mszę świętą. 
Celebrantami Mszy św. na przed-
wojennym polskim cmentarzu 
byli także księża dekanatu lwow-
skiego na czele z proboszczem 
parafii Wniebowzięcia NMP w 
Winnikach ks. Leontijem Salamo-
nem. Grupie pielgrzymów z po-
wiatu brzeskiego oraz parafii św. 
Bartłomieja Apostoła w Szydło-
wicach (Archidiecezja Wrocław-
ska) przewodniczył ks. proboszcz 
Tomasz Luboiński. Ukraiński 
kościół grekokatolicki reprezen-
tował O. Igor Grycun, duchowny 
parafii w Yampilu.

Na cmentarz w Jampilu przybyli 
mieszkańcy Lwowa oraz pobli-
skich wsi i miasteczek powiatu 
lwowskiego; z Winnik, Żydatycz, 
Srok, Murowanego, Kamienopo-
la, Pikułowic, Barszczowic, Du-
blan i Jampila.

Przewodniczący brzeskiego Koła 
Towarzystwa Miłośników Kul-
tury Kresowej i Towarzystwa 
Miłośników Prus Lwowskich w 
Brzegu – Eugeniusz Szewczuk, 
serdecznie powitał przybyłych 
gości; potomków rodu Strzem-
bosz – prof. Adama Strzembosza, 
kawalera Orderu Orła Białego, 
Honorowego Obywatela Miasta 
Stołecznego Warszawy, byłego 
1. Prezesa Sądu Najwyższego 
wraz z małżonką oraz jego bra-
tanka Macieja Strzembosza. Mi-
nisterstwo Spraw Zagranicznych 
reprezentował Konsul General-
ny Rzeczypospolitej Polskiej we 
Lwowie pan Rafał Wolski.

Stronę ukraińską reprezentowali 
deputowani (radni) gminy Laszki 
Murowane z/s w Srokach na czele 
z wójtem gminy panem Zenonem 
Wołodimirowiczem Pietruchem.

Szczególnie serdecznie zebrani 
powitali pana Romana Covko 
wraz z małżonką Oksaną, byłego 
wójta gminy Jampil. Pan Roman 
Covko to osoba wielce zasłużona 
w dziele odbudowy kaplicy i ca-
łego cmentarza w dawnych Pru-
sach.

Homilię do zebranych wygłosił 
ks. abp M. Mokrzycki, wskazując 
rolę odbudowy takich obiektów 
jak kaplica w Prusach. Remontuje 
się po to, aby pamięć o naszych 
przodkach, ojcach i dziadach ni-
gdy nie umarła i po to, by każdy 
tu w tym miejscu mógł odmówić 
modlitwę za zmarłych oraz zapa-
lić znicz, symbol pamięci o nich. 
„Umarłych wieczność trwa dokąd 
pamięcią im się płaci.”  To także 
początkujące słowa na 2 pamiąt-
kowych tablicach odsłoniętych 
czasie uroczystości, a umieszczo-

Poświęcenie odrestaurowanej 
kaplicy w Prusach pod Lwowem
Eugeniusz Szewczuk

/  Metropolita Lwowski ks. abp M.Mokrzycki poświęca kaplicę w Prusach.

/ ks.T. Luboiński poświęca kaplicę w Prusach

/ Poświęcenie kaplicy przez abp Renato Reccardo

/ Poświęcenie kaplicy przez O.Igora z parafii grekokatolickiej

/ Msza św. której przewodniczy abp. M.Mokrzycki



1 sierpnia 2018 - strona 4                                                                                                                                                                                                                         www.ksi.btx.pl                                                                                                                                   

Byłem wczoraj na bajecznym 
„performansie” pt.”Jak to z chle-
bem było” - organizowanym od 
10 lat przez Towarzystwo Miło-
śników Polesia i Białkowa (woj.
lubuskie)...stroje poleskie.. pie-
śni poleskie.. koszenie zboża na 
polu (załączam zdjęcie z moja 
skromną osobą) ...przed kosze-
niem- błogosławieństwo Księdza 
Proboszcza... wiazanie snopków, 
młócenie snopków cepami...wy-
rabiania ciasta na chleb,,,Pow-
rót do przeszłości...znam to z 

opowiadań moich ś.p. rodziców 
Kresowiaków wypędzonych ze 
swojej rodzinnej ziemi. Na polu, 
podczas żniwowania, byliśmy 
częstowani zsiadłym i kozim mle-
kiem..a także przepysznym bia-
łym serem ...prosto od „krowy”..
no i ten chleb poleski.. żytni na 
zakwasie z wiejskim masłem..nie 
jestem w stanie wymienić wszyst-
kich smakołyków..a wszystko to 

w akompaniamencie pieśni pole-
skich i kresowych..i gra na akor-
deonie i mandolinie Pana Wacła-
wa ze Świebodzina,,.atmosfera 
przypominała mi trochę to co wi-
działem na filmie „Chłopi” wg. 
Rejmonta...Zapomniałem o Mu-
zeum z przedmiotami..obrazami.. 
ubiorami przywiezionymi z Pole-
sia..Chylę czoła przed organizato-
rami...
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nych na ścianie frontowej kaplicy. 
Jedna po polsku, druga w języku 
ukraińskim.

„Kaplica grobowa księży rzym-
sko - katolickich dawnej parafii 
Prusy. Fundator śp. Jan Strzem-
bosz z Domajowic, dziedzic dóbr 
Laszki, Sroki. Pamięci mieszkań-
ców wsi Prusy i Kamienopol w 
latach 1817 1945 spoczywających 
na tym cmentarzu. Niech dobry 
Bóg ma Ich

w swojej opiece. Rodziny”. W 
trakcie Mszy świętej modlono się 
za zmarłych spoczywających na 
tym cmentarzu – Polaków i Ukra-
ińców.

Na zakończenie uroczystości głos 

zabrali gospodarze tej pięknej 
lwowskiej ziemi, deputowany 
Rady Gminy Murowane oraz du-
chowny grekokatolicki O. Igor, 
dziękując za wkład pracy w od-
budowę tego obiektu i przyczy-
nienie się do poprawy estetyki 
całego, tak bardzo zaniedbanego 
cmentarza.

Konsul Generalny RP we Lwowie 
pan Rafał Wolski podziękował 
wielu ludziom za wkład pracy 
jaki wnieśli w odbudowę kapli-
cy. Wyraził przy tym nadzieję, że 
Ministerstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego w Warszawie 
w następnym roku dofinansuje 
dalsze prace nad stworzeniem 
lapidarium wokół kaplicy wraz 

odrestaurowaniem grobu Orlęcia 
Lwowskiego. 

Profesor Adam Strzembosz 
przedstawiając zebranym sylwet-
kę fundatora ś.p. Jana z Domajo-
wic Strzembosza, przodka wiel-
kiej rodziny Strzemboszów z za-
dowoleniem stwierdził, że kaplica 
w Prusach to nieliczna pamiątka 
pozostająca po wielkim majątku 
Strzemboszów na Kresach. Po-
dziękował działaczom kresowym 
obu Towarzystw – Miłośników 
Prus Lwowskich w Brzegu i Kul-
tury Kresowej we Wrocławiu, a 
szczególności Panu Eugeniuszo-
wi Szewczukowi za organizację 
uroczystości. 

Na zakończenie głos zabrał or-
ganizator pielgrzymki i całej 
uroczystości -  Eugeniusz Szew-
czuk. Podziękował gospodarzom 
tej lwowskiej ziemi za okazaną 
pomoc. Na tym cmentarzu spo-
czywają zmarli różnych narodo-
wości, niech pozostanie po nich 
pamięć i szacunek, to nasi przod-
kowie – bracia, ojcowie i dziady.  

„Ku pamięci tych co z Bogiem 
w sercu i z tobołkiem w ręku 
opuścili ojcowiznę na Kresach 
Rzeczypospolitej, by tam zacząć 
nowe życie. A zmarłym, którzy 
tu w Prusach, na tej ziemi po-
zostali, daj Panie wieczne odpo-
czywanie. Amen.”

tekst i zdjęcia:
Eugeniusz Szewczuk                  

/ Rodzinna fotografia przed kaplicą

/ Zaproszeni goście

/ Mieszkańcy parafii  Yampil

Jak to z chlebem było
Ryszard Laudański
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Organizatorzy planując tego-
roczne obchody zakładali, że 
centralnym punktem tych uro-
czystości, będzie odsłonięcie 
planowanego upamiętnienia na 
szczecińskim Cmentarzu Cen-
tralnym. Z wielu względów, tak 
się nie stało. Skorygowane i za-
planowane uroczystości, również 
odbyły się w okrojonej formie. 
Warunki pogodowe nie pozwo-
liły na zrealizowanie przygoto-

wanego programu. Chciałoby się 
powiedzieć, że niebo – Ofiary 
wylewały hektolitry łez iż nadal 
brakuje ,,Naszego Daru Pamięci 
ich męczeńskiej śmierci ‘’. Tak 
niemiłosiernie lało z nieba, że 
byliśmy jako organizatorzy bli-
scy odwołania, tej uroczystości. 
Z szacunku dla przychodzących 
ludzi i ofiar. Przeprowadziliśmy 
tą uroczystość w bardzo okrojo-
nym wymiarze. Mając na uwadze 

późniejszą mszę w szczecińskiej 
katedrze.

Gorąco wierzymy i ufamy, pod-
pisanemu porozumieniu przez 
nasze stowarzyszenie, z Instytu-
tem Pamięci Narodowej- Oddział 
Szczecin, że przyszłoroczne uro-
czystości odbędą się już przy po-
wstałym pomniku.

Drugim akcentem uroczystości 
i pamięci była Msza św. odpra-

wiona w intencji wszystkich ofiar 
Wołynia i Kresów Południowo 
– Wschodnich , której przewod-
niczył Ks.Bp Henryk Wejman. 

Pamięć o zbrodni ludobójstwa, ja-
kiej dokonali nacjonaliści ukraiń-
scy, jest wciąż żywa wśród miesz-
kańców Ziemi Szczecińskiej…. 

SZCZECIŃSKIE OBCHODY  ,,NARODOWEGO DNIA 
PAMIĘCI LUDOBÓJSTWA  DOKONANEGO PRZEZ 
NACJONALISTÓW UKRAIŃSKICH W LATACH 1939 – 47’’.
Jerzy Mużyło

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE
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Na ziemi szczecińskiej 
Dębno jest miejscem szcze-
gólnym dla Kresowian. 
Jak mówi Przewodniczący 
Oddziału Stowarzyszenia 
Kresy Wschodnie – Dzie-
dzictwo i Pamięć Pan An-
toni Dąbrowski. W Dębnie 
są ludzie, którzy nie mówią 
,,Jestem Patriotą’’, ale swoją 
postawą, a zwłaszcza swo-
im działaniem i czynami 
wyrażają ten patriotyzm. Tą 
wielką wartość w dzisiej-
szych czasach reprezentują 
nie tylko sami Kresowianie 
ale i ich następcy w szta-
fecie pokoleń. Wytworzy-
ła się , w tym miasteczku 
wspaniała atmosfera, którą 
współtworzą władze samo-
rządowe, mieszkańcy nawet 
niekoniecznie o pochodze-
niu kresowym, jak również 

o czym nie możemy zapo-
minać kościoła. Ta symbioza 
tych środowisk pokazuje, że 
można realizować uchwa-
ły polskiego sejmu mówią-
ce o przywracaniu pamięci 
historycznej tragedii Pola-
ków na Kresach II RP. , Jak 
czytamy bowiem w uchwa-
le sejmu z 2009r jest to za-
danie dla wszystkich władz 
publicznych w imię lepszej 
przyszłości i porozumienia 
między Polakami a Ukraiń-
cami.

Uroczystości odbyły się 
godnie , myślę że z zado-
woleniem samych organiza-
torów. Rozpoczęła je Msza 
św. przy wypełnionej świą-
tyni wiernymi, przy pięknej 
oprawie muzycznej. I co 
warte jeszcze podkreślenia 

kazaniu ks. Kazimierza Chu-
dzickiego. Który w słowie 
Bożym wspomniał o swo-
ich braciach kapłanach,  ich 
niedokończonych mszach. 
Na co nie może się zdobyć 
już od wielu lat Episkopat 
Polski. Takich kapłanów na 
dzisiejsze czasy niezwykle 
potrzeba.

Po mszy wierni przeszli 
na ,,Promenadę Pamięci’’ 
gdzie pod głazem z tablicą 
kontynuowano uroczysto-
ści.Gdzie min. Pan Antoni 
Dąbrowski otrzymał z rąk 
Pani Danuty Skalskiej-Go-
ścia Honorowego, ,,Pra-
emium Honoris Cresovia-
nae’’.

Gratulujemy- w pełni 
Pan Antoni na takie wy-
różnienie zasługuje....

....w Dębnie 15 lipca
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....Gryfice pamiętają o ludobójstwie na Kresach
11 lipca 2018r. w 75 rocznicę 
Ludobójstwa na Wołyniu i Ma-
łopolsce Wschodniej, uczczono 
pamięć naszych Rodaków pomor-
dowanych przez ukraińskich na-
cjonalistów podczas  II WŚ.

W kościele pw. NSPJ  w Gryfi-
cach , ks. Ireneusz Pastryk od-
prawił Mszę św. W intencji ofiar 
tej zbrodni. Następnie w Grocie 
NMP została złożona urna z zie-
mią, zebrana przez Pana Grze-
gorza Burcza z 20 miejsc z tych 

tragicznych wydarzeń na Wołyniu 
. Według słów wypowiedzianych 
przez Panią Katarzynę Dyczyń-
ską- Pełnomocnika Prawa i Spra-
wiedliwości Powiatu Gryfickie-
go, jeszcze we wrześniu zostanie 
wmurowana tablica pamięci wo-
łyńskiej i kresowej tragedii. Trzy-
mamy za słowo i czekamy na uro-
czystość wpisującą się w okrągłą 
rocznicę tej zbrodni ludobójstwa. 
OFIARY WCIĄŻ CZEKAJĄ 
NA NASZ DAR PAMIĘCI ICH 
MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI.

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE
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Msza Święta w kościele garni-
zonowym NMP przy ul. Aleje 
Racławickie 20 o godzinie 12.00 
poprzedziła uroczystość odsło-
nięcia i poświecenia w Lublinie 
„Pomnika Ofiar Ludobójstwa do-
konanego na Wołyniu i Kresach 
Południowo-Wschodnich przez 
nacjonalistów ukraińskich”.

W koncelebrze mszy świętej 
uczestniczyło sześciu kapłanów 
a przewodniczył ksiądz prałat dr. 
Cezary Kostro na wprowadzenie 
odczytałem historyczne fakty z 
dnia 11 lipca 1943 r które dopro-
wadziły do mordowania Polaków.

Dzisiaj  mija 75 rocznica doko-
nanego ludobójstwa na Woły-
niu „Krwawa Niedziela”   i jest 
to dzień w którym nacjonalizm 
ukraiński  udowodnił, że nie liczy 
się z ogólnoludzkimi zasadami, 
jak solidarność,  miłosierdzie,  
humanizm. To, co   wydarzyło się 
11 lipca 1943 r. nie było pierwszą 
masową zbrodnią nacjonalistów 
ukraińskich na ludności polskiej 
Wołynia - do takich dochodziło 
już wiosną 1943 roku, a nawet 
wcześniej - lecz pierwsza tak pre-
cyzyjnie zaplanowana.

Pierwszy komandyr Hołow-
ny UPA Dmytro Kłaczkiwśkyj 
pseudonim Kłym Sawur, wiosną 
1943 w rozkazie do podległych 
sobie atamanów pisał: ,,powinni-
ście przeprowadzić wielką akcję 
likwidacji polskiego elementu. 
Przy wycofywaniu niemieckich 
wojsk należy wykorzystać ten do-
godny moment dla zlikwidowania 

całej ludności polskiej… bitwy tej 
nie możemy przegrać i za każdą 
cenę trzeba osłabić polskie siły. 
Wsie i wioski powinny zniknąć z 
powierzchni ziemi.’’

Pierwszy lipcowy numer gaze-
ty wydawanej przez UPA - „Do 
zbroji” zapowiadał „haniebną 
śmierć” wszystkim Polakom, któ-
rzy zostaną na Ukrainie.

Kilkanaście dni przed przewi-
dywanym terminem rozpoczę-
cia rzezi ukraińscy agitatorzy 
odbywali we wsiach spotkania, 
podczas których przekonywali 
ukraińską ludność do rozpoczę-
cia mordów. Agitacja okazała się 
szczególnie skuteczna w stosunku 
do młodzieży.

Jeszcze na początku lipca pol-
skie podziemie zbrojne podjęło 
próbę negocjacji z dowództwem 
Organizacji Ukraińskich Nacjo-
nalistów frakcja Stepana Bandery 
i powstrzymania spodziewanej 
eskalacji przemocy.  Pomimo 
wcześniejszych zapewnień i de-
klaracji ze strony Ukraińców oraz 
listu żelaznego, dającego gwaran-
cję nietykalności polskim parla-
mentariuszom, zostali oni natych-
miast pojmani i rozerwani końmi.

Rozpoczęcie  masowej zbrodni na 
Polakach wybrano 11 lipca 1943 
r , prawosławne święto Piotra i 
Pawła.  Dzień budził się pięk-
nym wschodzącym słońcem, pol-
skie wsie i chutory, były uśpione 
niedzielnym odpoczynkiem po 
pierwszych dniach żniw.

Atak  rozpoczął się o godzinie 3 
nad ranem na wieś Gurów. Do 
masowych mordów doszło głów-
nie w powiatach włodzimierskim, 
horochowskim oraz kowelskim. 
W kilkunastu przypadkach UPA 
z premedytacją dokonywała ata-
ków na kościoły, w których od-
bywały się nabożeństwa. W Po-
rycku zamordowano 200 osób, 
w Chrynowie 150, prawie 80 w 
Zabłoć-cach. W Kisielinie część 
wiernych zabarykadowała się na 
plebanii i zdołała odeprzeć ataki 
UPA. Na wiernych zgromadzo-
nych w katolickich świątyniach 
spadły pociski, granaty, butelki 
z zapaloną benzyną, ostrza wi-
deł, kos, noży i siekier. Nie było 
obrońców, bowiem w wielu miej-
scowościach pozostały w więk-
szości starcy kobiety i dzieci.

Bezpośrednio za mordy na Woły-
niu odpowiedzialne są oddziały 
Ukraińskiej Powstańczej Armii. 
Ta frakcja zbrojna została stwo-
rzona przez Organizacji Ukraiń-
skich Nacjonalistów dowodzoną 
przez Stepana Banderę To UPA 
przy pomocy formacji Ukraiń-
skiej Samoobrony (Kuszczowe 
Widiłły) oraz okolicznego ukra-
ińskiego chłopstwa które zostało 
podsycone nienawiścią,  napadała 
na polskie wsie i mordowała ich 
mieszkańców Wśród oprawców 
polskiej ludności znajdowali się 
też ochotnicy Ukraińscy współ-
pracujący z III Rzeszą -  wchodzą-
cy w skład dywizji SS Galizien

W zbrodniach uczestniczyły także 
kobiety, wyrostki, a nawet dzieci 
ukraińskie, zajmując się grabieżą, 
podpaleniami i dobijaniem ocala-
łych, lub rannych.

Dużą odpowiedzialność za ludo-
bójstwo Polaków ponosi postawa 
duchowieństwa ukraińskiego, w 
tym szczególnie greckokatolic-
kiego która popierała postępo-

wanie nacjonalistów ukraińskich 
związanych z OUN – UPA a 
zdarzało się nawet w zbrodniach 
uczestniczyła. Zaprzeczeniem 
zasad głoszonych przez kościół 
greckokatolicki było poświęcanie 
zbrodniarzom upowskim narzędzi 
zbrodni jak kosy, młoty, widły i 
siekiery. 

UPA miała jasno postawione cele 
- powstanie niepodległego, jedno-
narodowego państwa ukraińskie-
go.  Tego strasznego mordu do-
konywano pod hasłami: ,,Śmierć 
jednego Lacha to metr wolnej 
Ukrainy’’, ,,W lipcu 1943 roku 
oddziały UPA zorganizowały 
około 530. napadów. Pod hasłem 
„Śmierć Lachom” i wymordowa-
no kilkanaście tysięcy Polaków.

Wspólną cechą akcji przeciw 
Polakom było ogromne okru-
cieństwo, połączone z rabunkiem 
mienia i paleniem gospodarstw, a 
także niszczeniem materialnych 
śladów polskiej obecności.  

Działano zgodnie z „Doktryną 
wojskową ukraińskiego nacjo-
nalisty” Mychajło Koło-dziń-
skiego.” Która głosiła „Mając na 
celu wolne państwo ukraińskie, 
idźmy doń wszystkimi środka-
mi i wszystkimi szlakami. Nie 
wstydźmy się mordów, grabieży i 
podpaleń. Tylko podczas powsta-
nia będzie okazja, aby wymieść 
dosłownie co do nogi polski ele-
ment z Zachodnich Ukraińskich 
Ziem.

Jednak banderowcy nie poprze-
stali w swoim ludobójczym szale 
tylko  na samym Wołyniu, bo-
wiem ich nawała po kilku dniach 
ruszyła na województwa wschod-
nio-małopolskie: Tarnopolskie, 
Stanisławowskie, Lwowskie, Po-
leskie.
Władze obecnej Ukrainy mu-
szą mieć świadomość prawdy, 

że Ukraińska Powstańcza Armia 
nie była żadną “armią powstań-
czą”, tylko “kureniami rizunów”, 
zbrodniczą antypartyzantką po-
wołaną do życia dla dokonania 
rzezi ludności polskiej na obsza-
rze suwerennego, aczkolwiek 
okupowanego państwa polskiego.

Polacy - Nie mogą tych okrutnych 
zbrodni  wykreślić z pamięci na-
szego narodu, wymazać z jej hi-
storii, nie pozostawiając żadnej 
przestrogi dla potomnych. Trzeba 
zacząć głosić całą prawdę wolną 
od przemilczeń, przeinaczeń i ma-
nipulacji.  Prawdę odważną, która 
sięga do korzeni zła.

Staniemy dzisiaj przed pomni-
kiem „Ofiar Wołynia” miejmy 
świadomość tego że musimy 
przekazać nowym pokoleniom 
prawdę że na Wołyniu i Kresach 
Południowo-Wschodnich zginęli 
Polacy za Ojczyznę i Wiarę Kato-
licką  Bohaterom Kresów Najja-
śniejszej Rzeczypospolitej wiecz-
na pamięć, cześć i chwała!

Stoimy przed tym Pomnikiem i 
myślą sięgamy 75 lat wstecz do 
11 lipca 1943 r a była to niedziela 
– piękny słoneczny dzień – pra-
wosławne święto Piotra i Pawła.

Polacy odświętnie ubrani udawa-
li się do świątyń, aby stanąć w 
pokorze przed majestatem Boga 
Wszechmogącego i prosić o zdro-
wie dla siebie i swoich najbliż-
szych,  o szczęśliwe dla żony lub  
córki narodziny z  tęsknotą ocze-
kiwanego dziecka, o błogosła-
wieństwo dla rodziny dla siebie,  
o dobre zbiory, aby Pan Bóg po-
zwolił mężom i ojcom w zdrowiu 
powrócić jak najszybciej z wojny 
do domu.

W kościołach zamyśleni nad swo-
im losem  w cichości serca od-
mawiali Ojcze Nasz, i Zdrowaś 

Relacja z przebiegu uroczystości odsłonięcia i 
poświęcenia pomnika „Ofiar Wołynia” w Lublinie. 
Zdzisław Koguciuk



www.ksi.btx.pl                                                                                                                                                                                                                        1 sierpnia 2018  - strona 9AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

Maryjo, nagle wpadają do świą-
tyni  granaty, butelki z zapaloną 
benzyną                   i bracia chrze-
ścijanie tyle że, wyznania grecko-
katolickiego lub prawosławnego. 
Polacy wielu z nich rozpoznało, 
przecież to najbliżsi nasi sąsie-
dzi. Do świątyni wtargnęli nagle 
z bronią aby bez chwili namysłu 
otworzyć do zgromadzonych grad 
pocisków z broni maszynowej, 
zadać śmiertelne ciosy ostrzami 
wideł, kos, noży,  siekier oraz drą-
gów. Słychać ostatnie tchnienia i 
słowa wypowiadane przez Pola-
ków.  Boże dlaczego !!!! przecież 
ja jemu żadnej krzywdy w życiu 
nie zrobiłem. Osuwając się na zie-
mie wypowiadają ostatnie słowa 
– Boże oddaje życie za Ojczyznę i 
Wiarę Katolicką.

Pomnik przed którym stoimy bę-
dzie po wsze czasy głosił i przy-
pominał w jakich okolicznościach 
ginęli nasi rodacy a niektóre sce-
ny są wyryte dla przestrogi na-
stępnym pokoleniom.

Na pomniku zobrazowana jest 
scena  rodziny która szykowała 
się do wyjścia na Mszę Świętą. W 
tym czasie z zewnątrz dochodziły 
przeraźliwe okrzyki  - otwierać , 
otwierać.  Ojciec otworzył drzwi 
do domu przybyszom bo jego 
dom zawsze dla podróżujących 
stał otworem  i nagle został ugo-
dzony drągiem w głowę, a krew 
zalała jego twarz co obrazuje 
scena na pomniku. Natychmiast 
osunął się z nóg, matka podniosła 
ogromny krzyk i lament, wzywa-
jąc imienia Bożego,  broniąc swo-
jego dziecka mocno przyciskając 
je do piersi. Ona i niemowlę zo-
stało ugodzone nożem pomimo to 
dalej głośno woła o Ratunek. Aby 
dłużej nie krzyczała bandyta pod-
cina jej gardło i ta scena również 
umieszczona została na pomniku. 
Ten widok  mordowanych swoich 
najbliższych widzi matka i babcia 
już staruszka, Siedzi w kąciku za-
padnięte oczy a w ręku różaniec 
już i mowa niewyraźna,      i słuch 
słaby, i porusza się bardzo powoli, 
jest u kresu swojego ziemskiego 
żywota, za chwilę i ona podzieli 
los domowników ale to co widzi i 
co jeszcze może zrobić to roni łzę 

nad najbliższymi aby po chwili 
skonać od ciosów noży i drągów. 
Ta łza tej staruszki na pomniku 
jest symbolem morza łez wylane-
go przez matki, żony i dzieci któ-
re przeżyły a które w sercu ciągle 
wracały do tamtych  strasznych 
czasów. Wcześniej syn tej rodzi-
ny odświętnie ubrany udawał się 
do świątyni bo był ministrantem 
i chciał wcześniej przygotować 
się do eucharystii. Drogę zastąpili 
jemu ukraińscy zbrodniarze, on 
zaczął się tłumaczyć że śpieszy 
się do kościoła, oprawcy na to 
zareagowali śmiechem i wykuli 
jemu oczu ze słowami że na pew-
no nie trafi i ta scena wykuta zo-
stała na pomniku.

 Druga scena przedstawia pobyt 
rodziny w kościele która sku-
piona była na modlitwie,  nagle 
wchodzą ukraińscy zbrodniarze z 
siekierami. Ojciec rodziny który 
wcześniej złożone miał ręce do 
modlitwy podejmuje decyzję jej 
obrony i zgromadzonych w świą-
tyni.  Wychodzi z ławki i idzie na-
przeciw chcąc stawić im opór lecz 
rozkłada tylko bezbronne ręce, 
wzywając również głośno po-
mocy, lecz któż w tamtym czasie 
mógł jemu pomóc. Cios bandyty 
siekierą w głowę kończy jego do-
czesne życie co uwiecznione jest 
na

 pomniku i symbolizuje ciosy za-
dane siekierą tysiącom Polaków 
w głowę przez banderowskich 
zbrodniarzy. A wyraz tej cierpią-
cej twarzy na zawsze został wy-
ryty dla przestrogi dla przyszłych 
pokoleń - jak  okrutnie ginęli Po-
lacy. Matka jest bezbronna ona 
już się nie obroni  przed śmiercią. 
Chce ratować swoje dziecko wiec 
ciałem je zasłania, cóż może in-
nego zrobić,  Medalik który zwi-
sa jej na szyi i który jest zwień-
czony krzyżem przyciska mocno 
do ciała swojego dziecka - może 
zostanie uratowane.  Lecz seria 
z broni maszynowej oddana do 
nich zakończyła ich życie przepo-
jone miłością matki do swojego 
dziecka. Ksiądz który przyszedł 
sprawować Mszę Świętą na wieść 
o tym co dzieje się w kościele 
wychodzi do zbrodniarzy prosząc 

aby zaniechali dalszej zbrodni 
wszak jest to miejsce uświęcone. 
I on także po chwili zostaje ugo-
dzony narzędziem poświęconym 
w cerkwi i szybko osuwa się na 
kolana lecz jeszcze urania łzę. A 
parafianie jego wczoraj ostrzega-
li że bandyci mogą zaatakować 
wieś – proszono aby uciekał –  on 
odpowiedział że żaden pasterz nie 
opuszcza swoich owiec gdy wilk 
czycha u bram. Ta łza uroniona 
przez księdza została wykuta na 
trwale na pomniku symbolizuje 
płacz kapłana nad ludobójstwem 
Polaków na Kresach oraz nad 
śmiercią 109 duchownych braci 
i sióstr zamordowanych z niewy-
obrażalnym okrucieństwem. Pła-
cze również nad zamordowanym 
ks. Karolem Baranem przerżnię-
tym piłą w drewnianym korycie, 
nad o. Ludwikiem  Włodarczy-
kiem któremu rozcięto klatkę 
piersiową i wyjęto pulsujące 
serce, nad ks. Franciszkiem Bęt-
kowskim któremu połamano ręce 
i nogi i spalono żywcem razem z 
plebanią, i nad br. Rochem Sałe-
kiem zamordowanym siekierami.        

 Pomnik zwieńczają płomienie 
ognia i są symbolem spalonych 
wsi oraz świątyń katolickich. Od-
działy Ukraińskiej Powstańczej 
Armii spędzali do jednej chaty 
chłopskiej zatrzymanych Pola-
ków którą następnie zamykano 

i  podpalano. Tak ginęli spaleni 
żywcem w zdecydowanej więk-
szości kobiety, dzieci i starcy. 
Te płomienie na pomniku nie są 
martwe tutaj potrzeba przyjść aby 
w zadumie i ciszy  usłyszeć prze-
nikliwy płacz dzieci – nie jest to 
płacz to histeryczny krzyk i pisk 
wołający Mamo ratuj. Matka tyl-
ko przytula dziecko do siebie i 
dopóki mogła ochrania od zbliża-
jącego się ognia. Ogień zajmuje 
już całe pomieszczenie, dym dusi 
nie ma odwrotu drzwi zamknięte 
a na zewnątrz  czekają z bronią 
zbrodniarze ukraińscy gdyby ko-
muś udało się wyjść z płonącego 
zabudowania.

 „ W hołdzie Polakom z Wołynia i 
Kresów Południowo-Wschodnich 
ofiarom ludobójstwa dokonanego 
na ludności polskiej przez ukraiń-
skich nacjonalistów

W latach 1939- 1947 Matkom 
i Ojcom, Dzieciom i Starcom, 
Duchowieństwu zgładzonych ze 
szczególnym okrucieństwem je-
dynie dlatego że byli Polakami. 
Rodacy”

 Ten napis wyryto na pomniku 
aby przypominał po wszystkie 
czasy i głosił nowym pokoleniom 
prawdę że na Wołyniu i Kresach 
Południowo-Wschodnich zginęli 
Polacy za Ojczyznę i Wiarę Ka-
tolicką.

 Poniżej wykute zostały krzy-
że – różnej wielkości – stanowią 
one symbol zagłady Polaków od 
dziecka w łonie matki po starca 
nad grobem. Te krzyże zosta-
ły wykute tutaj bo nie ma ich w 
miejscach ludobójstwa Polaków 
na Ukrainie i są wołaniem o jak 
najszybsze ustawienie ich tam w 
miejscach zbrodni,. Tam nasi ro-
dacy do dnia dzisiejszego gdzie 
ich dosięgli banderowscy zbrod-
niarze leżą  w dołach śmierci, 
w starych studniach, krzakach, 
lasach, chaszczach bez żadnego  
upamiętnienia.  

 Głównym kierunkiem działalno-
ści UPA była eksterminacja lud-
ności polskiej na Wołyniu i Kre-
sach Południowo-Wschodnich 
lecz wielu Ukraińców  w tych 
tragicznych czasach udzielało 

pomocy Polakom za co również 
pozbawiono ich życia. 

Sprawiedliwi Ukraińcy  potrafili 
przeciwstawić się złu dzięki mi-
łości, poświęcili się, oddali życie 
za innych, udowodnili, jak ważna 
może być miłość, kiedy została 
podniesiona ręka na niewinnych 
ludzi. Sprawiedliwi Ukraińcy 
swoją postawą pokazali, że moż-
na zachować człowieczeństwo - i 
to dawało Polakom nadzieję na 
przeżycie. Wykuty został krzyż 
prawosławny aby oddać hołd Po-
lakom którzy byli tego wyznania 
ale również jest to znak pamięci 
i hołdu o tych wszystkich Spra-
wiedliwych Ukraińcach którzy 
oddali  życia ratując Polaków 
przed okrutną śmiercią. Krzyż 
na którym przewieszona jest stu-
ła symbolizuje ludobójstwo osób 
duchownych.

 W fundament pomnika została 
złożona urna z ziemią pobraną z 
37 miejsc znajdujących się w gra-
nicach województwa wołyńskie-
go II Rzeczypospolitej Polskiej. 
Tam żyli Polacy na których na-
cjonaliści ukraińscy dokonali za-
planowanej zbrodni ludobójstwa.    
Ziemia została poświęcona przez 
Ks. Tadeusza Isakowicza-Zale-
skiego  w dniu 5 lipca 2015 r na 
Jasnej Górze podczas 21 świato-
wego Zjazdu i Pielgrzymki Kre-
sowian. Również w fundament 
tego pomnika złożono kamienie 
z Ziemi Świętej z 14 miejsc zna-
czonych na kartach Biblii Starego 
i Nowego Testamentu od Góry 
Synaj po Górę Oliwną. Niech 
poprzez połączenie tej ziemi 
Pan Bóg pobłogosławi i uświęci 
wszystkie miejsca ludobójstwa 
Polaków jako świadectwo ich 
wierności Krzyżowi, Ewangelii i 
Kościołowi Katolickiemu.

 Przez ponad 70 lat władze w 
Polsce milczały o tym ludobój-
stwie swoich Rodaków dlatego 
dla przestrogi przywołane zosta-
ły słowa Jana Pawła II  „Naród 
który traci pamięć traci swą toż-
samość”. 
Kazanie wygłosił proboszcz ko-
ścioła garnizonowego, ksiądz 
podpułkownik Andrzej Piersiak, 
który przeczytał wiersz  p.t. „Nad 
Wołyniem” Stanisławy Wiatr-
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-Partyki obrazujący stan Wołyń-
skiej ziemi w obecnym czasie. 
Nawiązał do tragizmu jaki spo-
tkał Polaków w tamtym okre-
sie oraz przedstawił liczbę ofiar 
banderowskiego barbarzyństwa. 
Odniósł się do ogromu ludobój-
stwa i niespotykanego w dziejach 
ludzkości okrucieństwa które 
doświadczyli Polacy. Wymienił 
również opracowanie IPN z 2007 
historyka Romualda Niedziałka 
w którym wykazuje że narażało 
życie 1341 Ukraińców ratując 
Polaków poddanych ekstermina-
cji przez OUN i UPA, w tym 384 
Ukraińców straciło życie. Koń-
cząc nawiązał do słów ewangelii 
że należy oprawcom przebaczyć 
a to nie znaczy że zapomnieć – 
bo zapomnieć nam o tym nigdy 
nie wolno. Musimy się modlić 
za pomordowanych Polaków by 
za ich męczeńską śmierć, Pan 
Bóg przebaczył im winy któ-
re popełnili z ludzkiej słabości i 
przyjął ich do wieczności wśród 
błogosławionych.  Msza Święta 
została odprawiona z ceremo-
niałem wojskowym przy udziale 
Pocztu Sztandarowego,  Kom-
panii Honorowej Wojska Pol-
skiego oraz orkiestry wojskowej. 
Uczestniczyło około 700 osób w 
tym posłowie na Sejm RP Syl-
wester Tułajew, Jakub Kulesza, 
Jan Łopata, Wojewoda Lubelski 
Przemysław Czarnek,  Sekretarz 
Marszałka Województwa Lu-
belskiego Aneta Augustyniak, 
Zastępca Prezydenta Miasta Lu-
blina Artur Szymczyk, Naczel-
nik IPN Odział Lublin Tomasz 
Panfil.  Przedstawiciele zakładów, 
instytucji, organizacji, stowarzy-
szeń patriotycznych, kombatanc-
kich, kresowych, związkowych 
i młodzieżowych. Uroczystość 
uświetniło obecnością 14 pocz-
tów sztandarowych. Po zakoń-
czeniu Mszy Świętej uczestniczy 
przeszli w Marszu Pamięci o 200 
tysiącach Polaków których ofiarę 
życia chciano wymazać z historii 
naszej Ojczyzny. Czoło marszu 
prowadził uczestnik Motocy-
klowego Rajdu Katyńskiego po 
nim orkiestra wojskowa, kompa-
nia honorowa wojska polskiego, 
poczty sztandarowe oraz wszyscy 
uczestnicy uroczystości. W cza-
sie Marszu Pamięci przez tubę 
ogłaszałem o tym, że mieszkańcy 
Lublina dłużej nie będą milczeć o 

tym ludobójstwie, czas zakłamy-
wania,  przemilczania,  przeminął 
co potwierdza liczba uczestników. 
Kiedy marsz przechodził obok 
KUL przypomniałem o nadanym 
tytule przez katolicką uczelnie 
doktora honoris causa gloryfika-
torowi zbrodniarzy UPA-OUN 
Wiktorowi Juszczence. W ostat-
nim czasie porównał on Józefa 
Piłsudskiego do Stepana Bande-
ry a AK do UPA. Uroczystość na 
Skwerze Ofiar Wołynia rozpoczę-
ła się od odegraniu przez orkiestrę 
wojskową hymnu państwowego, 
następnie odczytałem modlitwę 
wołyńską (w załączeniu ) oraz 
odsłuchaliśmy umownego hym-
nu wołyńskiego, słowa i muzy-
ka Lech Makowiecki p.t. Wołyń 
1943 r.  

Pomnik który został wykonany 
posiada wiele wykutych symboli 
obrazujących tragizm Polaków na 
Wołyniu, zostały one wkompono-
wane w rzeczywistość jaka wyda-
rzyła się w dniu 11 lipca 1943 r. 
Polacy tego dnia zostali zaatako-
wani przez ukraińskich zbrodnia-
rzy w czasie gdy szykowali się do 
kościoła lub w kościele i charak-
terystyka pomnika nawiązuje do 
faktu sprzed 75 lat wstecz. Histo-
ria pomnika to również złożenie  
w dniu 14 października 2017 r w 
fundament ziemi z Wołynia oraz z 
miejsc znaczonych na kartach sta-
rego i nowego testamentu.

Następnie zostało dokonane od-
słonięcie pomnika którego doko-
nali żywi świadkowie: Daniela 
Kubiczek urodzona w Aleksandrii 
w 1934 r, Janina Kalinowska uro-
dzona w kolonii Funduma, Stefan 
Wiechnik urodzony w Grabinie 
w 1929 r i Albin Sulikowski uro-
dzony w Koźlińskim Majdanie 
w 1931 r. Poświecenia pomnika 
dokonał ksiądz podpułkownik 
Andrzej Piersiak. W uroczystym 
Apelu Poległych Wojsko Polskie 
z batalionu dowodzenia Wielo-
narodowej Brygady z Lublina 
wywołało: „ mieszkańców ziemi 
tarnopolskiej, stanisławowskiej, 
lwowskiej, wołyńskiej, lubelskiej 
i rzeszowskiej, którzy zostali 
bestialsko zamordowani przez 
OUN-UPA, Policje Ukraińską i 
SS Galizien” oraz „ księży, zakon-
ników i siostry zakonne do końca 
wiernych swojemu powołaniu i 

mordowanych w kościołach wraz 
z wiernymi” i „ Ukraińców, któ-
rzy nie akceptowali ludobójstwa, 
ostrzegali Polaków, udzielali im 
schronienia  i nie wykonywali 
zbrodniczych rozkazów, płacąc za 
swa szlachetność najwyższą cenę 
– cenę życia”.  

Apel Poległych zakończył się 
oddaniem salwy honorowej. 
W okolicznościowych wystą-
pieniach głos zabrał Wojewoda 
Lubelski Przemysław Czarnek, 
(https://youtu.be/wud4PbyyngA 
) posłowie na Sejm RP Sylwe-
ster Tułajew i Jakub Kulesza. 
List Marszałka Województwa 
Lubelskiego do organizatorów i 
uczestników uroczystego odsło-
nięcia pomnika „Ofiar Wołynia” 
odczytała pani sekretarz Aneta 
Augustyniak - która wręczyła 
mnie wyróżnienie  nadane przez 
Marszałka Województwa Lubel-
skiego Sławomira Sosnowskiego 
z okazji 100 rocznicy odzyskania 
przez Polskę Niepodległości.  List 
Prezesa Centrali IPN dr Jarosława 
Szarka do uczestników uroczy-
stości odsłonięcia pomnika „Ofiar 
Wołynia” odczytał Naczelnik 
IPN Odział Lublin Tomasz Pan-
fil. Następnie głos zabrało kilku 
uczestników uroczystości a po za-
kończeniu odczytałem list Szefa 
Urzędu do  spraw kombatantów 
i osób represjonowanych Jana Jó-
zefa Kasprzyka. Wieńce, kwiaty, 
oraz znicze pamięci złożyło 51 

delegacji oraz osób indywidual-
nych.

Sześcioletni czas walki o miejsce 
na pomnik, napis, formę pomnika, 
potrzebne zgody, decyzje, opinie, 
pozwolenia, zatwierdzenia , dofi-
nansowanie z chwilą odsłonięcia 
pomnika te starania dobiegły koń-
ca.  Przypisuję Opatrzności Bo-
żej, to, że udało się mnie postawić 
ten pomnik w Lublinie pomimo, 
że nie było akceptacji,  pomocy, 
przychylności temu przedsięwzię-
ciu. Wszystkie dokumenty do 
budowy pomnika musiałem uzy-
skiwać z wielkim trudem, a nie 
było to tylko dziełem przypadku. 
Dzisiaj już mogę powiedzieć że w 
lubelskich urzędach pracuje wielu 
pracowników którzy mają pocho-
dzenie ukraińskie i to w większo-
ści oni czynili wszelkie utrudnie-
nia w pozyskiwaniu potrzebnych 
pozwoleń. Drugą grupą która czy-
niła utrudnienia były osoby które 
na kontaktach z Ukraińcami robią 
jakieś interesy, układy, spotkania, 
wyjazdy towarzyskie, a pełnią 
decyzyjne funkcje w urzędach 
- więc nie chcieli tej dobrej rela-
cji zakłócać. Również znacznie 
utrudnienia w budowie pomnika 
uczyniła Gazeta Wyborcza po-
przez zainspirowanie powołania 
zespołu pomnikowego przy Pre-
zydencie Miasta Lublin. Fakt że 
taki pomnik był zasadny przema-
wiało do mnie wiele argumentów 
nie sposób tutaj wszystkich opi-
sać ale niech przemówią  niektóre 
fakty. Zgłosiłem się do środowisk 
kresowych w dniu 27 czerwca 
2018 r o pisma, emaile, listy do 
Metropolity Lubelskiego aby 
ogłoszono w kościołach archidie-
cezji lubelskiej o uroczystościach  
odsłonięcia pomnika w dniu 11 
lipca 2018r i wiem że takie prośby 
zostały skierowane - ogłoszenia 
się nie pojawiły. Ksiądz arcybi-
skup nie wyraził zgody na objęcie 
patronatem honorowym naszych 
uroczystości, nie był obecny na 
nich pomimo zaproszenia, nie 
delegował żadnego sobie podle-
głego biskupa pomocniczego – to 
przemawia jakie jest podejście 
do tematu zbrodni wołyńskiej w 
pomieszczeniach Metropolity Lu-
belskiego.

Również w lubelskich mediach 
o dacie odsłonięciu pomnika nie 
było ani słowa. I okazuje się, że 
na uroczystość przychodzi około 
700 osób – czy to nie jest budują-
ce. Inny przykład – kiedy rozpo-
czynaliśmy wykopy  pod funda-
ment pomnika starałem się zrobić 
wiele prac społecznie ponieważ 
ograniczony byłem finansowo. 
Zwróciłem się więc do prezesa 
lubelskiego środowiska 27 Wo-
łyńskiej Dywizji Piechoty AK z 
prośbą o pomoc i otrzymałem in-
formacje że „ma strzelania” i nie 
pomoże a w następnych dniach 
nie odbierał ode mnie telefonu. 
Muszę wymienić tutaj panią Ka-
rolinę Van Bulch pochodzenia 
belgijskiego czy Marka Kiciaka, 
którzy nie mając żadnych korzeni 
kresowych przychodzili do pracy 
tylko dlatego że przyświecała im 
idea budowy pomnika– czy to nie 
jest budujące. Towarzystwo Przy-
jaciół Ziemi Wołyńsko-Podolskiej 
które liczy około 60 członków 
wpłaciło na budowę pomnika 400 
zł co naje nieznacznie ponad 6 zł 
na osobę. Natomiast żywi świad-
kowie zbrodni, Daniela Kubiczek 
i Stefan Wiechnik ze swojej ubo-
giej emerytury oszczędzali aby 
wpłacić ponad 1000 zł każdy na 
pomnik– czy to nie jest budujące. 
Powyższe przykłady dość wyraź-
nie mówią o tym ze w Lublinie 
środowiska kresowe są oderwane 
od rzeczywistości, od pragnień 
kresowian i od ich oczekiwań.

W Lublinie korzenie kresowe  po-
siada 20 – 30 % mieszkańców i 
wiedziałem że nie mogę się pod-
dać ale iść dalej z uporem. Lubel-
skie środowiska kresowe w spra-
wie budowy pomnika zachowały 
całkowitą bierność i wydały same 
o sobie opinię. Pomnik pomor-
dowanym Polakom na Wołyniu 
i Kresach Południowo-Wschod-
nich w Lublinie stał się faktem 
dokonanym i nieodwracalnym i 
będzie po wszystkie czasy gło-
sił nowym pokoleniom prawdę 
o tym, że Polacy zostali pomor-
dowani tylko dlatego, że byli 
Polakami. Bohaterom Kresów 
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej 
Wieczna Pamięć, Cześć i Chwała.   

Zdzisław Koguciuk
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11 lipca to czas zadumy, refleksji 
i czczenia pamięci ofiar ludobój-
stwa dokonanego 11 lipca 1943 r. 
na Wołyniu.

Bez względu na dzień tygodnia, 
Ruch Społeczny Porozumienie 
Pokoleń Kresowych już od wie-
lu lat organizuje Marsz Pamięci 
poprzedzany Mszą Święta od-
prawianą w intencji zamordowa-
nych. Tegoroczny Marsz Pamięci 
poprzedziła Msza Święta odpra-
wiona w Bazylice Katedralnej św. 
Michała Archanioła i św. Floria-
na Męczennika na warszawskiej 
Pradze której przewodniczył Ks. 
prałat płk Sławomir Żarski. Ks. 
Żarski to ten sam ksiądz który 11 
listopada 2010 r. podczas mszy w 
katedrze polowej Wojska Polskie-
go odważył się opowiedzieć o pa-
triotyzmie mówiąc m.in.:

- U podstaw III Rzeczypospo-
litej miejsce patriotyzmu zajęło 
stwierdzenie jednego z pierw-
szych premierów »nowej« Polski, 
który powiedział, że »aby zostać 
bogaczem, pierwszy milion trze-
ba ukraść«. Propagowanie podob-
nych haseł zaowocowało tym, że 
wartość została zastąpiona anty-
wartością. Patriotyzm zastąpiono 
promowanym kosmopolityzmem; 
miejsce uczciwości zajęła nie-
uczciwość; prawdę zastąpiono 
kłamstwem i pomówieniem; 
ofiarność i poświęcenie – chciwo-
ścią i pazernością; miłość – nie-

nawiścią.

Wymieniany jako główny kan-
dydat do objęcia funkcji bisku-
pa polowego Wojska Polskiego, 
ks. płk. Sławomir Żarski po tym 
płomiennym kazaniu które nie 
spodobało się prezydentowi Ko-
morowskiemu, stracił szanse na 
awans. Po niespełna dwóch latach 
został także przeniesiony z parafii 
którą mu powierzono.

Z powodu głębokiego patrioty-
zmu ks. Żarskiego, Ruch Społecz-
ny Porozumienie Pokoleń Kreso-
wych zabiegał o przewodniczenie 
ks. Żarskiego Mszy Świętej po-
święconej ofiarom ludobójstwa 
tym bardziej, że tematyka Kre-
sowa jest mu bardzo bliska. W 
kazaniu wygłoszonym podczas 
mszy w praskiej katedrze ks. Żar-
ski podkreślał istotę i rolę pamię-
ci ofiar ludobójstwa którą Ryszard 
Nowaczewski pięknie wyrecyto-
wał na zakończenie mszy.

Ta pamięć zaczyna się dopiero 
przebijać w polityczno-medial-
nych przekazach dlatego RS PPK 
postanowił, że tegoroczne ob-
chody Kwiatem Lnu połączą w 
pamięci Ofiar Krwawej Niedzie-
li na Wołyniu oba brzegi Wisły. 
Uczestnicy tych obchodów otrzy-
mali w formie nalepek kwiat lnu 
który z prawobrzeżnej Warszawy 
przeniesiono na lewobrzeżna, pod 
Tablicę Wołyńską umieszczoną 

na fasadzie Domu Polonii. 

Po dotarciu Marszu Pamięci pod 
tablicą odśpiewano Hymn oraz 
odmówiono modlitwę w intencji 
ofiar. Od uczestników Marszu 
Pamięci złożono pod tablicą bia-
ło czerwoną wiązankę i zapalono 
symboliczne Światełko Pamięci. 

Andrzej Łukawski z mazowiec-
kiego oddziału RS PPK zaapelo-
wał, aby to symboliczne Świateł-
ko Pamięci przenieść do domów 
i o 22:00 wystawić zapalone w 
oknach swoich domów.

Na zakończenie obchodów na 
wyraźną prośbę zgromadzonych 

Ryszard Nowaczewski raz jesz-
cze wyrecytował swój wiersz i po 
krótkich wystąpieniach uczest-
ników marszu nawiązujących do  
„Krwawej Niedzieli” zgromadze-
nie zostało zamknięte.   

Foto: Henryka Gelak-Dezór, KSI

Warszawa: Msza i Marsz Pamięci w 
75. rocznicę „Krwawej Niedzieli”.
Redakcja
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Z inicjatywy Koła Stowarzysze-
nia Upamiętnienia Ofiar Zbrod-
ni Ukraińskich Nacjonalistów 
w Marwicach w dniu 15 lipca 

2018, o godz.10.00, w Kościele 
pw. Św.Antoniego i Św.Stanisła-
wa w Gorzowie Wlkp. została 
odprawiona Msza św. w intencji 

pomordowanych Polaków przez 
nacjonalistów ukraińskich na 
Kresach Południowo-Wschod-
nich II Rzeczypospolitej w latach 
1939-1947.
Było to uczczenie Narodowego 
Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa 
uchwalonego przez Sejm w dniu 
22.07.2016. przypadającego na 
dzień 11 lipca /Dzień tkzw. Krwa-
wej Niedzieli 1943 r./
Mszę Św. odprawił i homilię 
wygłosił Ojciec Senior Zakonu 
Ojców Kapucynów Apoloniusz 
Leśniewski. W homilii Ojciec 
Apoloniusz dał opis okrucieństwa 
ludobójstwa na naszych rodakach 
– tylko dlatego, że byli oni Pola-
kami. Nawoływał on Rządzących 
do spowodowania katolickiego 
pochówku tych pomordowanych, 
których kości rozsiane są po po-

lach i lasach obecnej Ukrainy.
Mottem homilii było „NIE O ZE-
MSTĘ, ALE O PAMIĘC WOŁA-
JĄ OFIARY”.
Podczas mszy Św. głos zabrała 
Pani Małgorzata Gośniowska-
-Kola - Doradca Wojewody, która 
odczytała okolicznościowy list 
gratulacyjny skierowany do Prze-
wodniczącego Koła SUOZUN w 
Marwicach – Pana Ryszarda Lau-
dańskiego.
W Mszy Św. uczestniczyła Pani 
Minister Elżbieta Rafalska wraz z 
małżonkiem.
Mszę uświetniły Poczty sztan-
darowe, spośród których należy 
wyróżnić Poczet Kombatantów z 
Lubiszyna z asystą dzieci w mun-
durkach wojskowych.
Jest to piękny przykład przeka-
zywania pamięci historycznej na-
stępnym pokoleniom Polaków.
Duże wrażenie na uczestnikach 
zrobiła schola kościelna, której 
śpiewy liturgiczne były na bardzo 
wysokim poziomie.
Niżej podajemy listę gości hono-
rowych i pocztów sztandarowych.

Goście honorowi:

- Pani Minister Elżbieta Rafalska 
– Minister Rodziny, Pracy i Poli-
tyki
Społecznej,
- Pani Małgorzata Gośniowska-
-Kola – Prezes Stowarzyszenia 
„Huta
Pieniacka”, Doradca Wojewody 
Lubuskiego d/s Kombatantów.
- Pan Lech Rafalski – członek 
Stowarzyszenia „Huta Pieniac-
ka”,
- Pani Ina Czaińska-Kierownik 
Referatu Kultury Urzędu Miasta
Gorzowa Wlkp.
- Pani Żaneta Domarecka – In-
spektor d/s promocji kultury i ko-
munikacji
społecznej - Urzędu Gminy Lubi-
szyn
- Pani Katarzyna Florczak -Asy-
stent Pana Posła Jarosława
Porwicha- Biuro Poselskie w Go-
rzowie Wlkp,
- Pani Maria Dratwińska - Prezes 
Związku Sybiraków w Gorzowie 
Wlkp.

- Pani Wilhelminę Rother – Pre-
zes Towarzystwa Miłośników 
Wilna i Ziemi
Wileńskiej Oddział w Gorzowie 
Wlkp.,
- Pan Zbigniew Juzwa - Prezes 
Senior Towarzystawa Miłośni-
ków Lwowa
i Kresów Południowo-Wschod-
nich, Oddział w Gorzowie Wlkp.
- Pan Henryk Szulżycki – Prezes 
Okręgu Lubuskiego Światowego 
Związku
Żołnierzy AK w Gorzowie Wlkp.

Kombatantów Rzeczypospolitej 
Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych 
w Gorzowie Wlkp.
-Pan Jerzy Obara – Prezes Związ-
ku Kombatantów Rzeczypospoli-
tej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych 
Koło w Baczynie.
- Pan Jerzy Klincewicz – członek 
Rady Głównej Komitetu Obrony 
Polskiej
Ziemi „Placówka” w Gorzowie 
Wlkp. ,
- Pan Zdzisław Kostrzewa - Prze-
wodniczący Koła Przyjaciół
Radia Maryja przy Kościele
p.w. Św.Stanisława i Św.Antonie-
go w Gorzowie Wlkp.
Poczty Sztandarowe:

- Poczet Towarzystwa Miłośni-
ków Lwowa i Kresów Południo-
wo-
Wschodnich, Oddział w Gorzo-
wie Wlkp.,
- Poczet Gorzowskiego Związku 
Sybiraków,
- Poczet Okręgu Lubuskiego 
Światowego Związku Żołnierzy 
AK
w Gorzowie Wlkp.
- Poczet Gorzowskiego Regional-
nego Stowarzyszenia Kombatan-
tów
Rzeczypospolitej Polskiej i By-
łych Więźniów Politycznych
w Gorzowie Wlkp.
- Poczet Związku Kombatantów 
Rzeczypospolitej Polskiej i By-
łych
Więźniów Politycznych, Koło w 
Baczynie,
- Poczet Związku Kombatantów 
Rzeczypospolitej Polskiej i By-
łych
Więźniów Politycznych, Koło w 
Lubiszynie.
- Poczet Straży Miejskiej Urzędu 
Miasta Gorzowa Wlkp.

Opracował Ryszard Laudański, 
Przewodniczący Koła SUOZUN 
Marwice.

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

Upamiętnienie Ofiar Zbrodni 
Ukraińskich Nacjonalistów 
w Marwicach
Ryszard Laudański
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13 lipca 2018 roku minęła 74 
rocznica bitwy pod Krawczunami. 
To tu w lipcu 1944 roku żołnierze 

Armii Krajowej natknęli się przy-
padkowo na wycofujące się z Wil-
na doborowe jednostki niemiec-

kie. Stoczono krwawą walkę, w 
wyniku której zginęło 79 polskich 
żołnierzy. Nie na darmo. Setki 
Niemców straciło życie, a ponad 
300 wzięto do niewoli. Było to 
ostatnie tak duże starcie AK na 
Wileńszczyźnie. Wkrótce po tym 
wydarzeniu tysiące żołnierzy pol-
skich wywieziono w głąb sowiec-
kiej Rosji. W dniach 12-14 lipca 
jak co roku gościliśmy na Litwie 
w związku z obchodami kolejnej 
rocznicy bitwy. Wzięliśmy udział 
w uroczystościach, odwiedzili-
śmy kilka miejsc pamięci - Po-
nary, Rossę, Kalwarię Wileńską, 
Krawczuny, spotkaliśmy się ze 
znajomymi. W tym roku wzięli-
śmy ze sobą sztandar. Tu specjal-
ne podziękowania dla ZHPnL za 
wystawienie harcerzy do pocztu. 
W tegorocznej delegacji Nieza-
leżnego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej byli dwaj mieszkający 
w Olsztynie weterani mjr Irene-
usz Hurynowicz ps. „Góra” VI 
Wileńska Brygada AK Wicepre-
zes Zarządu Głównego, por. Zyg-
munt Krzymowski ps. „Pocisk” 
I WB AK (uczestnik bitwy) oraz 
działacze Maciej Prażmo Prezes 
ZG NZŻAK i Piotr Barański. 
Delegacji towarzyszył kolega 
Marcin Kohler. Porucznikowi 
Panu Krzymowskiemu towarzy-
szyła rodzina i znajomi. W sumie 
10 osób. Wracając tradycyjnie 
zatrzymaliśmy się w Gibach na 
symbolicznej mogile ofiar Obła-
wy Augustowskiej. 

Nasi olsztyńscy kombatanci ubo-
lewają, że w regionalnych me-
diach nie było żadnych informacji 
o operacji Ostra Brama czy też o 
ostatniej bitwie żołnierzy Armii 
Krajowej na Wileńszczyźnie – bi-
twie pod Krawczunami. A prze-
cież Warmia i Mazury to wielka 
masa przesiedleńców z Litwy. 
Niemalże całe środowisko AK to 
wileńskie lub nowogródzkie bry-
gady. Na Litwie żyjących uczest-
ników bitwy już nie ma, w Olsz-
tynie jest ich jeszcze pięciu. To 

także pokazuje skalę ekspatriacji.

Jeżeli któraś z redakcji wyraża za-
interesowanie tematem – zarówno 
historii AK jak i wizyty, gotowi 
jesteśmy umówić się na materiał 

w dogodnym Państwu czasie.

Prezes Zarządu Głównego Nieza-
leżnego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej
Maciej Prażmo

74 rocznica bitwy pod Krawczunami
Maciej Prażmo

https://www.facebook.com/groups/190644822173/
https://www.facebook.com/maciej.prazmo
https://www.facebook.com/piotr.baranski.31
https://www.facebook.com/marcin.kohler
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Poseł na Sejm RP Jakub Kule-
sza mówił o poezji Tarasa Szew-
czenki, która może być nowym 
spojrzeniem na stosunki Polski i 
Ukrainy. Kresowianie w kole po-
selskim Kukiz 15 maja oparcie 
w dążeniu do prawdy o Ludobój-
stwie Polaków.

Uważam że można poprzez po-
słów Kukiz 15 wpłynąć na Radę 
Miasta Lublin aby został odmro-
żony wniosek mieszkańców Lu-
blina o zmianę „Skweru Tarasa 
Szewczenki” na skwer „Sprawie-
dliwych Ukraińców”.

Zwracam się z prośbą do Kreso-
wian o wysyłanie na adres Posłów 
Kukiz 15 oraz do Pana Posła Jaku-
ba Kuleszy listów, które będą po-
parciem aby z przestrzeni publicz-
nej Lublina została jak najszybciej 
usunięta postać Tarasa Szewczen-
ki, która tyle zła w świadomości 
Ukraińców zrobiła i dalej robi jego 
poezja.

Treść pisma: 

Zdzisław Koguciuk                                                           
Lublin dnia 19.07.2018 r

Jakub Kulesza
Poseł na Sejm RP

Biuro Poselskie
ul. 3 Maja 18 lok. 4A
20-078 Lublin

W nawiązaniu do wystąpienia 
Pana Posła na Sejm Rzeczypo-
spolitej Polskiej podczas uroczy-
stości odsłonięcia i poświęcenia 
Pomnika Ludobójstwa Polaków 
na Wołyniu i Kresach Południo-
wo-Wschodnich w Lublinie w 
dniu 11 lipca 2018 wyjaśniam co 
następuje:

Nawiązał Pan Poseł RP do zna-
jomości swojego brata z dziew-
czyną pochodzenia ukraińskiego 
która jest jego narzeczoną. Wspo-
mniał Pan również, że dziewczyna 
uwrażliwiła brata na poezję Tarasa 
Szewczenki, i czytając są nią za-
chwyceni. I w takim kontekście 
należy spojrzeć na piękną poezję 
budującą wspólne relacje Polski i 
Ukrainy.

Panie Pośle jest Pan młodym czło-
wiekiem a pomimo to dostąpił Pan 
zaszczytu reprezentowania Naro-
du Polskiego i od Pana głosu w 
Sejmie zależy jakie prawo będzie 
obowiązywać w naszej Ojczyź-
nie. Jeżeli jednak wypowiada się 
Pan publicznie i to na uroczysto-
ści odsłonięcia pomnika „Ofiar 
Wołynia” w tak newralgicznym 
temacie powinien Pan dokładnie 
znać temat i ważyć wypowiedzia-
ne słowa.

Kresowianie na uroczystości od-
słonięcia pomnika „Ofiar Wo-
łynia” byli zbulwersowani Pana 
wypowiedzią o Tarasie Szewczen-

ce. Jako przewodniczący tej uro-
czystości nie chciałem zakłócać 
tej wypowiedzi i nie robić skan-
dalu poprzez przerwanie wywodu 
który Pan czynił. Moja decyzja 
podyktowana była faktem, że Kre-
sowianie w kole poselskim Kukiz 
15 mają oparcie i zrozumienie w 
dążeniu do prawdy o ludobójstwie 
Polaków dokonanego przez nacjo-
nalistów ukraińskich i dlatego nie 
przerwałem Pana wypowiedzi.

Taras Szewczenko w swojej twór-
czości podsyca bardzo silnie ele-
ment antypolski, ukazuje niezbicie 
pogardę do Polaków szczególnie 
w poemacie ‘Hajdamacy” ale rów-
nież w wierszach „Chłodny Jar” i 
„Szwaczka”.

Taras Szeczenko używa w swojej 
twórczości antypolskiej retoryki, 
nadaje kult oprawcom i zbrodnia-
rzom i wzywa do zbrodni w w/w 
utworach.

Powinien Pan wiedzieć, że wypo-
wiadając się o Tarasie Szewczen-
ce, że nie są w/w utworach stwo-
rzone poglądy abstrakcyjne lecz są 
to utwory oparte na faktach auten-
tycznych.

Taras Szewczenko opisuje wy-
stąpienia ruskiego chłopstwa 
pańszczyźnianego, hajdamaków i 
kozaków przeciwko ludności pol-
skiej i żydowskiej w 1768 r. Było 
to wystąpienie na terenie Rze-
czypospolitej Obojga Narodów 
pomiędzy rzekami: Dnieprem, Si-
niuchą, Bohem i Rosją. Przewód-
cami wystąpienia byli Maksym 
Żeleźniak i Iwan Gonta a liczbę 
ofiar pogromu szacuje się od 100 
do 200 tysięcy zamordowanych 
gdzie apogeum była zbrodnia w 
Humaniu (ukr. YMaHt) w obwo-
dzie czerkaskim. Zamek w Hu-
maniu został zdobyty w wyniku 
zdrady setnika kozackiej milicji 
dworskiej w dniu 20.06.1768 r. W 
zamku schroniła się m.in. cywilna 
ludność w tym kobiety i dzieci. 
Ludzi tych wyciągano z piwnic, 
domów, rowów gdzie się ukryli 
i rozpoczęła się rzeź, zabijano i 
męczono, obcinano ręce i uszy, 
dzieci nabijano na piki. Historycy 
szacują ze tego dnia łączna liczba 
zabitych wyniosła ok. 20 tysięcy 
ofiar. Ruch hajdamacki heroizował 
ukraiński wieszcz narodowy Taras 
Szewczenko właśnie w wierszach 
„Chłodny Jar”, „Szwaczka” i po-
emacie „Hajdamacy”. Ogromne 
jest podobieństwo bestialstwa i 
mordowania ludzi w rzezi humań-
skiej i rzezi wołyńskiej której do-
puścili się banderowcy ponieważ 
wychowali się na poezji Trasa 
Szewczenki, który wychwalał 
Hajdamackie zbrodnie.

Dzisiaj Poseł na Sejm Rzeczypo-
spolitej Polskiej na uroczystości 
odsłonięcia pomnika „Ofiar Wo-
łynia” mówi o przepięknej poezji 
Tarasa Szewczenki, którą zachwy-

ca się jego brat i narzeczona po-
chodzenia ukraińskiego i to jest 
skandal jakiego dopuścił się Pan 
na tych uroczystościach.

Nadmieniam, że w dniu 09.03.2016 
r w 202 rocznicę urodzin Tarasa 
Szewczenki wpłynął Wniosek do 
Przewodniczącego Rady Miasta 
Lublin w sprawie zmiany nazwy 
„Skweru Tarasa Szewczenki” po-
łożonego w granicach administra-
cyjnych Miasta Lublin na „ Skwer 
Sprawiedliwych Ukraińców”. Ten 
wniosek podpisało 1770 miesz-
kańców Lublina i tych którzy tutaj 
uczą się lub pracują w Lublinie. 
Rada Miasta Lublin podczas sesji 
w dniu 19 maja 2016 r rozpatrywa-
ła projekt uchwały w powyższej 
sprawie. Na w/w sesji został prze-
głosowany wniosek aby projekt 
uchwały skierować do rozpatrze-
nia przez komisje: „Samorządno-
ści i Porządku Publicznego” oraz 
„Kultury i Ochrony Zabytków” i 
tak sprawa została zamrożona do 
dnia dzisiejszego.

Zwracam się z prośbą aby pod-
jął Pan Poseł starania o powtórne 
skierowanie w/w wniosku na Sesję 
Rady Miasta Lublin celem zmiany 

nazwy „Skweru Tarasa Szewczen-
ki” na „ Skwer Sprawiedliwych 
Ukraińców”.

Odsłonięcia pomnika „Ofiar Wo-
łynia” dokonało czterech żywych 
świadków zbrodni wołyńskiej 
którzy żyją i mogli tego dokonać 
dzięki Sprawiedliwym Ukraiń-
com, którzy ich ostrzegli, ukrywa-
li, i żywili. Sprawiedliwym Ukra-
ińcom należy się skwer w Lublinie 
aby oddać hołd tym odważnym 
ludziom, którzy w obronie swoich 
sąsiadów narodowości polskiej 
poświęcali swoje rodziny a niekie-
dy nawet oddali życie.

Nadmieniam, że w załącznikach 
przesyłam dokumenty w przed-
miotowej sprawie o zmianę nazwy 
„Skweru Tarasa Szewczenki” na 
„Skwer Sprawiedliwych Ukraiń-
ców”.

1. Wniosek w sprawie zmiany 
nazwy skweru położonego w gra-
nicach administracyjnych Miasta 
Lublin, t.j. w sprawie zmiany na-
zwy „Skweru Tarasa Szewczenki” 
na „Skwer Sprawiedliwych Ukra-
ińców”

2.  Pismo nr. BRM-II.0006.1.5.2016 
Przewodniczącego Rady Miasta 
Lublin o porządku obrad oraz pod-
jęcia uchwał w sprawach podczas 
Sesji Rady Miasta Lublin w dniu 
19 maja 2016 r

3. Pismo nr. BRM-II.0006.1.5.2016 
Przewodniczącego Rady Mia-
sta Lublin przekazująca projekt 
uchwały do dwóch komisji rady 
Miasta Lublin: Samorządności i 
Porządku Publicznego oraz Kultu-
ry i Ochrony Zabytków.

Z poważaniem

Zdzisław Koguciuk

Do wiadomości:

Środowiska Kresowe

Adres Biura Poselskiego Jakuba 
Kuleszy ul. 3 Maja 18 lok. 4B 
20-078 Lublin e-mail: biuro@
kulesza.pl tel.+48 536 163 626 
Zwracam się z prośbą o zapozna-
nie z powyższym Kresowian oraz 
publikacje na możliwych stronach 
internetowych, jak również w pra-
sie.

Skandal podczas uroczystości odsłonięcia pomnika 
Ofiar Wołynia w Lublinie
Zdzisław Koguciuk
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C z ł o n k o w i e 
P o l o n i j n e g o 
S t o w a r z y s z e -
nia Kulturalno-
-Oświatowego w 
Tarnopolu upo-
rządkowali teren 
wokół kaplicy na 
polskim cmenta-
rzu wojskowym 
w Zborowie.
Prace zostały 
przeprowadzone 
w środę 4 lipca. 
Polonijne Stowarzyszenie Kul-
turalno-Oświatowe w Tarnopo-
lu opiekuje się tym obiektem 
historycznym od dwóch lat.

Kaplica-mauzoleum na cmenta-
rzu wojskowym w Zborowie zo-
stała wybudowana wg projektu 
polskiego architekta Wawrzyń-
ca Dayczaka. Upamiętnia ona 
polskich żołnierzy poległych w 
okresie I wojny światowej oraz 

wojny polsko-bolszewickiej.
W latach 2015 – 2016 Funda-
cja «Mosty» przeprowadziła 
renowację kaplicy w Zborowie. 
Było to możliwe dzięki wspar-
ciu Ambasady RP w Kijowie, 
Konsulatu Generalnego RP w 
Łucku, Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, 
Fundacji PZU, firm «Plastics 
Ukraina», «ASMET», «Stone 
Trade» oraz dzięki prywatnym 
darczyńcom.. 
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W 1921 r. w klasztorze w 
Maciejowie rozpoczęło 
działalność Seminarium Na-
uczycielskie przygotowujące 
kadrę pedagogiczną dla Wo-
łynia.

Do Seminarium Nauczyciel-
skiego przyjmowano tylko 
dziewczęta polskiej naro-
dowości w dobrym stanie 
zdrowia. Nauka trwała 5 lat, 
a czesne wynosiło 100 złotych mie-
sięcznie. Egzaminy do Seminarium 
odbywały się w czerwcu. Przez 
dwanaście lat na czele tej placówki 
stała siostra Tymotea.

Uczennice Seminarium miały wol-
ne w Święta Bożego Narodzenia 
oraz w ciągu dwóch miesięcy wa-
kacji. Chętne mogły także zapłacić 
150 złotych za wczasy w Zakopa-

nem. Opuszczać klasztor można 
było wyłącznie za zgodą opiekun-
ki roku lub w jej towarzystwie. 
Dziewczęta uczyły się sześć dni 
w tygodniu, niedziela była wolna. 
Wiosną jeździły nad jezioro Somin 
na wyprawy naukowe w celu zapo-
znania się z życiem raka rzeczne-
go. Wybierały się również do wsi 
Adamówka, gdzie znajdowała się 
Szkoła Rolnicza. Wożono je też do 
Zaczernecza.

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

Stosunki rówieńsko-polskie: 
Męczące jednanie   
MONITOR WOŁYŃSKI

Z prasy polonijnej 
Oświatowa działalność 
Zgromadzenia Sióstr 
Niepokalanego Poczęcia 
NMP w Maciejowie (Łu-
kowie): Seminarium Na-
uczycielskie 
MONITOR WOŁYŃSKI

Mam taki charakter, że nie lubię się 
godzić. A nawet jak się pogodzę 
z kimś po większej awanturze, to 
potem i tak pozostaje mi w ustach 
niesmak.
Jest kilka takich osób w moim ży-
ciu z którymi już nigdy nie poroz-
mawiam i zrobię wiele, żeby ich 
nie spotkać. Wiem po prostu, że 
to ja mam rację i jestem na milion 
procent przekonana, że to ja ponio-
słam w danej sprawie większe stra-
ty niż mój przeciwnik. I nie chce 
mi się nikomu tego udowadniać 
ani przedstawiać listy szkód. Ja to 
wiem, w moim mniemaniu Bóg to 
wie i to mi całkowicie wystarcza. 
Trzymam w sobie swoją prawdę w 
sercu i wiem, że zwycięstwo mo-
ralne było, jest i będzie po mojej 
stronie. Wcale nie chce mi się go-
dzić, ani jednać («przez trudną pa-
mięć»). I nie chce mi się też swoich 
krzywd obwieszczać «urbi et orbi» 
ani grzebać w nich z perwersyjną 
przyjemnością. Przecież ja i cały 
wszechświat wiemy, że to ja by-
łam ofiarą, a tamten katem. Mogę 
też domniemać, że strona przeciw-
na myśli tak samo jak ja. I jest tak 
samo przekonana do swoich racji. 
I wiem instynktownie, że jeśli ma 
również silny charakter jak ja, to 
zdania swojego nie zmieni, choć-
bym jej przytoczyła cyfry, pokazała 
zdjęcia i niezbite dowody. Zatem 
dowodzenie swego wydaje mi się 
stratą czasu i marnotrawieniem 
energii.
Tak sobie żyję i jest mi z tym do-
brze. Mam tu na Ukrainie wielu 

przyjaciół i czuję się tu bardzo 
bezpiecznie. Jednocześnie buduję 
sobie własne życie. Uwielbiam je i 
jestem w nim szczęśliwa. Otaczam 
się ludźmi, którzy mnie inspirują 
i od których mogę się czegoś na-
uczyć. Tych, co mi zaszli za skórę 
zostawiam, bo życie toczy się dalej 
w obojętności do tego, co ja tam 
sobie w środku czuję czy nie czuję.
Zastanawiam się, czy jest to moż-
liwe na wyższych szczeblach? Czy 
obywatele, politycy i państwa mogą 
żyć dalej bez przebaczenia, ale jed-
nocześnie konstruktywnie budować 
swoje relacje i wspólną przyszłość? 
No bo jeśli chodzi o nasze dwa to 
raz już sobie przebaczyliśmy. Za-
tem widać, że to nie o przebacze-
nie tu chodziło. Ale widać, że mało 
nam było, więc proces pojednania 
i trudnego (jak się to podkreśla) 
dialogu trwa. Oglądałam ostatnio 

huczne obchody rocznicy Rzezi 
Wołyńskiej. Dożyliśmy czasów, że 
nasi prezydenci obchodzą je osob-
no i szukają porozumienia też osob-
no. Jeden szuka w Łucku, a drugi w 
Sahryniu. Szczerze Wam powiem, 
że tak się zmęczyłam tym naszym 
polsko-ukraińskim jednaniem, że 
musiałam zmieniać kilkakrotnie 
kanały telewizyjne.
Na szczęście, kiedy my się godzili-
śmy przez trudną pamięć i wylicza-
nie strat, do Tajlandii zjechało się 
1000 ludzi z różnych stron świata, 
żeby uratować więzionych pod 
ziemią ludzi. 19 z nich weszło kilo-
metr pod ziemię i wyciągnęło stam-
tąd 12 tajskich dzieci i ich opieku-
na. Kiedy my się konsekwentnie i 
cierpliwie godziliśmy, świat zdawał 
w tym czasie trudny egzamin. Zdał 
na ocenę celującą. Nam na razie 
wypada mierna.

Ulesława Lübek przyjechała na 
Wołyń z Lublina w składzie chóru 
„Iubilaeum”, który 8 lipca uświet-
nił liturgię mszy świętej w łuckim 
kościele. Pochodzi z domu Dęb-
skich wywodzących się z Kisie-
lina – jest bratanicą Krzesimira 
Dębskiego, wybitnego polskiego 
kompozytora. Rozmawialiśmy z 
nią po nabożeństwie w Kisielinie.
– Do Kisielina przywiodła mnie 
historia mojej rodziny – powie-
działa Ulesława Lübek. Moi 
dziadkowie, rodzice mojego taty, 
urodzili się w Kisielinie. Wyda-
rzenia 11 lipca zmieniły ich życie. 
Wszystko się wtedy zmieniło. 
Świat na długi czas przestał być 
piękny, zaczął być straszny. Ta hi-
storia żyła w mojej rodzinie.
Mój dziadek był jednym z bronią-
cych się w kościele. Ocalał, ale 
stracił nogę od odłamka granatu, 

który wpadł do 
kościoła i któ-
rego nie zdą-
żyli odrzucić. 
Babcia przeżyła 
to wydarzenie 
bez większe-
go fizycznego 
szwanku. I być 
może prze-
chodzę od nie-
szczęścia do 
szczęścia, ale 
wtedy właśnie 
moi dziadkowie 
obiecali się so-
bie i od tego momentu rozpoczęło 
się ich wspólne życie. Przez wiele 
lat żyli razem.
– Niesamowita historia. Tak samo 
jak opowieść o tym, że Jadwiga 
Dynakowska, działaczka polskie-
go podziemia, była świadkiem na 

ślubie państwa Siemaszków, któ-
ry odbył się w Łuckim Więzieniu.
– Władysław Siemaszko był póź-
niej dowódcą mojego dziadka. 
Losy moich dziadków były bar-
dzo skomplikowane. Wszystko 
zostało opisane w książce «Było 
sobie miasteczko. 

Ulesława Lübek: „Do Kisielina przy-
wiodła mnie historia mojej rodziny”  
MONITOR WOŁYŃSKI

Na terenie kaplicy-
-mauzoleum w Zboro-
wie przeprowadzono 
prace porządkowe 
MONITOR WOŁYŃSKI
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Co za książka! Z gatunku tych, co 
to potrafią przeorać mózg czytel-
nikowi. Tych obrazów, jakie zo-
baczyłam (wyobraziłam sobie?) w 
trakcie lektury tych wspomnień, 
to nie da się „odzobaczyć”! Na za-
wsze pozostaną w mojej pamięci! 
O losach polskiej V Dywizji Sy-
beryjskiej wiemy naprawdę mało, 
a były to losy niezwykłe.

Autor tej książki, Stanisław Boh-
danowicz, urodził się w 1900 roku 
w Łunińcu (dzisiaj – miasto w 
Obwodzie Brzeskim na Białorusi) 
na Polesiu. Jego ojciec pracował 
na kolei jako maszynista, a w cza-
sie rewolucji 1905 roku angażował 
się też w działalność rewolucyjną, 
za co został skazany na półtora 
roku więzienia. Siedział za krata-

mi w Brześciu i w Pińsku, po od-
byciu kary zwolniono go z pracy i 
zesłano z rodziną na osiedlenie w 
głąb Rosji. Cała rodzina pojechała 
z nim razem. Osiedli w Troicku 
w Obwodzie Czelabińskim (Ro-
sja, miasto na Uralu), gdzie ojciec 
dostał pracę przy budowie kolei 
żelaznej w guberni orenburskiej. 
Stanisław chodził tam do gimna-
zjum, którego jednak nie skoń-
czył, bo tuż przed maturą, w 1918 
roku, zgłosił się na ochotnika do 
polskiego wojska, które właśnie 
formowało się w Rosji. 

W 1918 roku w Omsku na Syberii 
powstał Polski Komitet Wojenny 
zajmujący się werbunkiem ochot-
ników z Polaków mieszkających 
wtedy na Syberii. A było ich wie-

lu, należeli do nich Po-
lacy zesłani przez cara 
na osiedlenie w tam-
tych stronach, ale także 
tacy, którzy wyjechali 
na Sybir za chlebem, w 
poszukiwaniu pracy lub 
miejsca do życia (tak-
że dobrowolni polscy 
osadnicy). Wśród Pola-
ków na Syberii znaleźli 
się też jeńcy z armii au-
striackiej lub niemiec-
kiej. Polski Komitet 
Wojenny zorganizowal 
szkołę oficerską i pod-
oficerską. Miał swoje 
delegatury w Omsku, 
Nowoniko ła j ewsku 
(Nowosybirsk dzisiaj), 
Tomsku i Irkucku. Ca-
łością kierował major 
Walerian Czuma z II 
Brygady Legionów Pol-
skich. W końcu utwo-
rzono z tych Polaków 
V Dywizję Strzelców 
Polskich, na czele której 
stanął pułkownik Kazi-
mierz Rumsza. Liczyła 
ona około 12 tysięcy 
żołnierzy. 

Ich zadaniem była walka z bolsze-
wikami, a także wspieranie „bia-
łej” armii admirała Aleksandra 
Kołczaka i Korpusu Czechosło-
wackiego. Polscy żołnierze mieli 
ochraniać trasę Kolei Transsybe-
ryjskiej na odcinku od Nowoniko-
łajewska poprzez Aczyńsk, Kra-
snojarsk do stacji Klukwiennaja 
(około 1000 kilometrów). Dywi-
zja dysponowała czterema pocią-
gami pancernymi, które nosiły 
nazwy „Kraków”, „Warszawa”, 
„Poznań”, „Poznań II” i jeszcze 
kilkoma uzbrojonymi statkami, 
które pływały po rzece Ob. Nie-
stety, wraz z przegraną wojsk ad-
mirała Kołczaka, przegrali także 
polscy żołnierze z Syberii, którzy 
w większości dostali się do bol-
szewickiej niewoli. Tylko część z 
nich przedostała się na wschód, 
aż do Harbinu w Chinach. Dalszy 
los żołnierzy wziętych do niewo-
li przez bolszewików był mar-
ny: obozy koncentracyjne, głód, 
chłód, choroby, masowe wymie-
ranie. Nie wszyscy dotrwali do 
szczęśliwego końca, jakim była 
wymiana jeńców między Polską 
a Związkiem Radzieckim w 1921 
roku.  

Stanisław Bohdanowicz trafił 
do wojska jako młody, niewinny 
chłopiec. Odprowadzał go tam 
ojciec, przestrzegając po drodze 
przed pijaństwem, hulankmi i 
towarzystwem upadłych kobiet. 
Jednak zaraz na początku kole-
dzy uświadomili go jak wygląda 
prawdziwe życie w armii, gdzie 
były hulanki, swawole i roiło się 
od chętnych dziewczyn, chcących 
umilić życie żołnierzom. Służył 

w oddziale łączności. Był dobrze 
ubrany i wyekwipowany. Naj-
lepszy okres służby wojskowej 
przeżył w Nowonikołajewsku. 
W tamtym okresie nasi żołnierze 
ogarnięci patriotycznymi uczu-
ciami, starali się akcentować na 
mundurach elementy świadczące 
o polskości:

„Umundurowanie i uzbrojenie 
było rozmaite, żołnierze zresztą 
mało się różnili od kołczakow-
skich, chyba byli lepiej odżywie-
ni, czyściejsi, no i mieli orzełki 
na wysokich papachach z koźlej 
skóry. Lecz nie bardzo było je wi-
dać, bo ginęły wśród kudłów. Za 
to amarantu było tak dużo, że za-
brakło go już w sklepach. Każdy 
naszywał według własnego gustu 
naszywki, wypustki, patki i lam-
pasy. Widziałem takich elegantów, 
co nawet guziki u płaszcza mieli 
obszyte amarantem. Wciąż śmiał 
się z tego Michajłowski, eksdow-
borczyk i ekskomisarz bolszewic-
ki: „Naszywajcie, naszywajcie 
– powiadał – tak było i u Dowbo-
ra, będziecie potem zrywać, też 
miałem dużo naszytego amarantu, 
lecz go zdzierałem zębami i pazu-
rami. Będzie i wy to robić.” (s 35)

Później rozpoczęła się ewaku-
acja polskiej dywizji na wschód, 
a jeszcze później, na stacji Klu-
kwiennaja – poddanie się bol-
szewikom. Wtedy rozpoczęła się 
niewola. Relacja Bohdanowicza 
jest chyba jedną z pierwszych 
polskich opowieści o tym jak wy-
glądały bolszewickie łagry, które 
wtedy właśnie się tworzyły. On 
sam zajmował się tam głównie 
chowaniem zmarłych na tyfus (to 

są naprawdę przerażające sceny, 
chciałabym o nich zapomnieć, 
a nie mogę), potem pracował w 
syberyjskiej tajdze przy ścinaniu 
drzewa, wykonywał w ogóle wie-
le różnych prac, a najdziwniejszą 
z nich było uczenie czytania i pi-
sania serbskich jeńców, w ramach 
radzieckiej walki z analfabety-
zmem. Dręczyły go głód, chłód, 
choroby, robactwo i wszystkie 
inne nieszczęścia, jakie tylko 
mogą dopaść więźnia. Szczęśliwie 
udało mu się opuścić Związek Ra-
dziecki i wrócić do Polski w 1921 
roku, a nawet połączyć z rodziną, 
która także w międzyczasie wyje-
chała z Syberii. 

Jest to bardzo dobrze i obrazo-
wo napisana relacja. Czyta się to 
znakomicie! Jak na mój gust tro-
chę w niej za wiele naturalistycz-
nych, okropnych scen, ale takie 
tam było właśnie życie i warunki 
bytowania. Autor spisywał swą 
opowieść po latach, wykazując się 
niesamowitą pamięcią i dbałością 
o szczegóły. Może zrobił sobie ja-
kieś notatki zaraz po przyjeździe 
do Polski? Z ciekawostek: przez 
pewien czas w okresie między-
wojennym Stanisław Bohadano-
wicz pracował w Banku Spółek 
Zarobkowych w mojej rodzinnej 
Bydgoszczy.  

Ta książka to lektura obowiązko-
wa dla wszystkich, którzy chcą 
poznać i zrozumieć zawiłą histo-
rię stosunków polsko-rosyjskich i 
trudną polską drogę do wolności.  

Bohdanowicz Stanisław, „Ochot-
nik”, PWN „Karta”, Warszawa 
2014

Stanisław Bohdanowicz, „Ochotnik”, czyli 
dzieje żołnierza polskiej V Dywizji Syberyjskiej
Alicja Łukawska

/ Tak wyglądali ci wojacy w 1919 roku. https://it.wikipedia.org/wiki/File:5th_Siberian_
Polish_Division_1919.jpg
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Artur Hutnikiewicz, wybitny hi-
storyk literatury polskiej, cytuje 
w swoim Dzienniku Zdzisława 
Dębickiego, który po przymuso-
wym pobycie w Rosji przybywa 
w 1898 roku do Lwowa, by odbyć 
studia:

„W jego murach, w jego atmos-
ferze intelektualnej nauczyłem 
się od moich niezapomnianych 
profesorów, Oswalda Balzera i 
Stanisława Starzyńskiego, rozu-
mieć przeszłość, szukać w niej 
prawdy, oceniać krytycznie teraź-
niejszość i pragnąć lepszej przy-
szłości dla narodu, który mimo 
pozornych różnic, wytworzonych 
przez zabory , był jeden i ten sam 
we wszystkich dziedzinach, jedną 
żył tradycją i jedną nadzieją. (…)
Toteż po czteroletnim pobycie we 
Lwowie wróciłem do Warszawy z 
poglądami z pewnością bardziej 
europejskimi niż te mgławicowe 
aspiracje rewolucyjne, z którymi 
wyjeżdżałem za kordon po powro-
cie z Orska”.

Ale najeźdźcy niemieccy i ich 
ukraińscy sprzymierzeńcy  nie 
cenili polskich naukowców.  
„Pierwsza wiadomość, trzy dni 
po wkroczeniu do mego miasta 
pięknych Tyrolczyków (4 lipca 
1941r.) była jednak druzgocąca. 
Na Wzgórza Wuleckie zabrano, 
wyciągnięto z łóżek i brutalnie, 
po chamsku traktując, załado-
wano do samochodowych bud 
ponad czterdzieści osób: naj-
wybitniejszych uczonych, ich 
familie i przyjaciół, następnie 
poustawiano ich po kolei nad de-
brą i wystrzelano, tym sposobem 
zamordowany został także i mój 
wuj, przyrodni brat Mamy, adwo-
kat gdański, doktor Tadeusz Tap-
kowski . Mieszkał on wraz z żoną 
u profesora Dobrzanieckiego.” 

(Adam Hollanek Ja z Łyczakowa).  
4 lipca 2018 roku  mija 77 lat 
od tamtej zbrodni. Przy jedynej 
w Warszawie tablicy ku czci 
zamordowanych profesorów 
ufundowanej przez prof. Wacława 
Szybalskiego, nie pojawił się nikt 
ze środowiska naukowego, nikt 
kto reprezentuje Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Ale MNiSW obecne jest codzien-
nie na ekranach warszawskiego 
metra. Właśnie dzisiaj kolejna 
odsłona informacji PAP z katego-
rii „nauka”  autoryzowanej przez 
MNiSW: „ Jeśli chcesz poznać 
pingwina płeć sięgnij po linijkę 
i zmierz jego dziób. Samiec ma 
grubszy”. W 1966 roku lekturą w 
szkole podstawowej była książka 
„Z życia zwierząt” Jana Żabiń-
skiego, z której dzieci uczyły się 
o cechach zwierząt ale nie uczy-
ły się o osiągnięciach Polaków w 
czasach zaborów czy II RP, o kul-
turze tworzonej dla przetrwania 
narodu ani o jego zagładzie przez 
sowieckich komunistów wspie-
ranych przez nacjonalistów ukra-
ińskich, litewskich, białoruskich 
itp. Tego zabraniał nasz sojusznik 
ZSRR i służący mu ochoczo rodzi-
mi komuniści. Czy coś się zmie-
niło?  MNiSW edukuje w metrze 
codziennie nowymi odkryciami 
np. „Przechowywanie bananów w 
warunkach chłodniczych wpływa 
na ich smak. Polak spożywa 7 kg 
bananów rocznie” zamiast sko-
rzystać choćby z dziejów Cmen-
tarza Łyczakowskiego pt. „Lwów 
ogród snu i pamięci” Stanisław S. 
Nicieja. Autor pisze: „na tej słyn-
nej nekropolii w ciągu ponad 225 
lat istnienia pochowano około 400 
tysięcy osób, z których szacunko-
wo ponad 10 tysięcy przekroczy-
ło, tzw. próg przeciętności, czyli 
czymś nadzwyczajnym się wy-
różniło-zapisało swoje biografie 

w pamięci nie tylko rodziny.” Ile 
ciekawych tematów do badań, 
publikacji naukowych, literatury, 
poezji, malarstwa, muzyki  itp. 
A może w metrze działa cenzura 
niczym w internecie, w którym 
hasła tworzone są przez płatnych 
fałszerzy historii i wrogów narodu 
polskiego? Czas powołać Instytut 
Badań Działań Przeciw Narodowi 
Polskiemu.

Niszczycielski tłum zamienia w 
zgliszcza i gruzy dwór za dworem, 
folwark za folwarkiem, wycinano 
sady, palono domy lub je doszczęt-
nie rozbierano, by właściciel nie 
miał gdzie powrócić, a nawet, 
żeby miał trudność w rozpoznaniu 
tego miejsca. W niedługim czasie 
na ogromnym szmacie kraju, gę-
sto przedtem usianym dworami, 
o wysokiej rolniczo-gospodarczej 
kulturze, nie ostał się już ani jeden 
folwark, ani jeden dom mieszkal-
ny, ani jedno gospodarstwo. Z cza-
sem nienawiść rozszerzyła swój 
zasięg na wszystko, co polskie, na 
szlachtę katolicką i służbę polską. 
Zaczęto mówić o Lachach i podej-
mować antypolskie działania. W 
broszurach rozsyłanych po wsiach 
wzywano do wytępienia całej lud-
ności polskiej. Kossak-Szczucka 
podaje przykład takiej odezwy: 
Hańba temu, kto pomagałby Po-
laczkom i z nimi się bratał, kto 
by rannemu Polaczkowi podał 
wodę albo do chaty przyjął. Nie 
ma litości dla tych męczycieli, 
krwiopijców, panków i damulek 
chełpliwych z białymi rączkami. 
Rżnijcie ich wszystkich we śnie 
na kwaterach, niszczcie drogi za 
nimi i przed nimi, i nie miejcie 
współczucia dla żadnego z nich, 
bo polska pijawka najgroźniejsza 
ze wszystkich pijawek na świe-
cie – to opis zagłady polskiego 
narodu i polskiego dziedzictwa 
w 1918r. Choć zdziesiątkowani, 
okaleczeni i ograbieni do budo-
wy polskiego państwa po 123 la-
tach niewoli Polacy przystąpili. 
„...Kiedy wojska bolszewickie (we 
wrześniu 1939 roku) zalały dużej 
część naszego kraju (...) dwory 
polskie padają pod rabunkiem 
ukraińskiego chłopa, wypędza 
się polską inteligencję ze wsi i 
miasteczek. Następuje dalej ra-
bowanie bez reszty całego pol-
skiego dorobku spółdzielczego 
i masowe ujęcie całego handlu 
przez spółdzielczość ukraińską. 

Szereg przywódców ukraińskich 
zasiadła w okręgowych władzach 
sowieckich i realizowała ofen-
sywny plan ukraiński, niszcząc 
wszystko, co polskie. Niektóre 
kolonie polskie padają wycięte w 
pień z kobietami i dziećmi przez 
okoliczne wsie ukraińskie, (np. 
Sławenty, pow. Podhajce, skąd nie 
uszło rzezi żadne polskie dziecko 
z kolonii, obejmującej około 50 
rodzin) (...) Lwów został zalany 
sklepami „Narodnej Torhowli”. 
Do wyborów sowieckich deputa-
tów stają z ramienia UNDA, jako 
komuniści, p. Franko /syn Iwana/, 
doktor Studyński i doktor. Pańczy-
szyn. Ukraińcy i Żydzi stanowią 
główny korpus administracji so-
wieckiej. Na wsi obejmuje władzę 
sowiet przeważnie czysto ukraiń-
ski oraz policja ukraińska. W ich 
rękach spoczęła akcja wywożenia 
polskich kolonistów i polskiej in-
teligencji (leśników) w lutym 1940 
roku. Ten sam proces wywożenia 
w głąb Rosji przerzucony zostaje 
na miasta w kwietniu tegoż roku. 
Ofiarą jego padają setki tysięcy 
polskich robotników, rzemieślni-
ków, kupców, oficerów, sędziów, 
prokuratorów, adwokatów, zie-
mian wraz z całymi rodzinami 
przy równoczesnej likwidacji 
drogą sprzedaży ich majątków. 
Ukraińcy pracowali więc gorli-
wie nad zniszczeniem polskości 
na Kresach, by przygotować grunt 
pod mającą powstać przy współ-
pracy z Niemcami wolną Ukra-
inę. Tak wyglądała sytuacja na 
większej części ziem kresowych. 
Nienawiść nacjonalistów ukra-
ińskich do Polaków, hamowana 
częściowo przez władze polskie, 
wybuchła z całą siłą we wrześniu 
1939 roku. Przejawiła się ona w 
masowym mordowaniu wycofu-
jących się oddziałów polskiego 
wojska i policji, uciekinierów 
i miejscowej ludności polskiej. 
Kolejna zagłada narodu pol-
skiego. Przeżyli nieliczni wycho-
wani przez pokolenia, które kul-
turę i tradycję narodu polskiego 
niosły przez czas zaborów i wo-
jen. Zdziesiątkowani, okaleczeni i 
ograbieni, wypędzeni z rodzinnej 
ziemi, której przez wieki służyli, 
z Lwowa, Wilna, Grodna (to tylko 
symboliczne miejsca) odbudowa-
li Polskę po II wojnie światowej 
(pod jarzmem sowieckim). Prze-
kazali wartości lecz sami zostali 
skazani na zagładę już nie fi-

zyczną ale wymazanie z pamię-
ci. Wymazywani są oni i dzie-
dzictwo, kultura tworzona przez 
wieki dla nas. Kto jest sprawcą tej 
kolejnej zagłady w XXI wieku?  
Na tablicy poświęconej zamordo-
wanym profesorom we Lwowie  
jest  napis: „Blisko połowa ofiar 
tego ludobójstwa to moi lwowscy 
nauczyciele, lekarze i przyjaciele. 
Tablicę poświęcam ich pamięci” 
. Profesor Wacław Szybalski. Pa-
triota i społecznik, miał w rodzi-
nie doskonałe wzorce. Cioteczny 
Pradziadek, dr. Wacław Lasocki to 
Sybirak z 1863 roku, również le-
karz, społecznik i patriota. Po po-
wrocie  z Syberii  współpracował 
z doktorem Fortunatem Nowic-
kim i Konradem Chmielewskim, 
Sybirakami. Dzisiaj wszyscy trzej 
nazywani są „wskrzesicielami Na-
łęczowa”. Wacław Lasocki ufun-
dował Muzeum Ziemi Lubelskiej 
w Nałęczowie.  Nasi przodkowie 
wychowani byli na Mickiewi-
czu, Konopnickiej, Sienkiewiczu, 
Niemcewiczu, Skardze, Kadłubku 
itp. Również nacjonaliści ukraiń-
scy z literatury czerpali inspirację, 
poniżej wers z  poematu Hajda-
macy Tarasa Szewczenki, którego 
liczne pomniki budowane są na 
Ukrainie. 

I jak my z nożami, 
Z nożami świętymi, 
I z ojcem Maksymem  
W tę noc pohulamy, 
Lachów pohajdamy, 
I tak pohulamy, 
By piekło się śmiało, 
Niebo płomieniało, 
Ziemia się zatrzęsła

Czyny hajdamackiego przywód-
cy Maksyma Żeleźniaka i Iwana 
Gonty były wzorem postępowa-
nia dla ukraińskich szowinistów 
mordujących z zimną krwią Pola-
ków na Wołyniu i w Małopolsce 
Wschodniej. Sława tych „bohate-
rów” nie tylko wówczas była wiel-
ka, ale po dziś dzień nie słabnie. 
W 2009 roku w Chrystynówce w 
obwodzie czerkaskim odsłonięto 
dwunastometrowy pomnik Gon-
ty. W 2015 roku w Humaniu wy-
budowano pomnik Iwana Gonty 
oraz Maksyma Żeleźniaka. Glory-
fikacja organizatorów i sprawców 
mordu Polaków, Żydów, Ormian, 
Czechów i unitów, których Ukra-
ińcy uznają za bohaterów narodo-
wych jest budowaniem współcze-
snej polityki historycznej Ukra-
iny. W dalszym ciągu więc zbrod-
nicze tradycje, będące elementem 
podłoża historycznego narodu 
ukraińskiego, są i będą umacnia-
ne, i mogą w przyszłości stanowić 
kościec dla groźnych zachowań 
społecznych ze strony Ukraiń-
ców.(dr Renata Pomarańska) 
Bożena Ratter

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

Tablicę poświęcam 
ich pamięci.
Bożena Ratter

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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Dokończenie ze strony 1

Należy dążyć do tego, aby na-
przeciw wkraczającym oddzia-
łom sowieckim wyszedł polski 
dowódca mający za sobą bój z 
Niemcami i wskutek tego najlep-
sze prawo gospodarza. 

Miejscowy dowódca polski 
winien się zgłosić wraz z ma-
jącym się ujawnić przedsta-
wicielem cywilnej władzy ad-
ministracyjnej u dowódcy 
oddziałów sowieckich i stosować 
się do jego życzeń”. 

Władze podziemne pragnęły skło-
nić Rosjan do uznania władzy rzą-
du na emigracji oraz wschodniej 
granicy Polski sprzed 1939 roku, a 
także dążyły do wyłączenia Rzecz-
pospolitej spod sowieckiej strefy 
wpływów. Niestety dowództwo 
Armii Krajowej, jak i przed-
stawiciele Rządu Polskiego na 
Emigracji snując swoje plany, 
nie mieli pojęcia co wielka trój-
ka postanowiła w Teheranie już 
w listopadzie 1943 r. Dokonano 
tam  podziału krajów Europy na 
alianckie strefy operacyjne – na 
mocy międzyalianckich uzgodnień 
Polska znalazła się w strefie opera-
cyjnej Armii Czerwonej.   Po prze-
kroczeniu przez Armię Czerwoną 
wschodniej granicy II Rzeczypo-
spolitej i odrzuceniu wysuniętej 
przez władze RP oferty współ-
działania wojskowego z ZSRR, 
12 stycznia 1944 komendant 
główny Armii Krajowej wydał 
rozkaz nr 126, zapowiadający 
wsparcie Armii Czerwonej w 
walce z Niemcami w miarę na-
szych sił i interesów państwo-
wych. Oficjalnie akcja „Burza” 
rozpoczęła się 15 stycznia 1944 
roku na Wołyniu walkami 27. 
Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK 
z Niemcami. W marcu 27. Wołyń-
ska Dywizja Piechoty wspólnie z 
wojskami sowieckimi prowadzi-
ła walki z Niemcami w rejonie 
Kowla. W czasie zmagań poniosła 
ciężkie straty (poległ dowódca dy-
wizji płk Jan Wojciech Kiwerski 
„Oliwa”), zdołała jednak wyrwać 
się z okrążenia niemieckiego na 
Lubelszczyznę. Tam ponownie 
wzięła udział w akcji „Burza”. 
Tu w zdradziecki sposób sowieci 
rozbroili dywizję pod koniec lip-
ca 1944 r. W czerwcu do walki 
przystąpili żołnierze AK na Wi-
leńszczyźnie, dowodzeni przez 
płk. Aleksandra Krzyżanowskie-
go „Wilka”. Ukoronowaniem 
„Burzy” na tym obszarze była 
operacja „Ostra Brama”, czyli 
uderzenie na Wilno, rozpoczę-
te 7 lipca 1944 r. Miasto zdoby-
to wspólnie z Armią Czerwoną. 
Zgodnie z planem oddziały AK i 
polskie władze cywilne ujawni-
ły się przed Sowietami. Po kilku 
dniach płk Krzyżanowski i jego 
oficerowie zostali aresztowani i ze-
słani do łagrów, a wkrótce po nich 
podobny los spotkał ponad 5 tys. 
żołnierzy AK. Podobny scena-
riusz powtórzył się na południu, 

gdzie 22 lipca 1944 r .jednost-
ki AK walczyły z Niemcami o 
Lwów; zostały następnie rozbrojo-
ne przez Sowietów, a ich dowódcy 
i żołnierze – uwięzieni. Sytuacja 
nie zmieniła się po wkroczeniu Ar-
mii Czerwonej na ziemie leżące na 
zachód od linii Curzona. Żołnierze 
AK, którzy w drugiej połowie lip-
ca podjęli walkę z Niemcami na 
Lubelszczyźnie oraz w Rzeszow-
skiem i oswobodzili własnymi si-
łami wiele miejscowości, byli roz-
brajani, aresztowani i zsyłani do 
ZSRS. Mimo to AK decydowała 
się na kontynuację wspólnej walki 
z Sowietami oraz na samodziel-
ne akcje, w których zajęła kilka 
ważniejszych miast. Łącznie akcja 
„Burza” objęła tereny praktycznie 
całej II Rzeczpospolitej. Sowieci, 
chociaż chętnie przyjmowali po-
moc AK w walkach z Niemcami, 
po ich pomyślnym zakończeniu 
aresztowali, rozbrajali, a często 
nawet rozstrzeliwali mniejsze od-
działy polskie. Aresztowanych 
żołnierzy przymusowo wcielano 
do armii Berlinga lub wywożono 
do obozów NKWD takich jak w 
Ostaszkowie ( gdzie zamordowano 
wcześniej jeńców , żołnierzy WP II 
RP) lub  w głąb Rosji. Pierwotny 
plan „Burza” nie przewidywał 
walk na terenie dużych miast dla 
oszczędzenia ich mieszkańców i 
zabudowy. Jednak w lipcu 1944 
roku dowódca AK gen. Komo-
rowski wydał rozkaz zajmowa-
nia także dużych miast, który od 
21 lipca dotyczył również stolicy, 
co przyczyniło się także do wybu-
chu Powstania Warszawskiego. 
Objęcie akcją większych miast 
uznano za ważne, by uwiarygod-
nić Polskie Państwo Podziemne 
jako gospodarza wobec wkra-
czającej Armii Czerwonej. Nie-
powodzenie „Burzy”, represje so-
wieckie wobec żołnierzy AK oraz 
zbliżanie się Armii Czerwonej 
do Warszawy zmuszały władze 
Polski podziemnej do podjęcia 
nowych decyzji. Generał Tadeusz 
Komorowski „Bór”  uznał, że w 
obliczu bezpośredniego zagrożenia 
niepodległości Polski przez ZSRS, 
tworzący już komunistyczne 
ośrodki władzy z siedzibą w Lu-
blinie, ostatnią szansą obrony pol-
skich praw jest samodzielne uwol-
nienie Warszawy z rąk Niemców 
i objęcie władzy w mieście przez 
kierownictwo cywilne Polski pod-
ziemnej. Na decyzję o rozpoczęciu 
powstania wpłynęły również pro-
wokacyjne apele nadawane w koń-
cu lipca 1944 r. z Moskwy przez 
rozgłośnię Związku Patriotów Pol-
skich, wzywające mieszkańców 
stolicy do rozpoczęcia spontanicz-
nej walki z Niemcami. Dowódca 
AK wydał rozkaz rozpoczęcia 
walki o Warszawę 1 sierpnia 
1944 r. o godzinie 17.00 (kryp-
tonim godzina „W”). Alianci, 
wbrew oczekiwaniom, przyjęli 
wybuch powstania obojętnie. Rząd 
Wielkiej Brytanii zarzucił wła-
dzom polskim, że nie uzgodniły 

terminu jego rozpoczęcia, i przez 
cały sierpień zwlekał z uznaniem 
AK za armię sojuszniczą. Prasa 
brytyjska początkowo milczała o 
powstaniu w Warszawie, później 
znaczna część pism bagatelizowa-
ła jego znaczenie, gorliwie tłuma-
czyła natomiast działania Stalina, 
który w pierwszych dniach sierp-
nia nakazał przerwanie ofensywy 
Armii Czerwonej na linii Wisły 
Powstanie było kolejną, naj-
bardziej dramatyczną demon-
stracją, która miała pokazać 
światu, jak wysoko Polacy cenią 
niepodległość zagrożoną przez 
sowiecki totalitaryzm. Zamiast 
jednak wymusić na aliantach po-
moc walczącej Warszawie i stać 
się najważniejszym argumentem 
w dramatycznych zmaganiach o 
utrzymanie niepodległości Pol-
ski, powstanie zmusiło premiera 
Mikołajczyka do poniżających i 
bezskutecznych zabiegów u Stali-
na o pomoc militarną. Powstanie 
nie zmieniło stosunku Sowietów 
do polskich sił niepodległościo-
wych, które nadal bezwzględ-
nie zwalczali, nie wpłynęło też 
na politykę państw zachodnich. 
Klęska powstania była równo-
znaczna z klęską polskich dążeń 
niepodległościowych, przekreślo-
nych ostatecznie postanowieniami 
przywódców ZSRS, Stanów Zjed-
noczonych i Wielkiej Brytanii w 
następnym roku na konferencjach 
w Jałcie i w Poczdamie. Rozkaz o 
zakończeniu akcji „Burza” wy-
dał 26 października 1944 roku 
komendant główny AK gen. Le-
opold Okulicki „Niedźwiadek”. 
W sumie w akcji wzięło udział 
ponad 100 tys. żołnierzy. Ok. 20-
30 tys. osób zostało wywiezionych 
w głąb ZSRR, z czego większość 
nigdy nie wróciła do kraju. Na 
skutek działań NKWD uwięziono 
ok. 50 tys. żołnierzy AK uczestni-
czących w akcji „Burza”, głównie 
za odmowę wstąpienia do armii 
Berlinga. 

O tych żołnierzach należy rów-
nież pamiętać, oni rozpoczęli 
walkę o niepodległość Polski nim 
nastała godzina „W”.

Nim nadeszła godzina „W”
Redakcja

/ Teheran: Dokonano tam  podziału krajów Europy na alianckie strefy operacyjne – na mocy międzyalianckich uzgodnień Polska znalazła 
się w strefie operacyjnej Armii Czerwonej. 

B  U  R  Z  A
* akcja „Burza” na Wołyniu – 15 stycznia 
– 18 marca – 21 kwietnia – 21 maja
* akcja „Burza” na Podolu – 7 marca – 
kwiecień
* akcja „Burza” w Okręgach Wilno i Nowo-
gródek AK – 1 lipca – 13 lipca
* akcja „Burza” w Wilnie (operacja „Ostra 
Brama”) – 7 lipca – 13 lipca
* akcja „Burza” w Okręgu Białystok AK – 
14 lipca – 20 sierpnia
* akcja „Burza” w Okręgu Polesie AK – 15 
lipca – 30 lipca
* akcja „Burza” w Podokręgach: Stanisła-
wów, Tarnopol i Lwów AK – 16 lipca – 26 
lipca
* akcja „Burza” we Lwowie – 22 lipca – 27 
lipca
* akcja „Burza” w Okręgu Lublin AK – 20 
lipca – 29 lipca
* akcja „Burza” w Okręgu Kraków AK – 23 
lipca – 30 sierpnia
* akcja „Burza” w Obszarze Warszawskim 
AK – 26 lipca – 2 października
* powstanie warszawskie – 1 sierpnia – 2 
października
* akcja „Burza” w Okręgu Radom-Kielce 
AK – 1 sierpnia – 6 października
* akcja „Burza” w Okręgu Łódź AK – 14 
sierpnia – 26 listopada
* akcja „Burza” w Okręgu Kraków AK – 21 
września – 21 listopada
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8 lipca 2018 roku, kiedy prezy-
dent Andrzej Duda oddawał hołd 
ofiarom ludobójstwa OUN i UPA 
na Wołyniu, Petro Poroszenko 
demonstracyjnie przyjechał do 
Sahrynia w powiecie hrubieszow-
skim, by oddać hołd… No wła-
śnie, jakim ofiarom? Bynajmniej 
nie ofiarom „polskiej czystki et-
nicznej” – jak chce ukraińska hi-
storiografia nacjonalistyczna. 

Co takiego stało się w Sahryniu 
podczas drugiej wojny światowej? 
10 marca 1944 roku oddziały Ar-
mii Krajowej i Batalionów Chłop-
skich dokonały uderzenia odwe-
towo-wyprzedzającego na bazy 
UPA w Łaskowie, Miętkiem, Mo-
dryniu, Sahryniu, Szychowicach i 
Turkowicach. Wszystkie te miej-
scowości znajdują się w powiecie 
hrubieszowskim, w gminach Mir-
cze i Werbkowice. Skąd i po co 
wzięła się tam UPA w 1944 roku? 
Oddziały UPA przybyły na Za-
mojszczyznę na przełomie 1943 
i 1944 roku z Wołynia. Ich ce-
lem była kontynuacja krwawego 
dzieła rozpoczętego na Wołyniu 
w 1943 roku – czyli ludobójczej 
czystki etnicznej na Polakach. Na 
Zamojszczyźnie jednak nie udała 
się UPA powtórka ludobójstwa z 
Wołynia, ponieważ istniało tam 
dobrze zorganizowane podzie-
mie polskie, które rok wcześniej 
w wyniku tzw. powstania zamoj-
skiego zmusiło okupanta niemiec-
kiego do wstrzymania akcji wy-
siedleńczej ludności polskiej. 

Polska akcja z 10 marca 1944 
roku miała charakter wyprzedza-
jący uderzenie ukraińskie, a jej ce-
lem było przede wszystkim znisz-
czenie baz UPA na ziemi hrubie-
szowskiej, by zapobiec powtórce 
ludobójstwa z Wołynia. Cel ten 
osiągnięto. W Sahryniu zginęło 
jednak kilkuset cywilów ukraiń-
skich. Według Mariusza Zającz-
kowskiego – 234, a według ukra-
ińskiego historyka Igora Hałagidy 
– 606. Trzeba przypomnieć, że na 
Wołyniu cywilni Ukraińcy byli 
wykorzystywani przez UPA do 
popełniania mordów na Polakach. 
Najprawdopodobniej właśnie dla-
tego AK potraktowała ich w Sah-
ryniu na równi z UPA – czyli jak 
wroga. Winę za ich śmierć – tak 
samo jak winę za operację „Wisła” 
w 1947 roku – ponosi wyłącznie 
UPA, która przeniosła rozpaloną 
przez siebie pożogę z Wołynia na 
Zamojszczyznę i do Małopolski 
Wschodniej, a następnie na Rze-
szowszczyznę i w Bieszczady. 
Nie można winić zagrożonych 
ludobójstwem Polaków o to, że 
nie dali się wymordować i nie 
można uznawać ukraińskich ofiar 
polskiej samoobrony za zabite w 
„czystce etnicznej”. 

Dla nacjonalistycznej historio-
grafii ukraińskiej i jej polskich 
sojuszników z szeroko pojętego 
obozu giedroyciowskiego Sahryń 

uchodzi jednak – wbrew elemen-
tarnym faktom – właśnie za sym-
bol polskiej „czystki etnicznej” na 
Ukraińcach. Ma stanowić dowód 
na to, że nie było zamierzonego 
przez nacjonalistów ukraińskich 
ludobójstwa na Polakach na Wo-
łyniu i w Małopolsce Wschod-
niej, że rzekomo miał tam miej-
sce „konflikt polsko-ukraiński”, 
ewentualnie „wojna chłopska”, z 
ofiarami po obu stronach. Oczy-
wiście za sznurki mieli pociągać 
„Sowieci”, bo któż inny? Nato-
miast wina za doprowadzenie do 
„konfliktu” ma spoczywać wy-
łącznie na Polakach, którzy mieli 
gnębić Ukraińców poczynając od 
pańszczyzny i wojen kozackich 
w Polsce przedrozbiorowej, a na 
polityce narodowościowej II RP 
kończąc. 

Tak wygląda ukraińsko-giedroy-
ciowska narracja historyczna i 
w takie też tony uderzył w 75. 
rocznicę ludobójstwa wołyńsko-
-małopolskiego Petro Poroszenko 
wraz z podległym mu aparatem 
państwowym, odpowiedzialnym 
za kreowanie ukraińskiej polity-
ki historycznej. Nie ma oczywi-
ście dla strony ukraińskiej i jej 
giedroyciowskich sojuszników 
znaczenia fakt, że już tylko sama 
dysproporcja ofiar – kilkaset ofiar 
ukraińskich w Sahryniu oraz od 
100 do 130 tys. ofiar polskich na 
Wołyniu i w Małopolsce Wschod-
niej – czyni z Sahrynia symbol 
fałszywy jako przeciwwagę ludo-
bójstwa wołyńsko-małopolskie-
go. Jeszcze bardziej wymowny 
jest fakt, że prezydent Duda zło-
żył wieniec w szczerym polu, w 
miejscu gdzie przed 75 laty ist-
niała starta z powierzchni ziemi 
przez nacjonalistów ukraińskich 
polska wieś Kolonia Pokuta. Do 
dzisiaj nie ma tam – jak i w in-
nych miejscach polskiego mę-
czeństwa na Wołyniu – żadnego 
upamiętnienia, ponieważ na ta-
kowe uparcie nie wyraża zgody 
Ukraina. W przeciwieństwie do 
polskiego prezydenta pan Poro-
szenko urządził sobie uroczystość 
pod pomnikiem upamiętniającym 
ofiary ukraińskie, na którego po-
wstanie w Sahryniu strona polska 
wyraziła zgodę. 

Fakty i prawda są stale lekcewa-
żone przez stronę ukraińską. Usły-
szeliśmy zatem od ukraińskiego 
prezydenta w Sahryniu krytykę 
„upolityczniania historii”. Poro-
szenko jednak nie sprecyzował 
kogo ma na myśli. „Jakiekolwiek 
próby wykorzystania przez jakie-
kolwiek siły polityczne pamię-
ci historycznej dla podniesienia 
swoich notowań, są absolutnie 
niedopuszczalne. Mierzenie się 
przelaną krwią naszych narodów 
i zdobywanie dywidend politycz-
nych na tragedii jest haniebne, 
jest nie do przyjęcia. Ta droga 
prowadzi donikąd. Uważam, że 
jest to zdrada pamięci niewinnych 

ofiar naszej wspólnej tragedii” – 
pouczał Poroszenko. 

Do kogo zostały skierowane te 
słowa? Nie mam wątpliwości, że 
była to krytyka prezydenta Dudy, 
którego wyjazd na Wołyń mia-
ła przykryć właśnie impreza w 
Sahryniu. Oligarcha Poroszenko 
nie odpowiedział na podstawowe 
pytanie, którego zresztą w Polsce 
nikt mu nie odważył się zadać: 
dlaczego Ukraina nie przyzna, że 
nacjonaliści ukraińscy dopuścili 
się ludobójstwa na narodzie pol-
skim i nie potępi tych zbrodni? 
Przecież to raz na zawsze zamknę-
łoby wszelkie „spory historyczne” 
i umożliwiłoby budowanie nor-
malnych stosunków pomiędzy 
narodami polskim i ukraińskim. 
Oczywiście odpowiedź na to py-
tanie jest banalnie prosta. Ukraina 
nie może tego przyznać, ponieważ 
buduje swoją antyrosyjską tożsa-
mość właśnie na kulcie i heroiza-
cji nacjonalizmu ukraińskiego. A 
to oznacza negację jego zbrodni 
oraz kreowanie fałszywej narra-
cji historycznej. Reżim kijowski 
ma w tym wsparcie zarówno ze 
strony pogrobowców nacjonali-
zmu ukraińskiego, jak i tych sił 
na Zachodzie i w USA, które od 
ćwierćwiecza mozolnie kreują 
antyrosyjską Ukrainę. No i oczy-
wiście obozu giedroyciowskiego 
w Polsce. 

Impreza w Sahryniu z udziałem 
prezydenta-oligarchy Poroszen-
ki była niczym innym jak ma-
nifestacją pogardy dla polskich 
ofiar ludobójstwa dokonanego 
przez OUN i UPA na Wołyniu i 
w Małopolsce Wschodniej. Pod-
czas tej uroczystości kilkakrotnie 
wznoszono okrzyk „Sława Ukra-
jini – herojam sława!”, który był 
oficjalnym pozdrowieniem Or-
ganizacji Ukraińskich Nacjonali-
stów-Banderowców. Pierwotnie 
pozdrowieniu temu towarzyszył 
też faszystowski gest podniesio-
nej ręki. Jakim „herojam” sława? 
Ano tym, którzy rąbali siekierami, 
kroili nożami, przecinali piłami, 
przybijali gwoździami do drzwi i 
ścian, rozrywali końmi oraz palili 
żywcem bezbronnych ludzi bez 
względu na wiek i płeć. 

W Sahryniu oligarcha Poroszenko 
użył banderowskiego pozdrowie-
nia „Sława Ukrajini – herojam 
sława!”, gdy tylko wysiadł ze 
swojej limuzyny. Pozdrowienie 
OUN-B padło też po wykonaniu 
hymnu ukraińskiego oraz po prze-
mówieniu Poroszenki. 

Po tym przemówieniu zabrał głos 
Grzegorz Kuprianowicz – prezes 
Towarzystwa Ukraińskiego w Lu-
blinie. Usłyszeliśmy od niego, że 
Ukraińcy w Sahryniu mieli zginąć 
dlatego, że „mówili w innym niż 
większość języku i byli innego 
wyznania”. Oskarżył też Armię 
Krajową o dokonanie w Sahryniu 

„zbrodni przeciwko ludzkości”. 
Jeszcze dalej poszedł Petro Tyma 
– prezes Związku Ukraińców w 
Polsce. Domagał się on, żeby w 
polityce Ukrainy wobec Polski 
było miejsce „na tradycję i spe-
cyfikę Ukraińców pogranicza”. 
Chodziło mu o upamiętnienie 
„znanych Ukraińców wywodzą-
cych się z ziemi chełmskiej i prze-
myskiej”, w tym żołnierzy URL. 
Ale przecież także bojówkarzy 
OUN i UPA, czyż nie? „Jesteśmy 
gotowi do ofensywy, żeby te spra-
wy wynieść na wyższy poziom” 
– oświadczył Petro Tyma. Nie 
po raz pierwszy prezes Związku 
Ukraińców w Polsce zapowiada 
gotowość do ofensywy. Wymow-
na jest też odpowiedź, jaką uzy-
skał od Poroszenki: „Nic nas wię-
cej nie rozdzieli, żadna granica” 
(wszystkie cytaty za: www.kresy.
pl). 

Po powrocie na Ukrainę Poro-
szenko udał się do miejscowości 
Gończy Bród na Wołyniu, gdzie 
wziął udział w kolejnej uroczysto-
ści upamiętniającej „Ukraińców 
– ofiary polsko-ukraińskiego kon-
fliktu”. Według strony ukraińskiej 
Polacy służący w jakiejś niemiec-
kiej formacji policyjnej mieli w 
tej miejscowości zabić w lutym 
1944 roku kilkudziesięciu Ukraiń-
ców. Żaden poważny historyk nie 
zweryfikował tej informacji. W 
uroczystości w Gończym Brodzie 
wzięli udział m.in. żyjący jeszcze 
weterani UPA, a towarzyszyła jej 
banderowska symbolika z czer-
wono-czarnymi flagami OUN-B 
na czele. 

Nie sposób nie zauważyć, że w 
75. rocznicę ludobójstwa wołyń-
sko-małopolskiego Petro Poro-
szenko wziął udział w obchodach 
wydarzeń nie związanych w ja-
kikolwiek sposób ani z ludobój-
stwem nacjonalistów ukraińskich 
na narodzie polskim ani z samą 
rocznicą Krwawej Niedzieli 11 
lipca 1943 roku. Co to oznacza? 
To oznacza, że w odpowiedzi na 
polskie obchody tej rocznicy oraz 
podnoszenie przez różne środo-
wiska w Polsce sprawy odpowie-
dzialności nacjonalistów ukraiń-
skich za wołyńsko-małopolskie 
genocidium atrox „czekoladowy 
król” Ukrainy rozpoczął politycz-
ną operację kreowania „anty-Wo-
łynia”. 

Takie działania nie stanowią no-
wości w polityce. Nie jest dzisiaj 
tajemnicą, że ujawniając w 1990 
roku zbrodnię katyńską Micha-
ił Gorbaczow polecił – jeszcze 
wówczas historykom radzieckim 
– szukać „anty-Katynia”. A ci 
znaleźli 17-20 tys. jeńców bolsze-
wickich, którzy zmarli w polskiej 
niewoli w latach 1919-1921. Tak 
samo postąpili Chorwaci, którzy 
wobec ogromu zbrodni popełnio-
nych przez ustaszy na Serbach – 
w tym m.in. w obozie koncentra-

cyjnym w Jasenovac (określanym 
jako „Auschwitz Bałkanów”) 
– znaleźli „anty-Jasenovac” w 
postaci masakry w Bleiburgu, po-
pełnionej w maju 1945 roku przez 
Jugosłowiańską Armię Ludową 
na uciekających do Austrii usta-
szach. 

Jednakże kreowanie przez Poro-
szenkę Sahrynia i jakiegoś Goń-
czego Brodu na „anty-Wołyń” 
nie posiada nawet takich pozorów 
autentyczności jak radziecki/ro-
syjski „anty-Katyń” i chorwacki 
„anty-Jasenovac”. To jest zabieg 
całkowicie karkołomny, nacecho-
wany wyłącznie cyniczną kpiną z 
polskich ofiar ukraińskiego ludo-
bójstwa. Po prostu najzwyklejsza 
hucpa. To jeszcze raz pokazuje, 
że pomajdanowa Ukraina jest 
państwem głęboko upadłym, o 
najniższych standardach afrykań-
skich, a nie partnerem do budowy 
tzw. Międzymorza, na co ciągle 
liczy obóz giedroyciowski w Pol-
sce. 

Warto w tym miejscu przypo-
mnieć, że na przełomie pierw-
szej i drugiej dekady XXI wieku 
pojawiło się w Rosji agresywne 
i głośne medialnie środowisko, 
które rozpoczęło szeroko zakro-
joną kampanię cynicznego nego-
wania zbrodni katyńskiej, w tym 
szukania „nowych dowodów” 
potwierdzających rzekomo nie-
mieckie sprawstwo tej zbrodni. 
Środowisko to było skupione wo-
kół wnuka Stalina – Jewgienija 
Dżugaszwili (1936-2016) – oraz 
jego adwokata Siergieja Strygina 
(1960-2017), który przedstawiał 
się też jako „historyk”. Znanymi 
postaciami tego środowiska byli 
również m.in. prawnik i publicy-
sta Leonid Żura oraz dziennikarz 
i publicysta Jurij Muchin – lider 
stalinowsko-nacjonalistycznej or-
ganizacji Armia Woli Narodu. 

Oprócz szeregu publikacji i wy-
stąpień w mediach, negujących 
odpowiedzialność NKWD za 
zbrodnię katyńską, a także pisania 
protestów do najwyższych władz 
Rosji i Rosyjskiej Akademii Nauk 
– Strygin i Żura złożyli w imieniu 
Jewgienija Dżugaszwili wiele po-
zwów sądowych przeciw autorom 
i wydawcom podręczników, róż-
nym mediom i dziennikarzom, a 
nawet Dumie Państwowej. Doma-
gali się w nich wysokich odszko-
dowań pieniężnych za obciążanie 
Stalina i ZSRR odpowiedzialno-
ścią za zbrodnię katyńską i inne 
zbrodnie. Sądy rosyjskie odrzu-
ciły jednak wszystkie ich pozwy, 
a władze rosyjskie nie podjęły 
tematu negacji zbrodni stalinow-
skich, w tym zbrodni katyńskiej. 
W listopadzie 2010 roku Duma 
Państwowa przyjęła uchwałę, w 
której stwierdziła, że zbrodnia 
katyńska jest zbrodnią reżimu 
stalinowskiego i została dokona-
na na bezpośredni rozkaz Stalina 

Poroszenko kreuje anty-Wołyń
Bohdan Piętka
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i innych przywódców radzieckich 
tego okresu. Takie jest oficjalne 
stanowisko Rosji. 

Na Ukrainie natomiast negacja 
ludobójstwa wołyńsko-małopol-
skiego stanowi podstawowy fun-
dament państwowej polityki histo-
rycznej, bez którego nie jest możli-
wa heroizacja OUN i UPA, będąca 
warunkiem koniecznym w budo-
waniu antyrosyjskiej Ukrainy. Ta 
polityka historyczna jest prowa-
dzona przez pomajdanowe władze 
w Kijowie wielopłaszczyznowo i 
z nakładem ogromnych środków. 
Obecnie polityka ta przeszła już w 
fazę kreowania „anty-Wołynia” z 
bezpośrednim udziałem Poroszen-
ki. Nie da się ukryć antypolskiego 
charakteru takich działań i nie da 
się nad tym faktem przejść do po-
rządku dziennego, chociaż obóz 
giedroyciowski – włącznie z jego 
skrzydłem w PiS – jest gotów to 
uczynić w imię budowania „Mię-
dzymorza”, czyli podtrzymywania 
przy życiu antyrosyjskiej Ukrainy. 

O tendencjach panujących w obo-
zie giedroyciowskim – przede 
wszystkim w jego najtwardszym 
jądrze, jakim jest Platforma Oby-
watelska – najlepiej świadczy wy-
powiedź Donalda Tuska, będąca 
zakamuflowaną krytyką rocznico-
wej wizyty prezydenta Dudy na 
Wołyniu. Na drugi dzień po huc-
pie Poroszenki w Sahryniu prze-
wodniczący Rady Europejskiej 
wezwał do „załagodzenia napięć 
pomiędzy Polską a Ukrainą”. We-
zwał oczywiście jedynie Warsza-
wę, chociaż nie powiedział tego 
wprost. „Tylko pełna solidarność 
pomiędzy Ukrainą i Polską może 
nas uchronić w przyszłości przed 
powtórką z tragicznej historii. 
Niezawisłość Ukrainy, bezpie-
czeństwo Polski i całego regionu 
zależą w ogromnej mierze od rela-
cji między Kijowem a Warszawą. 
Ostatnie napięcia pokazują, że nie 
wszyscy odrobili swoje lekcje z hi-
storii” – powiedział Tusk (cyt. za: 
www.newsweek.pl). 

Nihil novi. To jest katechizm gie-
droycizmu w pigułce. Nie doma-
gajcie się od Ukrainy rozliczeń hi-
storycznych i nie przeszkadzajcie 
Poroszence w kreowaniu „anty-
-Wołynia”, bo bez istnienia antyro-
syjskiej Ukrainy nie będzie istnieć 
Polska, którą natychmiast zajmą 
wojska rosyjskie razem z połową 
Europy. Tak należy przetłumaczyć 
Donalda Tuska. 

Minister spraw zagranicznych Wę-
gier Péter Szijjártó powiedział 18 
lipca 2018 roku w wywiadzie dla 
ukraińskiego portalu Europejska 
Prawda: „(...) nie jest mi potrzebna 
ani Rosja, ani Ukraina, ani jakikol-
wiek inny kraj, żeby określić naszą 
strategię co do węgierskojęzycznej 
mniejszości. Jesteśmy dostatecz-
nie dojrzali, żeby podejmować de-
cyzje samodzielnie. Węgry nie są 
prorosyjskie ani proamerykańskie. 
Są prowęgierskie” (cyt.za: www.
kresy.pl). 

W Polsce jakoś nikt nie potrafi zro-
zumieć, że należy prowadzić poli-
tykę propolską, a nie antyrosyjską. 

Szanowni Państwo, w letniej kani-
kule i trudach pracy!

 Uprzejmie informuję, że w dys-
trybucji jest nr 2/74 (letni) kwar-
talnika. Nabywając go, wspieracie 
Państwo polskie słowo na Litwie! 
Informacja, gdzie można czasopi-
smo nabyć, po omówieniu treści.  
ZNAD WILII to 160 stron fascy-
nującej i różnorodnej, fachowo 
podanej lektury.
 
 Znajdziemy w niej relację z Jubi-
leuszowego XXV MFP z udziałem 
ok. 50 uczestników z 12 krajów 
świata, w tym czołowych pisarzy 
polskich na czele z Dorotą Ma-
słowską i Stanisławem Łubień-
skim, Grzegorzem Kasdepką, 
nestorem publicystyki Marianem 
Turskim, Mirosławem Ikonowi-
czem, Stanisławem Zawiślińskim; 
muzyków i aktorów: Wojciecha 
Pszoniaka, Joanny Moro, Stanisła-
wa Soyki, Jana Maksimowicza; z 
wyprawą śladami niepodległości i 
marszałka Józefa Piłsudskiego na 
Litwie; z galowym koncertem w 
Pałacu Balińskich w Jaszunach; 
zapisem dyskusji ą o różnych dro-
gach do niepodległości i polsko-li-
tewskimi spotkaniami literackimi, 
premierą filmu Nieobecny o „wi-
leńskim Wojaczku” - Sławomirze 
Worotyńskim.
 Czasopismo jest bogato ilustrow-
ne, w kolorowej wklejce tym ra-
zem są prezentowane zdjęcia z 
fesiwalu MAJ NAD WILIĄ.
 ZNAD WILII można kupić w Wil-
nie w ksiegarniach ELEPHAS (w 
Domu Kultury Polskiej, Naugar-
duko 76), AKADEMINE KNY-
GA (Universiteto 4), KATALIKU 
PASAULIS (Pl.Katedralny).
W Polsce i w Warszawie:
W salonikach-kioskach RUCH,  
Domu Spotkań z Historią (Karowa 
20), w księgarni im. B. Prusa (Kra-
kowskie Przedmieście 7).
Czasopismo wysyłamy pocztą.
Zamówić można mailem lub tele-
fonicznie:
 48 508764030 (w Polsce) i 370 
68469052 (na Litwie) 
 Informacja o naszych działaniach 
na www:facebook.com/znadwilii, 
znadwiliiwilno.lt
 Przypominam, że można zamó-
wić numery archiwalne, roczniki 
, wydawnictwa z serii Biblioteka 
Znad Wilii:
 Romuald Mieczkowski, Pomię-
dzy, Biblioteka Znad Willi 7 (da-
lej: BZW), Wilno 2018, ISBN 
978-9986-532-09-5, s.76
Nie jesteśmy sami, żyjemy wśród 
innych ludzi, w najprzeróżniej-
szych kontekstach i scenariuszach, 
jakie nam pisze los, pomiędzy 
różnymi sytuacjami i sprawami. 
Wszystko jest pomiędzy. I wiersze 
powstawały pomiędzy. Pomiędzy 
podróżami, pomiędzy Wilnem a 
Warszawą, pomiędzy smutkiem a 
radością, pomiędzy szukaniem a 
odnajdywaniem.
  W książce znalazło się 66 nowych 
wierszy, które zostały umieszczo-
ne w rozdziałach:
 I. Gotyckość, II. Fatamorgana in-
nego życia, III. Do przydrożnego 
świerka, IV. Jesienią nie zadawaj 
pytań.

Autor też zamieścił kilka wkle-
jek z fotografiami w sepii,                             
które sam wykonał, sam też zapro-
jektował jego okładkę tomiku.
Zenowiusz Ponarski, Przyjaciel 
Litwy i ptaków. Wokół Oskara Mi-
łosza, BZW 6, Wilno 2017,ISBN 
978-9986-532-08-8, s.196
W latach 2012-2015 drukowana w 
odcinkach w „Znad Wilii”, rozbu-
dowana – o „dziwnym krewnym” 
noblisty, znanym poecie – już 
francuskim z wyboru, mistyku, 
który nieoczekiwanie został rzecz-
nikiem interesów odradzającej się 
Litwy w Paryżu. O człowieku dość 
skomplikowanego pochodzenia, z 
rodowodem herbowym na terenie 
WKL. Ukazująca zawiłość stosun-
ków wzajemnych pomiędzy Litwi-
nami i Polakami, próby ułożenia 
racjonalnych relacji z ówczesny-
mi i jakże aktywnymi społecz-

nie mniejszościami narodowymi 
Wilna, z całym spektrum myśli i 
działalności Żydów, Białorusinów, 
Rosjan, Tatarów czy Karaimów 
– z tragicznym finałem podstęp-
nych rozgrywek Rosji Sowieckiej 
oraz Niemiec faszystowskich – w 
obliczu Apokalipsy, która zawisła 
złowieszczą chmurą i niebawem 
miała się dopełnić. Stąd autor spo-
ro miejsca poświęcił m.in. prof. 
Marianowi Zdziechowskiemu, 
całej plejadzie myślicieli tamtego 
okresu, w tym rosyjskich, prawo-
sławnych. Z nutką mistycyzmu i 
tego, co przeminęło.
Tomasz Snarski, Werblista, BZW 
5,  Wyd. Znad Wilii, Wilno 2016, 
s.40, ISBN 978-9986-532-07-1
Werblista to tytuł tomiku poetyc-
kiego Tomasza Snarskiego, uro-
dzonego w 1985 roku w Gdańsku, 
w rodzinie o wileńskich korze-

niach. Prawnika, piszącego wier-
sze. W dodatku działającego na 
forum europejskim na rzecz praw 
językowych Polaków na Litwie. 
W zeszłym w roku został laure-
atem konkursu „Polacy Wielu 
Kultur”, organizowanego właśnie 
przez redakcję kwartalnika „Znad 
Wilii” – za tekst pt. Wilno moich 
marzeń. Wydanie Werblisty w serii 
jest nagrodą w tym konkursie. To-
masz Snarski tomik zadedykował 
swej Babci Basi, której zawdzię-
cza Wilno. Na pewno o nim, jako 
poecie, usłyszymy nieraz.
Zapraszam serdecznie!
 Jeśli ktoś z Państwa nie życzy so-
bie otrzymywać tych anonsów,
proszę poinformować. 
Pozdrawiam Romuald Mieczkow-
ski  tel.48 508764030, znadwilii@
wp.pl

Nr 2/73 kwartalnika ZNAD WILII 
z Wilna - w dystrybucji
Romuald Mieczkowski
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Lwów to miasto bliskie sercom 
Polaków, nie tylko ze względu 
na bliskość polskich granic – 
niecałe 80km, ale także wspól-
ną przeszłość Ukrainy i Polski. 
Lwów był kiedyś miastem pol-
skim, znajdował się na trzecim 
miejscu wśród innych miast pod 
względem ludności. Dzisiejszy 
Lwów jest miastem o charakte-
rze bardzo europejskim. Stara 
się nadążyć za nowoczesnymi 
trendami, jednak niektóre oko-
lice i miejscowości leżące obok, 
sprawiają że przedstawiony na-
szym oczom krajobraz zabiera 
nas do zupełnie innego świata.
Lwów to miasto z którego po-
chodzi większość polskich ro-
dzin, które po zakończeniu 
okrutnego dla Europy czasu, 
czyli II Wojny Światowej zo-
stały przesiedlone na Ziemie 
Zachodnie. Każdy z nas słyszał 
wiele historii od swoich dziad-
ków. Opowiadali nam o tych 
bardzo ciężkich i trudnych po-
wojennych czasach. Możemy 
tylko wyobrazić sobie jak bar-
dzo wydarzenia te miały wpływ 
na proces rozwoju ich duszy.
Lwów był miastem wieloetnicz-
nym. Do czasów II Wojny Świa-
towej oprócz dominujących 
liczebnie Polaków, mieszkali tu 
także: Żydzi, Ukraińcy, Ormia-
nie, Niemcy, Czesi i Rosjanie. 
Lwów jest ośrodkiem kultural-
nym i miastem przypominają-
cym o potędze jakim władała 
Polska przed wojną. Centrum 
miasta z dużym rynkiem i sie-
cią wąskich uliczek przypomina 
Kraków.
W okolicach Lwowa znajdują się 
posiadłości dawnych polskich 
królów i magnatów. Leżą one w 
pięknym otoczeniu. Góry, pa-
górki, zieleń. Cudowne dla oczu 
krajobrazy. Wśród wielu budowli 
znajdują się także miejsca, które 
świadczą o przeszłości, wprowa-
dzają nas w zadumę i refleksję. 
Na terenie Lwowa znajduje się 
wiele cmentarzy, na których leżą 
nasi przodkowie, ludzie, którzy 
walczyli o godność polską.
Aby dobrze poznać Lwów warto 
wybrać się w co najmniej dwu-
dniową podróż. Biura podróży 
organizujące wycieczki do Lwo-
wa dają w ofercie bardzo cieka-
we sposoby na spędzenie wolne-
go czasu. Lwów i jego okolice, 
piękne zamki, Cmentarz Łycza-
kowski, Obrońców Lwowa (Or-
ląt Lwowskich) i wiele innych 
zabytków sprawiają, że Lwów w 
oczach turystów staje się drugim 
Rzymem. Lwów to miasto, które 
daje nam lekcje na temat bardzo 
trudnej ale pięknej historii Pol-
ski. : Dworzec Główny, pomnik 
Mickiewicza, Katedra łacińska z 
kaplicą Boimów, Katedra ormiań-
ska, Wielki Teatr - obecnie Opera 
i Operetka, Politechnika Lwow-
ska i wiele innych.
W pierwszych dniach maja sły-
chać we Lwowie niemal wyłącz-
nie polska mowę. Tysiące tury-
stów spacerują uliczkami, tłoczą 
się w kawiarniach i pielgrzymują 
do Katedry, lub kościoła pod we-
zwaniem św. Marii Magdaleny, 

gdzie okupanci ukraińscy – ofi-
cjele urządzili sobie filharmonię, 
zakrystię zamieniając na wonieją-
cy wychodek, po drodze profanu-
jąc hostię świętą i inne „maneli” 
jak to określił dyrektor owej fil-
harmonii.
Ci nieliczni nasi ziomkowie, któ-
rzy po wojnie nie opuścili swoje-
go miasta wtapiają się wówczas w 
tłum wycieczkowiczów z Polski.
Kiedy w XIX wieku Warszawa 
dopiero zyskiwała wielkomiej-
skie szlify, Lwów był już metro-
polią. Ulicami jeździły tramwaje, 
do każdej części miasta dopro-
wadzona została elektryczność i 
linie telefoniczne, działały wo-
dociągi miejskie. A wszystko 
dzięki autonomii, jaką w połowie 
XIX wieku Galicja uzyskała od 
Austrii. W tamtych latach Lwów 
mógł bez obaw konkurować z 
wielkimi ośrodkami europejskimi 
; nowoczesna architektura, słynne 
wyższe uczelnie, bezcenne zbiory 
sztuki z dziesiątkami prac Rem-
brandta, czy Durera należącymi 
do powołanego w 1817 roku Za-
kładu Narodowego im. Ossoliń-
skich, w którego skład weszło po 
kilku latach nowo utworzone Mu-
zeum Lubomirskich.
Miasto cieszyło się w świecie 
znakomita opinią. Europejczycy 
znali je jako centrum tolerancji. 
Wszak od kilku wieków Lwów 
był ośrodkiem administracyjnym  
różnych religii. Powstanie nie-
podległej Polski jeszcze zdynami-
zowało rozwój miasta. Jak grzyby 
po deszczu zaczęły powstawać 
nowoczesne instytucje finansowe, 
otwarto międzynarodowe targi 
(Targi Wschodnie).
Międzywojenny Lwów słynął 
także z wielkich hucznych bali. Te 
najwspanialsze, na których bawi-
ła się cała krajowa elita, odbywały 
się w hotelu George’a. Za czasów 
prezydentury profesora Ignacego 
Mościckiego, wcześniej wykła-
dowcy Politechniki Lwowskiej, 
bal organizowano zawsze 1 lute-
go – w dniu imienin zwierzchni-
ka sił zbrojnych i głowy państwa. 
Gospodarzem zabawy był słynny 
14 Pułk Ułanów Jazłowieckich.
Na owych balach poznawali się 
słynni lwowianie, jak np. Jan Sas 
Zubrzycki z przyszłą małżonką.
Jan Karol Sas-Zubrzycki (Jan 
Zubrzycki h. Sas, ur. 25 czerwca 
1860 r. w Tłustem, zm. 4 sierp-
nia 1935 r. we Lwowie) – polski 
architekt, teoretyk architektury, 
konserwator sztuki.
W latach 1878-1884 studiował 
na wydziale architektury Poli-
techniki Lwowskiej. W latach 
1886-1912 mieszkał w Krakowie. 
W 1898 r. wraz z siostrą Jadwi-
gą z Łobzowa założył Towarzy-
stwo Rękodzielników Polskich 
„Gwiazda” od 1912 mieszczące 
się we Lwowie. W latach 1900-
1912 pełnił obowiązki inspektora 
Budownictwa Miejskiego w Kra-
kowie. W 1916 r. był współzało-
życielem Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami Sztuki i Kultury 
we Lwowie. Był członkiem Pol-
skiej Akademii Umiejętności. W 
1919 r. został profesorem zwy-
czajnym Katedry Historii Archi-

tektury i Estetyki Politechniki 
Lwowskiej, jako profesor i wy-
kładowca Politechniki pracował 
do 1929 r. W 1929 r. został odzna-
czony Krzyżem Komandorskim 
Orderu Polonia Restituta.
Opublikował liczne prace zawie-
rające m.in. rozważania na temat 
polskiego stylu narodowego. 
Wskazywał na oryginalne, rodzi-
me cechy polskiej architektury. 
Jako architekt tworzył głównie 
w duchu neogotyku. Wybudował 
ponad 40 kościołów i przebudo-
wał około 20.
Opracowywał też projekty prze-
budowy kamienic i budowy 
świeckich budowli publicznych 
m.in. ratusze w Jordanowie i Nie-
połomicach.
Pochowany na cmentarzu Łycza-
kowskim we Lwowie.
Bujne życie towarzyskie mia-
sta toczyło się w niezliczonych 
kawiarniach i restauracjach jak 
„Szkocka”, „Wiedeńska”, czy 
„Atlas”. Do „Szkockiej” przy-
chodzili zamożni lwowianie, tacy 
jak Piotr Tarnawiecki, architekt i 
przedsiębiorca budowlany, który 
zaprojektował i wybudował kil-
kadziesiąt kamienic, oraz wilii i 
nazywany jest twórcą lwowskiej 
secesji.
Kiedy do Lwowa przyjechała Ada 
Sari słynna śpiewaczka operowa, 
wieść o jej wizycie rozeszła się 
natychmiast. Pod hotelem Geor-
ge’a gdzie mieszkała zbierały się 
tłumy, śpiewaczka wychodziła na 
balkon i śpiewała swoim „zabój-
czym sopranem”.
Wspominam czasy współczesne, 
gdy jej śladami poszła Nina Re-
petowska , śpiewająca lwowskie 
„kinderskie” piosenki z balkonu 
hotelu George’a. Zebrane tłumy 
tez ją oklaskiwały, szczególnie po 
odśpiewaniu w swojej słynnej już 
interpretacji „Panna Mania gra na 
mandolinie”.
W klubie literacko – artystycz-
nym „Atlas” przesiadywali Lu-
dwik Solski, Stefan Jaracz, Bruno 
Schulz, Jan Parandowski, Józef 
Wittlin, Jan Rosen – artysta ma-
larz, autor polichromii lwowskiej 
katedry ormiańskiej. „Atlas” 
zgodnie z reklamą otwarty był 
„zawsze i o każdej porze”. Na 
stałych bywalców czekała spe-
cjalna sala – galeria obrazów i to 
nie byle jakich. Wisiały tam takie 
rarytasy jak malowidła poety Jana 
Kasprowicza – rektora Uniwer-
sytetu Jana Kazimierza (1921-
1922).
Co niedziela , gdy nadchodził 
czas „Wesołej Lwowskiej Fali”, 
pustoszały ulice. Audycja wystar-
towała pod koniec 1932 roku. Już 
po kilku miesiącach stała się tak 
popularna iż jej zasięg z lokalne-
go rozszerzono na ogólnopolski.
Sen prysnął 17 września 1939 
roku gdy Polska od wschodu za-
atakowana została przez ZSRS. 
W czerwcu 1941 roku po ata-
ku Hitlera na ZSRR zamknię-
to wszystkie lwowskie wyższe 
uczelnie. Niedobitki profesorów, 
którzy cudem uniknęli zsyłki, lub 
rozstrzelania rozpoczęły pracę w 
działających jeszcze szkołach niż-
szego szczebla, ale 4 lipca 1941 

roku na Wzgórzach Wuleckich 
we Lwowie ukraińsko-hitlerow-
ski batalion Nachtigall („Słowi-
ki”) zamordował 45 profesorów 
lwowskich wyższych uczelni, a 
wśród nich profesora Kazimierza 
Bartla trzykrotnego premiera II 
Rzeczypospolitej.
Pod koniec 1942  nasiliły się 
zbrodnie ukraińskich nacjonali-
stów – Ukraińskiej Powstańczej 
Armii i Organizacji Ukraińskich 
Nacjonalistów (UPA-OUN). Do 
Lwowa dochodziły wieści o nie-
ludzkich zbrodniach ukraińskich 
nacjonalistów, budząc zgrozę 
lwowian.
Po wojnie ruszyła akcja wysiedla-
nia Polaków z ziem II RP, które 
znalazły się w nowych granicach 
ZSRR. Wielu ludzi wyjechało. 
Większość lwowian bała się ko-
munistycznego państwa. Czuli 
się obco na własnej ziemi, jechali 
więc na obce ziemie zachodnie. 
Ci pracownicy wyższych lwow-
skich uczelni, którzy ocaleli prze-
nieśli się do Wrocławia, również 
do Warszawy. Ci którzy posta-
nowili pozostać rozpoczęli swoją 
walkę o polskość i majątek.
Hrabiny Leduchowskie w prze-
stronnym apartamencie położo-
nym nieopodal kościoła im. św. 
Marii Magdaleny dawały schro-
nienie polskim studentkom. Dzię-
ki temu dziewczęta mogły konty-
nuować naukę, a dostojne panie 
zachować rodzinny dom – było w 
nim zameldowanych wiele osób, 
władza nie miała zatem powodów 
do parcelacji.
Co się stało z dawnym Lwowem, 
w którym Polacy, Ukraińcy, Ży-
dzi, Niemcy, Ormianie, Rosjanie 
chodzili do tych samych restau-
racji, bawili się na tych samych 
przyjęciach?
Jak na zawołanie zniknęły z pej-

zażu sakralnego Lwowa wszyst-
kie kościoły rzymsko-katolickie. 
Żeliwne reliefy w formie tablic 
umieszczone na elewacjach ko-
ściołów informują licznych tury-
stów , iż oglądają cerkiew posa-
dowioną latach średniowiecza. W 
ten sposób Ukraina usiłuje miastu 
Semper Fideles odebrać godło 
polskości.
Podobnie na Cmentarzu Łycza-
kowskim znikają z grobowców 
wyrzeźbione napisy w języku pol-
skim zastąpione napisami ukraiń-
skimi i litografiami - fotografiami 
rzekomo spoczywających w nich 
Ukraińców.
Kamienice położone w zwar-
tej zabudowie monumentalnych 
ciągów ulicznych znajdują się w 
stanie śmierci technicznej. Przez 
lata nie remontowane, pozbawio-
ne izolacji poziomej przeciwwil-
gociowej, podciągają kapilarnie 
z gruntu wodę doprowadzając 
do powstawania grzybów domo-
wych. Już nie tynki, lecz cegły 
elewacji sypią się na proszek. 
Drewniane więźby dachowe roz-
sypują się przez atak owadów 
technicznych szkodników drew-
na.
Kanalizacja ogólnospławna od lat 
nie funkcjonuje. W porach desz-
czowych woda na ulicach sięga 
kostek. I stąd właśnie powstaje 
woda kapilarna niszcząca mury 
kamienic. Przedwojenny bruk po-
krywa niemal wszystkie jezdnie 
Lwowa tworząc prawie nieprze-
jezdne zapadliska. Szyny tramwa-
jowe nie zespolone z podłożem 
budzą przestrach i przerażenie. Po 
szynach poruszają się tramwaje 
z szybkością piechura. Jak długo 
jeszcze? Kiedy nastąpią katastro-
fy?
We Lwowie w każdym miejscu 
istnieje zagrożenie bezpieczeń-
stwa publicznego.
Miasto umiera.

Aleksander Szumański „Nasza 
Polska” listopad 2006

LWÓW – BURZLIWE DZIEJE
Aleksander Szumański
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W końcu udało mi się przeczytać 
trzecią ze słynnych kresowych 
książek wspominkowych z okre-
su rewolucji październikowej. Po 
„Pożodze” Zofii Kossak-Szczuc-
kiej i „Burzy od wschodu” Marii 
Dunin-Kozickiej przyszła pora na 
dziennik Elżbiety z Zaleskich Do-
rożyńskiej. To kolejna wspaniała 
publikacja wydana przez LTW. 

Ależ to mocna książka! Musia-
łam czytać ją partiami, po ma-
łym kawałeczku, bo nie mogłam 
przyswajać na raz zbyt wiele tych 
wszystkich smutków, nieszczęść 
i rozterek dnia codziennego w 
straszliwej epoce rewolucji bol-
szewickiej i wojen na Ukrainie. 

„Na ostatniej placówce” to 
dziennik panny Elżbiety 
Zaleskiej z okresu 1917-1921. 
Zaczęła go pisać w niespokojnym 
czasie, kiedy przez Ukrainę 
przewalała się fala bolszewickich 
pogromów, dwory i pałace były 
palone i rabowane, a polscy 
ziemianie w obawie o własne 
życie masowo porzucali swoje 
domy na wsiach i uciekali do 
miast. A ona jednak została w 
swoim domu w Halżbijówce (ina-
czej Halżbejówka, obecnie Galż-
bijewka -Гальжби́евка, wieś na 
Podolu, Rejon Jampolski, Obwód 
Winnicki na Ukrainie), nie bacząc 

na to, że właśnie 
niedawno został 
spustoszony dwór 
jej rodziców w po-
bliskiej Gruszce i że 
każdego dnia grozi 
jej okrutna śmierć. 

Zaczęła zapisywać 
różne codzienne 
wydarzenia, by nie 
zwariować w obli-
czu tego, co się wo-
kół działo na Ukra-
inie i nie popaść w 
niepamięć z powo-
du własnego sza-
leństwa. Za wszelką 
cenę chciała uchro-
nić te zapiski. Część 
z nich udało się jej 
wywieźć do Polski 
w 1919 roku, kie-
dy była z wizytą w 

Warszawie, resztę uchroniła przed 
konfiskatą przez bolszewików, 
chowając ją gdzie się dało, nawet 
do dziupli drzewa w sadzie koło 
domu. Z narażeniem życia przy-
wiozła swoje notatki do Polski 
w 1921 roku. Jej książka została 
wydana po raz pierwszy w okresie 
międzywojennym. W PRL-u była 
zakazana, bowiem cenzura nie 
pozwała wtedy drukować takich 
książek. Została przypomniana 
dopiero po 1989 roku. 

Panna Lila Zaleska została w 
swym dworze w Halżbijówce zu-
pełnie sama. Matka zmarła już 
dawno, stary ojciec, którym się 
opiekowała, był już chory i nie-
dołężny. Brat uciekł za granicę 
do polskiego wojska. Z początku 
był z nią polski zarządca, który 
mógłby stanowić jakieś wsparcie 
w ciężkich czasach, ale ten na sa-
mym początku popełnił samobój-
stwo z rozpaczy. Przez jakiś czas 
mieszkała z nią kilkunastoletnia 
Hanka, siostrzenica czy też może 
bratanica, jednak później wyjecha-
ła do rodziców do Polski. Mimo to, 
panna Zaleska jakoś sobie radziła. 
Przez cały ten czas, kiedy przez 
Ukrainę przetaczały się najróżniej-
sze wojska (Rosjanie Czerwoni i 
Rosjanie Biali, Ukraińcy od Petlu-
ry, bolszewicy, a także różne wę-

drowne bandy spod znaku Nestora 
Machno i Bóg wie, kto jeszcze) ta 
dzielna kobieta trwała w swoim 
dworze i starała się żyć w miarę 
normalnie. Jej dom był dosłownie 
ostatnią polską placówką w całej 
okolicy. Nie spalono go, nie obra-
bowano, jej nie zabito, ba, nawet 
Czerezwyczajka ją oszczędzała. 
Jakim cudem wręcz przetrwała? 

Ano dlatego, że panna Zaleska już 
kilkanaście lat wcześniej ukończy-
ła w Krakowie kursy sanitarno-
-medyczne, dzięki czemu jeszcze 
przed I wojną światową była znana 
w całej okolicy jako siostra miło-
sierdzia, a może raczej lekarka dla 
biednych, których leczyła zupeł-
nie za darmo. W burzliwym czasie 
wojen i rewolucji nadal zajmo-
wała się działalnością medyczną, 
praktykowała jako pielęgniarka, z 
czasem zaczęto ją nawet tytułować 
„doktorsza”. Zorganizowała szpi-
tal dla potrzebujących, a potem – 
jako działaczka Polskiej Macierzy 
Szkolnej – założyła w swym pa-
łacu polską szkołę dla dzieci oko-
licznych chłopów. Organizowała 
też inne szkoły w okolicy. Znana 
była ze swej dobroci i wyrozumia-
łości dla Ukraińców, dzięki czemu 
oni  w tym najgorszym czasie też 
ją chronili i zostawiali w spokoju.

Zapiski panny Zaleskiej są pora-
żające. Dzień po dniu, tydzień po 
tygodniu, miesiąc po miesiącu ta 
dzielna kobieta boryka się z takimi 
przeciwnościami losu, że włos się 
na głowie jeży podczas czytania. 
Nieustanne pochody wojska, re-
kwizycje, rewizje, a do tego głód, 
chłód, nędza, choroby (przeżyła 
tyfus) i koszmarne braki w zaopa-
trzeniu. Brakował tam wszystkie-
go: jedzenia, odzieży, lekarstw, a 
nawet zwykłego mydła. Poza tym, 
żadnych wiadomości ze świata. 
Ona tam siedziała w tym swoim 
majątku na Podolu i nic nie wie-
działa, co się dzieje w Polsce, któ-
ra wtedy była za kordonem. Nie 
działała poczta, nie było żadnych 
gazet, krążyły tylko mniej lub bar-
dziej fantastyczne plotki.

W tej sytuacji, kiedy nie miała 
pojęcia, co się dzieje na świecie, 

ogromnym zaskoczeniem dla niej 
było to, jak w lutym 1918 roku na 
progu jej domu pojawił się jakiś 
mężczyzna w mundurze, brudny i 
zarośnięty.

– Dzień dobry, jestem Malinow-
ski, pani mnie nie poznaje? – po-
wiedział zaskoczonej kobiecie.

- No, tak Malinowski – przypo-
mniała sobie - jej tancerz sprzed 
paru lat z balu w Krakowie!

Malinowski nie był sam. Razem 
z nim zjawił się w Halżbijówce 
oddział polskiego wojska z gene-
rałem Józefem Hallerem na cze-
le. Była to II Brygada Legionów! 
Żołnierze właśnie uciekli od Au-
striaków, którym wypowiedzieli 
posłuszeństwo i przeszli front w 
okolicy Rarańczy, dążąc do połą-
czenia się z polskimi siłami woj-
skowymi w Rosji. Po drugiej stro-
nie frontu znaleźli nocleg we wsi 
Gruszka w ukraińskich chatach. 
A tam na ścianach jako ozdoby 
wisiały zrabowane ze dworu Za-
leskich pocztówki adresowane do 
panny Lili Zaleskiej. Malinowski 
zobaczył je i pomyślał sobie, że to 
chyba jego znajoma z Krakowa, 
więc pojechał ją odszukać. Po pro-
stu filmowa scena!

Takich przygód miała panna Za-
leska jeszcze więcej, trudno je 
wszystkie przytaczać, trzeba to po 
prostu przeczytać. 

O samej autorce znalazłam niewie-
le wiadomości. W Wikipedii nie 
ma nawet hasła jej poświęconego. 
W samej książce nie ma żadnych 
ilustracji, nie wiemy więc, jak 
wyglądała ona sama i jej dwór w 

Halżbijówce. Z notki z tyłu książki 
dowiedzieć się można, że była cór-
ką Zygmunta i Marii z Czajkow-
skich herbu Jastrzębiec. W 1921 
roku we Lwowie poślubiła swego 
kuzyna Franciszka Dorożyńskiego 
i osiadła w Krzemieńcu. W czasie 
II wojny należała do ZWZ AK, 
za co została aresztowana przez 
Niemców w drugiej połowie 1942 
roku i stracona w styczniu 1943 
roku w masowej egzekucji na 
górze Biała koło Równego, gdzie 
spoczywa w masowej mogile. 

Rodzina jej męża, czyli Dorożyń-
scy, byli właścicielami przepięk-
nego pałacu w Eliaszówce pod 
Starokonstantynowem zbudowa-
nego w pierwszej połowie XIX 
wieku przez Seweryna Bukara. 
Eliaszówka została opisana przez 
Antoniego Urbańskiego w książ-
ce „Podzwonne na zgliszczach 
Litwy i Rusi” (część 2 „Memen-
to kresowe”) oraz przez Romana 
Aftanazego w „Dziejach rezyden-
cji na dawnych kresach Rzeczpo-
spolitej” (tom 9). Tak wyglądała 
Eliaszówka (Wikipedia, File:Elia-
szowka.jpg)w dobrych latach:

Niestety, także ten pałac przepadł 
dla Polski, jak wiele innych pol-
skich rezydencji na Kresach. Po 
I wojnie światowej został po nie-
właściwej stronie granicy polsko-
-radzieckiej. Budowla istnieje do 
tej pory, ale obecnie cieszą się nią 
Ukraińcy.

Dorożyńska z Zaleskich Elż-
bieta, „Na ostatniej placówce. 
Dziennik z życia wsi podolskiej 
w latach 1917-1921”, Wyd. 
LTW, Łomianki 2018.

Elżbieta z Zaleskich Dorożyńska, „Na ostatniej placówce. 
Dziennik z życia wsi podolskiej w latach 1917-1921”
Alicja Łukawska

/ Eliaszówka
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Przez prawie 500 lat kościół 
katolicki obrządku łacińskiego 
na wschodzie był, można po-
wiedzieć, kościołem polskim. 
W tym znaczeniu, że ogromna 
większość wiernych to byli Po-
lacy, językiem nauczania kate-
chezy, całej para liturgii, był 
język polski. Oczywiście łacina 
była nienaruszalna - powiedział 
Ks. prof. Roman Dzwonkowski 
w referacie „Od polskiego Ko-
ścioła do Kościoła Polaków”.  
    Po powstaniu listopadowym 
carat likwiduje szkolnictwo 
polskie ale zostaje kościół, któ-
ry jest ostoją polskości. Carat 
sprytnie obmyślił depolonizację 
tych ziem przez tzw. weryfi-
kację dyplomów szlacheckich. 
Tereny te zamieszkiwały set-
ki tysięcy ubogiej szlachty nie 
różniącej się stanem posiada-
nia  od chłopstwa (chata, jakiś 
zagon) ale posiadającej dyplo-
my szlacheckie uwalniające od 
służby wojskowej, która wtedy 
trwała 25 lat, oraz dające pra-
wo do szkół. Ponad 370 000 
szlachty zostało wpisanych do 
stanu chłopstwa i miało być 
odcięte od polskiej kultury. 
Dzięki trzymaniu się Kościoła 
ludność wytrwała przy polsko-
ści. Utraciła często język ale 
zachowała świadomość polską.  
    Życie religijne trwa – to poko-
lenie, które otrzymało solidną, 
według dawnych zasad, forma-
cję religijną, trzymało się wiary, 
choć były dwie sfery językowe. 
Tego w Polsce ludzie nie wie-
dzą,  bo ta izolacja od Kresów 
i cenzura trwająca ponad 40 lat 
spowodowała ignorancję, nie-
znajomość tamtejszej rzeczy-
wistości. Jedna sfera porozu-
miewania się na co dzień-  na 
Ukrainie ukraiński lub rosyjski, 
na Białorusi tzw. mowa prosta 
na wsiach a w miastach język 
rosyjski. Druga sfera religijna, 
w kościele język polski.
  
    Mija 48 lat jak tam bywam, 
w kościele wspaniały mocny 
śpiew jakiego w Polsce nie ma, 
jak grzmot w odpowiedzi na 
liturgię, ale zaraz po wyjściu z 
kościoła ludzie przechodzą  na 
język codzienny. I tu zaczyna 
się dramat, który trwa do dziś. 
Księża z Polski, by pokazać, że 
kościół jest otwarty dla wszyst-
kich wprowadzili język inny niż 
polski, choć obszerne badania 
na Białorusi i Ukrainie wyka-
zały, że większość chce języka 
polskiego. Reguła,  która po-
winna być stosowana to rów-
noległość. Pojawia się jednak 
nowe zjawisko. Orientacja naro-
dowa młodego pokolenia  księ-

ży na Białorusi i na Ukrainie, 
którzy wynieśli z domu wiarę, 
ale zostali napojeni duchem an-
typolskim. Polska przedstawia-
na jest jako kraj, który uciska i 
ten kierunek bardzo waży na na-
stawieniu młodych, jest ono wy-
raźnie antypolskie. Jak mamo, 
babciu możecie przyznawać 
się do polskości skoro Polacy 
nas tak męczyli - pyta12 letnia 
dziewczynka, której dziadko-
wie i rodzice są Polakami. Jest 
to sygnał, jakie nastawienie wy-
noszą dzieci ze szkół na Biało-
rusi i na Ukrainie- kontynuuje 
ks. prof. Roman Dzwonkowski.  
    Pytanie do Ministerstwa 
Edukacji Narodowej, jakie na-
stawienie do Polski wynoszą 
dzieci mniejszości ukraińskiej 
uczęszczające do szkoły w 
Polsce? Z jakim nastawieniem 
do Polski przyjeżdża 2 mi-
liony mieszkańców Ukrainy? 
32 lata perfidnego, i nieste-
ty, skutecznego wymazywania 
Kresów ze świadomości narodu, 
w tym i kresowiaków. Schodzą 
ze sceny świadkowie historii, 
bardzo niewielu z nich pozosta-
wia po sobie jakiś ślad. Prze-
ważnie są tak zagubieni i zdezo-
rientowani przez te 40 lat peere-
lowskiego ogłupiania, że tracą 
perspektywę historyczną i, co tu 
obwijać w bawełnę, cywilną od-
wagę, by dać świadectwo praw-
dzie, w którą wierzyli i za którą 
walczyli- tak ocenił sytuację w 
Polsce śp. Czesław Blicharski, 
Kustosz Pamięci Narodowej.  
    
Czesław Blicharski za prywatne 
pieniądze prowadził bezintere-
sowną  działalność dla ratowa-
nia od niepamięci narodowej 
tego wszystkiego, co kryje się 
pod historycznym terminem 
KRESY WSCHODNIE RP. Je-
den człowiek założył unikatowe 
w skali światowej Archiwum 
Tarnopolskie, które objęło ob-
szerny zbiór dokumentów, foto-
grafii, wspomnień, relacji, pu-
blikacji oraz wszelkich innych 
dokumentów na temat miasta 
Tarnopola i ziemi tarnopolskiej 
w ciągu ostatnich wieków.
h t t p : / / i s a k o w i c z . p l / z m a r l -
czeslaw-blicharski-z-tarnopola-
kustosz-pamieci-narodowej/ 
    Pytanie do Ministerstwa 
Edukacji Narodowej, jaką zna-
jomość wielowiekowej historii 
Polski na zabranych terenach 
Kresów Wschodnich RP i ja-
kie do niej  nastawienie wy-
noszą dzieci polskie uczęsz-
czające do szkoły w Polsce?  
    Pytanie do Ministerstwa Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego, 
jaką wiedzę i jakie badania na 

temat bogatej historii i dziedzic-
twa narodowego na Kresach 
Wschodnich II RP prowadzą 
polscy studenci i naukowcy?   
    Pytanie do Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowe-
go, w jaki sposób promowana 
jest wiedza na temat bogatego 
dziedzictwa narodowego na 
Kresach Wschodnich II RP?   
Wieś rozwijała się wokół rene-
sansowego zamku, w XVI wieku 
jednej z największych i najpięk-
niejszych budowli. Zamek ma 
formę czworoboku z dziedziń-
cem ozdobionym krużgankami, 
bogato zdobionymi szczytami 
i portalem bramy wjazdowej. 
Pozostałościami po fosie są ka-
mienne mosty. Na początku XIX 
stulecia zamek kupiła lokalna 
administracja by założyć w nim 
szpital psychiatryczny – nie, 
nie, to nie Zbaraż, Kamieniec 
Podolski, Podhorce ,Chocim, 
Buczacz, Złoczów czy inny 
z setek zamków i pałaców na 
Kresach Wschodnich Polski.  
To Lwówek Śląski, który twór-
cy nowej serii telewizyjnej Pla-
net+ „Polska z góry”  zaliczy-
li do: „zestawienia zespołów 
dworskich dawnego wojewódz-
twa jeleniogórskiego. Całość 
objęta jest nadzorem parku kul-
turowego, uznana za  pomnik hi-
storii, jak szacują specjaliści, z 
wielkimi szansami na znalezie-
nie się na liście UNESCO. Licz-
ba oraz architektoniczna klasa 
obiektów położonych na tak ma-
łym obszarze stawia ten rejon 
wśród najbogatszych w Euro-
pie. Dziedzictwo oznacza spo-
re wyzwanie finansowe, przed 
mieszkańcami Dolnego Śląska 
jeszcze wiele lat pracy nad 
utrzymaniem i rozwojem spu-
ścizny rezydencjalnej regionu”.  
    Jedną ze „spuścizny rezy-
dencjalnej regionu” odzyskał 
Urlich von Küster, którego oj-
ciec urodził i wychował się 
w pałacu w Łomnicy. Schloss 
Lomnitz obecnie to muzeum, 
restauracja i hotel,  pokój 
2-osobowy od 229zł do 550 zł.  
Pałac Wojanów jest wizytów-
ką Doliny Pałaców i Ogrodów. 
Wraz z dziesięcioma innymi 
rezydencjami został wpisany 
na listę pomników historii – 
Tomasz Bednarek rozmawia 
z członkami Fundacji Doliny 
Pałaców i Ogrodów Kotliny 
Jeleniogórskiej odwiedzając 
kolejne rezydencje (TVP Po-
lonia, Zakochaj się w Polsce). 
Jak wyglądało życie kulturalne 
w XIX wieku?-  pyta Tomasz 
Bednarek. Należałoby sobie 
wyobrazić taką zupełnie luźną 
atmosferę letnią, gdy całe towa-

rzystwo z Berlina przyjeżdża-
ło w Karkonosze i  tutaj byli 
pozbawieni smutków dnia co-
dziennego – brzmi odpowiedź.  

Ci co przyjeżdżali w XIX wieku 
z Berlina leczyć swoje smutki w 
Karkonosze, zgotowali Polsce 
w XX wieku zagładę, miliony 
umierających w obozach kon-
centracyjnych, likwidację inte-
ligencji, wyzysk niewolniczy na 
terenie  Polski jak i zesłanych 
do obozów pracy w Niemczech, 
wysiedlanie z Wielkopolski, 
Pomorza, Zamojszczyzny itp., 
pozbawienie edukacji i normal-
nego rozwoju dzieci i młodzie-
ży, tysiące sierot i kalek, setki 
tysięcy psychicznych urazów, 
grabież majątku prywatnego, 
państwowego, kultury, dzie-
dzictwa narodowego oraz utra-
tę połowy Polski czyli Kresów 
Wschodnich RP, na której so-
jusznik Niemiec - ZSRR doko-
nał takiej samej zagłady mor-
dując inteligencję, zsyłając ro-
dziny inteligencji, ziemiaństwo, 
kułaków, światłych chłopów, 
robotników, młodzież, dzieci  
itp. na Sybir, Ural, Kazachstan, 
osierocając i okaleczając dzieci 
i młodzież, deprawując i indok-
trynując zbrodniczą ideologią 
komunizmu, grabiąc i dewastu-
jąc kulturę, majątek prywatny i 
państwowy i przejmując władzę 
nad duszami Polaków i pań-
stwem. A współpracowali przy 
tej zagładzie a nawet dobrowol-
nie jej dokonali sąsiedzi, Ukra-
ińcy . Tysiące okaleczonych fi-
zycznie i psychicznie w poszar-
panym ubraniu a nie z walizka-
mi, musiało opuścić zgliszcza 
rodzinnych domów i pałaców. 
    W XIX wieku pałac w My-
słakowicach kupił zauroczo-
ny Karkonoszami król pruski 
Fryderyka Wilhelma III. Zna-
leźli tu schronienie Tyrolczycy 
uciekający ze swojej ojczyzny 
wskutek konfliktu religijnego – 

kontynuuje Tomasz Bednarek.  
Mam nadzieję, że  pan Tomasz 
Bednarek wie, czym był zauro-
czony król Polski, Jan III Sobie-
ski i które zamki, pałace czy ka-
mienice kupił bądź wybudował 
we Lwowie, w Złoczowie, na 
Kresach Wschodnich RP i w ko-
lejnym odcinku dla TVP Polo-
nia opowie. Zapewne też wspo-
mni o architektach i projektan-
tach ogrodów europejskiej  sła-
wy oraz o niezwykłej tolerancji 
religijnej.  Choćby  o tym, jak 
Arcybiskup Teodorowicz starał 
się ściągnąć do Lwowa tych, 
którzy ocaleli z ludobójstwa 
dokonanego w 1915 roku  przez 
Turcję na 1,5 milionie Ormian.  
I może okaże się, iż nie tylko w 
jeleniogórskim, „połączenie tak 
zwartej grupy rezydencji z na-
turalnym krajobrazem jest uni-
katowe w Europie” i zasługuje 
na miano „pomnika historii”.  
    Pytanie do Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowe-
go, ile polskich pałaców, zam-
ków, klasztorów, kościołów, 
kamienic, parków na Kresach 
Wschodnich RP zostało wpisa-
nych na listę pomników historii?  
    Trudne zadanie do wykona-
nia. Ci,  którzy przez 40 lat PRL 
(zgodnie z ideologią komuni-
zmu) ogłupiali naród, przygoto-
wali do kontynuacji tego zadania 
pokolenie, które pod szyldem 
kolejnej ale już „postępowej” 
„uszczęśliwiającej i uwalniają-
cej” człowieka ideologii lewico-
wo-liberalnej, chce być „prze-
wodnią siłą narodu XXI wieku”.  
Jak pisał Bronisław Wildstein, 
modelem dla kultury staje się 
utylitarnie traktowana nauka, 
nie taka, która ma dostarczać 
wiedzę, ale taka, która da się 
doraźnie zużytkować. Niestety, 
przez wrogów trwania suweren-
nej i silnej Polski.

Bożena Ratter

Reguła, która powinna być 
stosowana to równoległość.
Bożena Ratter

/ ks. prof. Roman Dzwonkowski.

http://isakowicz.pl/zmarl-czeslaw-blicharski-z-tarnopola-kustosz-pamieci-narodowej/
http://isakowicz.pl/zmarl-czeslaw-blicharski-z-tarnopola-kustosz-pamieci-narodowej/
http://isakowicz.pl/zmarl-czeslaw-blicharski-z-tarnopola-kustosz-pamieci-narodowej/
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Cmentarz Obrońców Lwowa 
we Lwowie (także: Cmentarz 
Orląt) – autonomiczna część 
Cmentarza Łyczakowskiego 
we Lwowie. Zajmuje odrębne 
miejsce - stoki wzgórz od stro-
ny Pohulanki. Znajdują się na 
nim mogiły uczestników obrony 
Lwowa i Małopolski Wschod-
niej, poległych w latach 1918–
1920, lub zmarłych w latach 
późniejszych.
Często nazywany jest Cmenta-
rzem Orląt, gdyż spośród po-
chowanych tam prawie 3 000 
żołnierzy, większość to Orlęta 
Lwowskie, czyli młodzież szkół 
średnich i wyższych oraz inteli-
gencja. Nazywany on był przez 
Polaków miejscem świętym 
(Campo Santo).
Pod koniec I Wojny Światowej, 
gdy rozpadały się Austro-Wę-
gry, dowództwo wojsk austriac-
kich we Lwowie sprzyjało dąże-
niom kół ukraińskich do prze-
jęcia władzy w mieście. Skut-
kiem tego w październiku 1918 
w mieście stacjonowało kilka 
tysięcy żołnierzy narodowo-
ści ukraińskiej, przy braku we 
Lwowie żołnierzy narodowości 
polskiej wysłanych na inne, od-
ległe od Lwowa odcinki frontu.
Na początku października 1918 
r. parlamentarna reprezentacja 
ukraińska postanowiła zwołać 
do Lwowa mężów zaufania ze 
wszystkich ziem Austro-Węgier: 
Galicji Wschodniej, Bukowiny, 
Rusi Zakarpackiej. 19 paździer-
nika 1918 r. na zjeździe we Lwo-
wie ukonstytuowała się Ukraiń-
ska Rada Narodowa. Przyjęła ona 
rezolucję o utworzeniu państwa 
ukraińskiego, w którego skład 
miała wejść Galicja Wschodnia 
po San.
28 października została utworzo-
na w Krakowie Polska Komisja 
Likwidacyjna (PKL). Komisja 
ta miała przyjechać do Lwowa i 
przejąć władzę nad całą Galicją, 
instalując się w ówczesnej stolicy. 
Wiadomość o tym przyśpieszyła 
wystąpienie Ukraińców.
1 listopada 1918 r. nad ranem 
Ukraiński Komitet Wojskowy 
przy pomocy żołnierzy ukraiń-
skich ze stacjonujących w mie-
ście austriackich pułków (15 i 19) 
Obrony Krajowej opanował naj-
ważniejsze gmachy publiczne we 
Lwowie, m.in. Namiestnictwo, 
Sejm Krajowy Galicji, Dyrekcję 
Policji, Ratusz, Pocztę Główną.
Wprawdzie Ukraińcy przejęli 
władzę wojskową od austriackiej 
komendy wojskowej, a władzę 
cywilną od namiestnictwa, jed-
nakże nie zdołali opanować ca-
łego Lwowa. Już od rana 1 listo-
pada spontanicznie powstały dwa 
polskie punkty oporu.
Polacy stanowiący przeważającą 
większość mieszkańców (60% 
Polaków, 30% Żydów, 10% Ukra-
ińców) Lwowa (co przyznawali 
także Ukraińcy) nie mogli się po-
godzić z myślą, że polskie miasto 
zostanie opanowane przez mniej-
szość ukraińską.
Po pierwszym szoku do walczą-
cych placówek zaczęła napływać 
przede wszystkim młodzież. Ży-
wiołowo i spontanicznie tworzo-
no różne grupy i małe oddziały, 
które na własną rękę prowadziły 

walkę partyzancką. Już w pierw-
szych dniach w zachodniej części 
miasta tworzono oddziały i pod-
oddziały, dowodzone przez młod-
szych oficerów i podchorążych, 
wywodzących się przede wszyst-
kim z Legionów i POW, a także z 
armii austriackiej.
W walkach we Lwowie po stronie 
polskiej do 22 listopada 1918 r. 
włącznie uczestniczyło z bronią 
w ręku lub w służbach pomoc-
niczych 6022 osób, w tym 1374 
uczniów szkół powszechnych i 
średnich oraz studentów.
2640 nie przekroczyło 25 roku ży-
cia. Zginęło lub zmarło od ran 439 
żołnierzy i członków wojskowej 
służby sanitarnej, w tym 12 kobiet. 
120 poległych było uczniami, a 76 
studentami wyższych uczelni. 29 
poległych należało do sił odsie-
czy miasta pod dowództwem ppłk 
Michała Karaszewicza-Tokarzew-
skiego. Z ówczesnych Obrońców 
Lwowa jeden miał zaledwie 9 lat, 
siedmiu po 10, a dwóch wetera-
nów z roku 1863 po 75 lat.
W czasie walk o Lwów pole-
głych grzebano na prowizorycz-
nych cmentarzykach w pobliżu 
poszczególnych punktów oporu, 
między innymi obok Szkoły Ka-
detów, szkoły im. H. Sienkiewi-
cza i w ogrodzie Politechniki. Po 
wygaśnięciu walk polskie władze 
Lwowa postanowiły ekshumo-
wać ciała zabitych i przenieść je 
na specjalnie wydzielony obszar, 
przylegający od strony Pohulanki 
do cmentarza Łyczakowskiego.
Sprawą tą zajęło się powołane w 
1919, z inicjatywy Marii Ciszko-
wej - matki jednego z poległych 
gimnazjalistów - towarzystwo 
„Straż Mogił Polskich Bohate-
rów”. Po zgromadzeniu odpo-
wiednich funduszy rozpisano w 
1921 r. konkurs na mauzoleum 
obrońców Lwowa, którego lau-
reatem został student Wydziału 
Architektury Politechniki Lwow-
skiej Rudolf Indruch - uczestnik 
walk o Lwów.

Najważniejszymi częściami 
Cmentarza Obrońców Lwowa są 
- stojąca na najwyższym wznie-
sieniu kaplica, katakumby rozło-
żone poniżej niej monumentalny 
Pomnik Chwały z trzema pylo-
nami oraz łączącą je kolumnadą z 
dwunastoma kolumnami (do cza-
su zniszczenia jej przez sowieckie 
czołgi w 1971 r).

MIĘDZY NIMI ROZMIESZ-
CZONO MOGIŁY

Wybuch II wojny światowej unie-
możliwił zbudowanie od strony 
Pohulanki bramy wejściowej, któ-
ra miała być zwieńczona rzeźbą 
orlicy tulącej pisklęta.
Kaplica Obrońców Lwowa, stoją-
ca na szczycie wzniesienia Cmen-
tarza Obrońców Lwowa, zastąpiła 
pierwotną drewnianą, wzniesioną 
na miejscu obecnego Pomnika 
Chwały, jeszcze podczas walk o 
Lwów. Ma ona kształt rotundy.
Kaplicę zaprojektował Rudolf 
Indruch. Wybudował ją w latach 
1922-1924 inż. K. Weiss i po-
święcił 28 września 1924 arcy-
biskup Bolesław Twardowski. 
W uroczystościach uczestniczyli 
weterani powstania styczniowe-
go, legioniści, obrońcy Lwowa, 
generalizacja polska z gen. Wła-
dysławem Sikorskim na czele, du-
chowieństwo i niezliczone rzesze 
lwowian.
Na ołtarzu znajduje się figura Mat-
ki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus 
- rzeźba artystki rzeźbiarki Luny 
Drexlerówny. W 2010 r. kaplicę 
przyozdobiono dwoma witrażami 
wykonanymi w krakowskiej pra-
cowni prof. Józefa Furdyny, dar 
sfinansował dyrektor krakowskiej 
firmy P.H.P.U. Allmed Andrzej 
Biedroń.

KATAKUMBY

Katakumby leżą poniżej kaplicy 
i schodzi się do nich szerokimi, 
kamiennymi schodami. W ośmiu 

ich kryptach spoczywa 72 boha-
terów, których ekshumowano z 
różnych odcinków frontu polsko-
-ukraińskiego. Spoczęli w nich 
wybrani przez specjalną komisję, 
którą stanowili: bryg. Mączyński, 
prezydium Związku Obrońców 
Lwowa z listopada 1918, prezy-
dium Straży Mogił Polskich Bo-
haterów i przedstawiciel władz 
wojskowych.
Komisja ta orzekła, że w kata-
kumbach mają spocząć zwłoki 
obrońców Lwowa poległych w 
pierwszych dniach listopada 1918 
r., i że mają to być kobiety i męż-
czyźni, różnego wieku, różnych 
stanów, rodzajów broni, odcin-
ków obrony Lwowa, dzielnic Pol-
ski i odsieczy.

POMNIK LOTNIKÓW AME-
RYKAŃSKICH

Historia spoczywających pod nim 
jest następująca: w lipcu 1919 r. 
amerykański kapitan lotnik Me-
rian Cooper zgłosił się wraz ze 
swym kolegą, majorem Cedri-
kiem Fauntleroyem, do przeby-
wających w Paryżu podczas per-
traktacji pokojowych premiera 
Ignacego Paderewskiego i gen. 
Rozwadowskiego z prośbą, aby 
im i ich kolegom amerykańskim 
wolno było jako lotnikom w mun-
durach polskich walczyć w armii 
polskiej. Utworzyli oni 7 Eskadrę 
Myśliwską.
Amerykanie zasłużyli się przede 
wszystkim w walce z konnicą 
Budionnego. Atakowali ją, opusz-
czając się tak nisko, że niemal 
skrzydłami mogli druzgotać gło-
wy jeźdźców i koni. Z siedem-
nastu przybyłych do Polski w 
międzyczasie amerykańskich lot-
ników, czternastu wróciło żywych 
do swej ojczyzny. Trzech pocho-
wanych zostało na Cmentarzu 
Obrońców Lwowa.

Pomnik lotników amerykańskich, 
przedstawiający lotnika ze skrzy-

dłami, z głową wzniesioną w górę, 
był dziełem artysty rzeźbiarza Jó-
zefa Starzyńskiego. Tło w kształ-
cie piramidy projektował artysta 
rzeźbiarz Józef Ludwik Różyski. 
Projekt ten wybrał sąd konkurso-
wy. U góry znajdują się napisy w 
języku polskim i angielskim:
„Amerykanom Poległym w Obro-
nie Polski w latach 1919–1920”. 
Na płycie grobowej widnieje na-
pis następujący: „Oficerowie Lot-
nicy z Eskadry myśliwskiej im. 
Tadeusza Kościuszki”.
Pomnik Lotników amerykańskich 
ufundował Związek Narodowy 
Polski z Chicago a odsłonięto go 
uroczyście 30 maja 1925 roku. W 
roku 1971 pomnik, jak większość 
cmentarza, został zniszczony 
przez czołgi i inny ciężki sprzęt 
Armii Czerwonej. W trakcie od-
budowy cmentarza odrestauro-
wany i umieszczony na dawnym 
miejscu, jednak bez napisu po an-
gielsku.

POMNIK FRANCUZÓW

Przy prawym skrzydle katakumb 
wznosi się pomnik ku czci Fran-
cuzów poległych i zmarłych w 
obronie Polski. Początkowo na 
Cmentarzu Obrońców Lwowa 
spoczywało 17 Francuzów, mię-
dzy nimi 9 oficerów, dwóch ka-
prali i sześciu szeregowców. Z 
czasem ich zwłoki - na prośbę 
rodzin - przewieziono do Francji, 
tak że na cmentarzu lwowskim 
pozostały tylko szczątki szere-
gowca Jeana Larouet, złożone pod 
płytą grobową pomnika.
Nad nią napis: „Szeregowiec 57 
Pułku P. Jean Larouet ur. w Sigo-
lens-Gironde 1899 r. † 14 stycznia 
1920”.
Po bokach kamiennej figury znaj-
dują się nazwiska 16 Francuzów. 
Pomnik przedstawia wykutego 
w kamieniu piechura francuskie-
go, opartego o karabin, z gałązką 
wawrzynu.
Sąd konkursowy, zebrany 18 XI 
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1936 r. uznał jednomyślnie za 
najpiękniejszy i najbardziej od-
powiadający celowi, projekt prof. 
J.Różyskiego i według tego pro-
jektu, pod kierownictwem autora, 
przy pomocy rzeźbiarza Kazimie-
rza Sokolskiego, został wzniesio-
ny pomnik.
Mur oporowy wykonano według 
planu sporządzonego na Politech-
nice Lwowskiej pod kierownic-
twem prof. Bartoszewicza.
Na płycie grobowej umieszczono 
napis w języku polskim i francu-
skim: „Bohaterskim Francuzom 
Poległym i Zmarłym w obronie 
Rzeczypospolitej Polskiej”.
W środku tarcza z brązu z herbem 
Francji i napisem w języku pol-
skim i francuskim. Pod tą tarczą 
złożono urnę z ziemią przywie-
zioną z Francji z następujących 
miejsc:
z cmentarza polskiego du Bois du 
Puits, z pobojowiska na górze No-
tre Dame de Lorette, spod pomni-
ka Bajończyków w La Targette, z 
pobojowiska pod Verdun, Arras i 
St. Hilaire.
Odsłonięcie pomnika odbyło się 
26 maja 1938 w obecności Mar-
szałka Rydza-Śmigłego i fran-
cuskiego attaché wojskowego w 
Warszawie gen. Musse.
Na Cmentarzu Obrońców Lwowa 
m. in. spoczywają:

- Stefan Bastyr, kpt., organiza-
tor i dowódca lotnictwa polskie-
go, podczas wojny polsko-ukra-
ińskiej i jego koledzy.

- Mjr inż. Stefan Stec i ppłk 
Władysław Toruń.

- Michał Cieński Pomian, płk, 
komendant III odcinka Lwow-
skiego, a potem aż do końca woj-
ny polsko-ukraińskiej dowódca 
I p. Strzelców Lwowskich.

- abp Józef Teodorowicz, ordy-
nariusz lwowski obrządku or-
miańskiego, poseł i senator Rze-
czypospolitej Polskiej,

- Tadeusz Cieński ur. 1856, 
zmarły 1925 r. Senator Rzeczy-
pospolitej Polskiej; w listopa-
dzie 1918 roku stanął na czele 
Lwowskiego Komitetu Obrony 
Narodowej,

- Kazimierz Czarnik dr prezes 
Sokolstwa Polskiego w Mało-
polsce,

- Ryszard Hausner, generał 
Wojska Polskiego. Od 22 XI 
1918 do końca wojny polsko-
-ukraińskiej był dowódcą 2 p. 
Strzelców Lwowskich.

- Wacław Iwaszkiewicz-Rudo-
szański, gen. dyw. wojsk pol-
skich. Syn powstańca stycznio-
wego. Oficer rosyjski, po oba-
leniu caratu w marcu 1917 r 
dowodzi 3 Dywizją Strzelców w 
składzie I Korpusu Polskiego w 
Rosji. 20 marca 1919 obejmuje 
naczelne dowództwo na froncie 
polsko-ukraińskim w Małopol-
sce Wschodniej. W czasie najaz-
du bolszewickiego stanął na cze-
le Frontu Południowego Wojska 
Polskiego.

- Edmund Kessler, gen. W.P., od 
19 III 1919 szef sztabu dowódz-
twa Wschód gen. Iwaszkiewi-
cza.

- Ludwik (Wiktor) Kopeć, kpt, 

obrońca radiostacji w Kozielni-
kach 2–3 XI 1918 („Lwowskie 
Termopile”), po czym dowódca 
odcinka w Rzęsnie Polskiej.

- Wojciech Kułakowski por., 
zdobywca i l dowódca Sektora 
Bema.

- Stanisław Nilski-Łapiński, 
Wielkopolanin, legionista, 
obrońca Lwowa, l. szef sztabu 
Obrony Lwowa 1–22 XI 1918 i 
zastępca komendanta Mączyń-
skiego, zdolny strateg, uczestnik 
wszystkich walk l. Brygady Le-
gionów,

- Czesław Mączyński, brygadier 
wojsk polskich, naczelny ko-
mendant obrony Lwowa od dnia 
1–22 listopada 1918 r. Przez 22 
dni, w listopadzie 1818, był Mą-
czyński komendantem polskich 
sił zbrojnych we Lwowie, od 22 
listopada komendantem mia-
sta i powiatu lwowskiego wraz 
z oddziałami bojowymi. Od 12 
grudnia 1918 był komendantem 
Brygady Lwowskiej.
Pod koniec kwietnia 1919 r. po-
szedł na czele Brygady Lwow-
skiej z ofensywą nad Zbrucz. 
Pozostał tu do jesieni. W roku 
1920, podczas inwazji bolsze-
wickiej, organizował i dowodził 
Małopolskimi Oddziałami Ar-
mii Ochotniczej.
Po wojnie wybrany został po-
słem do Sejmu, a po jego za-
mknięciu wrócił do wojska w 
stopniu pułkownika. Przez krót-
ki czas był komendantem PKU 
w Wołkowysku i stąd na pod-
stawie orzeczenia lekarskiego 
przeszedł w stan spoczynku.
- Mieczysław Motylewski, pod-
porucznik obserwator Wojska 
Polskiego, oficer alarmowy 
lwowskiej cytadeli,

- Tadeusz Jordan Rozwadow-
ski, gen. broni, Szef Sztabu Gen. 
Armii Polskiej. Jeden z najbar-
dziej zasłużonych w wojnie pol-
sko-ukraińskiej i polsko-bolsze-
wickiej. Od 22 listopada 1918 r. 
do 19 marca 1919 r., tj. do swego 
wyjazdu na kongres pokojowy 
w Wersalu, był dowódcą Nacz. 
Kom. Wschód w wojnie polsko-
-ukraińskiej. Później, podczas 
wojny polsko-sowieckiej był 
szefem Sztabu Generalnego, 
gen. inspektorem kawalerii i 
jednym z najbardziej twórczych 
współpracowników Naczelne-
go Wodza. Współautor planu 
bitwy warszawskiej w sierpniu 
1920 r.
Zmarł w roku 1928.

- Kornel Bolesław Popowicz, 
początkowo nauczyciel szkoły 
wiejskiej w powiecie trembo-
welskim, od najmłodszych lat 
zwolennik ruchu niepodległo-
ściowego, legionista, generał, 
dowódca Okręgu Korpusu WP 
we Lwowie,

- Ludwik Rydygier, chirurg, 
profesor doktor medycyny, ge-
nerał brygady Wojska Polskie-
go, walczył w obronie Lwowa 
przed Ukraińcami w listopadzie 
1918; w trakcie walk o Lwów 
włączył się w tworzenie służb 
medyczno-sanitarnych Wojska 
Polskiego.

- Aleksander Skarbek, hr. dr. 
Współpracownik Tadeusza 
Cieńskiego, równie jak on, za-

służony obywatel, patriota i or-
ganizator w Krakowie odsieczy 
Lwowa. W dniu 20 listopada 
1918 r. przybył do Lwowa wraz 
z odsieczą, która w znacznej 
części dzięki jego zabiegom zo-
stało postanowiona, i objął z ra-
mienia nowo powstałego Komi-
tetu Rządzącego administrację 
Wschodniej Małopolski, w mia-
rę zajmowania jej przez polskie 
wojska.

- Leonard Stahl, dr wiceprezy-
dent Lwowa, zasłużony działacz 
w jego obronie.

- Wilhelm Jan Starck kpt., 
zdobywca Szkoły Konarskie-
go, obrońca Domu Techników 
i Wulki, dowódca odcinka Za-
marstynów-Żółkiewskie.

- Marceli Jastrzębiec-Śniadow-
ski, 1878-1927, płk, legionista 1 
Brygady. Organizator i dowód-
ca artylerii we Lwowie w listo-
padzie 1918 r., po czym dowódca 
lwowskiej bryg. art., najwyższy 
rangą oficer Obrony Lwowa.

- Zdzisław Trześniowski-Tatar 
mjr legionista 1 Brygady i do-
wódca załogi obrony Lwowa w 
Szkole Sienkiewicza i dowódca 
l. Grupy W. P. w Szkole św. M. 
Magdaleny.

- Jan Thullie, Lwowianin, gen. 
dywizji.

- Wilhelm Todt kpt., adiutant 
płk. Marcelego Jastrzębiec-
-Śniadowskiego.

- Bolesław Zajączkowski major, 
dowódca k. m. z Góry Stracenia 
i dowódca baonu Zadwórzaków 
w r. 1920.

- Aleksander Zborzyl-Mirecki 
por., dowódca komp. k. m,

MOGIŁA NIEZNANEGO 
ŻOŁNIERZA

Grób Nieznanego Żołnierza po-
stanowiono zbudować w War-
szawie, pod arkadami gmachu 
Sztabu Głównego Wojska Pol-
skiego. W tym celu z 15 najważ-
niejszych pobojowisk, na któ-
rych ginęli polscy żołnierze, wy-
brano drogą losowania szczątki 
jednego nieznanego bohatera 
i uroczyście przeniesiono je do 
Warszawy.
Los padł między innymi na Lwów. 
Dnia 29 października 1925 r.w 
godzinach popołudniowych na-
stąpiło rozkopanie trzech mogił 
na Cmentarzu Obrońców Lwowa, 
oznaczonych napisem „Nieznany 
Żołnierz”. Trzy trumny wydoby-
te zawierały zwłoki: szeregowca, 
kaprala i sierżanta. Stwierdzono, 
że wszyscy trzej byli żołnierzami 
liniowymi, że zginęli wskutek ran 
i że pochowano ich w mundurach 
postrzępionych i pokrwawionych.
Z tych trzech trumien padł wybór 
na zwłoki szeregowca, które jako 
godne pochowania na miejscu 
czci narodu wybrała Jadwiga Za-
rugiewiczowa, polska Ormianka 
rodem z Kut nad Czeremoszem, 
matka dwóch poległych obroń-
ców Lwowa, w tym jednego z 
bohaterów zabitych pod Zadwó-
rzem, którego zwłok również nie 
można było zidentyfikować.
Zwłoki tego Nieznanego Żołnie-
rza po uroczystościach we Lwo-
wie przewieziono uroczyście 

koleją do Warszawy. W miejscu, 
gdzie spoczywał we Lwowie, po-
łożono płytę projektu Kazimierza 
Sokalskiego z napisem:
„Zwłoki zabrano dnia 29 paździer-
nika 1925 r. i uroczyście przewie-
ziono w dniach 30–31 paździer-
nika i 1 listopada do Warszawy, 
gdzie pochowano w mogile na 
placu Marsz. Józefa Piłsudskiego, 
dawniej Saskim, jako zwłoki Nie-
znanego Żołnierza”.

MOGIŁA PIĘCIU NIEZNA-
NYCH Z PERSENKÓWKI

Mogiła ta znajduje się tuż przed 
Pomnikiem Chwały. Kryje ona 
zwłoki pięciu nieznanych żoł-
nierzy, którzy w obronie Lwowa 
zginęli na Persenkówce. Ta mo-
giła, zajmująca czołowe miejsce 
na osi Pomnika Chwały, została 
uczczona płytą z czerwonego, po-
lerowanego marmuru. Na górnej 
jej powierzchni wyobrażony jest 
miecz, oraz daty „1918–1920”, 
wykonane z brązu. Od strony 
Pohulanki widnieje na pionowej 
ścianie płyty napis: „Mogiła zbio-
rowa”, czoło płyty opatrzone jest 
napisem:

„Nieznanym bohaterom, poległym 
w obronie Lwowa i Ziem Połu-
dniowo-Wschodnich”.

Płytę projektował Stanisław Ko-
nieczny.

POMNIK CHWAŁY

Poniżej Kaplicy Obrońców Lwo-
wa i Katakumb wzniesiono z 
kamienia polańskiego monumen-
talny Pomnik Chwały. Miał on 
kształt wielkiej, łukowej gloriety 
(12 kolumn), wypukłej w kierun-
ku pagórkowatej Pohulanki.
Wejścia doń od południa strzegły 
dwa kamienne lwy, z których je-
den miał na tarczy napis: „Zawsze 
wierny”, drugi zaś: „Tobie Pol-
sko”.
Nad sklepioną bramą środkową, 
ku której zbiegały się oba skrzydła 
kolumnady, wyryto łaciński napis: 
„Mortui sunt ut liberi vivamus” 
(Polegli, abyśmy żyli wolni).
Po przeciwnej stronie pomni-
ka znajdowała się płaskorzeźba, 
przedstawiająca miecz na tle pięk-
nej ornamentacji. Skrzydła po-
mnika zamknięte były potężnymi 
pylonami.
Na jednym z nich wyliczono miej-
sca bitew z czasów obrony Lwo-
wa, jak: Wulka, Szkoła Kadecka, 
Kozielniki, Persenkówka, Cytade-
la, Poczta, Ogród Kościuszki, Dy-
rekcja Kolejowa, Góra Stracenia, 
Żółkiewskie, Zamarstynów, Kle-
parów, Koszary Bema, Dworzec 
Główny, Szkoła Sienkiewicza, 
Kulparków, Sokolniki, Zimna 
Woda, Rzęsna.
Na drugim pylonie wyliczono 
miejsca walk na terenie Małopol-
ski Wschodniej: Winniki, Pasieki, 
Zubrza, Brzuchowice, Grzybowi-
ce Wielkie, Dublany, Malechów, 
Zaszków, Kulików, Żółtańce, Ja-
ryczów, Laszki, Zadwórze, Ku-
rowice, Mikołajów, Przemyślany, 
Gołogóry, Złoczów, Wołków, Ce-
cowa, Zborów, Olejów, Załoźce, 
Jezierna, Tarnopol, Zbaraż.

Odsłonięcie „Pomnika Chwały” 
nastąpiło 11 listopada 1934.

UCZESTNICY OBRONY 
LWOWA POCHOWANI NA 
CMENTARZU

NAJMŁODSI

Kukawski Jaś. Najmłodszy 
obrońca Lwowa. Miał zaledwie 
9 lat. Jego karabin był większy 
od niego.

Petrykiewicz Antoni. Miał 13 lat 
i był uczniem drugiej klasy gim-
nazjalnej.

Bitschan Jurek. Miał lat 14 i zgi-
nął od dwóch eksplodujących, 
ukraińskich pocisków, dnia 21 
listopada na cmentarzu Łycza-
kowskim, przy odsieczy Lwowa.

Jabłoński Tadeusz, lat 14, uczeń 
trzeciej klasy gimnazjalnej, wy-
kradł się z domu, aby dostać się 
do polskich szeregów, padł w 
ataku na Szkołę Kadecką 18 li-
stopada 1918.

Dufrat Jaś (lat 12). Poległ 9 li-
stopada 1918 roku.

Loewenstamm Tadeusz (lat 13)

Wąsowicz Ksawery (lat 13)

Kłosowski Jan (lat 14)

Skawiński Antoni (lat 14)

Wiesner Tadeusz (lat 14)

 Baczyński Janusz (lat 15)

 Badzyński Stefan (lat 15)

 Brojanowski Marian (lat 15)

 Doleżal Adolf (lat 15)

 Haluza Wilhelm (lat 15)

 Manowarda de Jana Franci-
szek (lat 15)

Szczepański Józef (lat 15)

Walawski Józef (lat 15)

Welser Franciszek (lat 16)

KOBIETY

W katakumbach pochowane są:

Bieganówna Antonina , lat 23, 
urzędniczka Namiestnictwo, sa-
nitariuszka.

Franiszynówna Stefania, sanita-
riuszka.

Kozłowska Stefania, modniar-
ka, lat 17, sanitariuszka.

Niewiadomska Prus Janina, lat 
24, Ochot. Legia Kobiet.

Poza katakumbami spoczywa-
ją:

Brutelówna Helena, lat 19, sani-
tariuszka, zmarła 12 I 1919.

Brzozowska Teresa.

Chudecka Ludwika, sanita-
riuszka, lat 28, zmarła 10/II 
1919.

Dulębianka Maria, zasłużona 
działaczka społeczno-politycz-
na. W imieniu Czerwonego 
Krzyża, zwiedzając ukraińskie 
więzienia i obozy internowa-
nych, jeńców i osób cywilnych 
w Stanisławowie, w Kołomyi, w 
Tarnopolu, Złoczowie, Mikuliń-
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cach i Strusowie, wraz z T.Dzie-
duszycką i M. Opieńską, zarazi-
ła się tyfusem i zmarła.

Dzieduszycka hr. Teodozja, 
przełożona sanitariuszek, towa-
rzyszka poprzedniej, również 
zmarła na tyfus.

Hoboń Józefa (pseudonim Bal-
zer Józef), z Wiednia, lat 21, 
walczyła w pierwszym szere-
gu na placówce Bema. Przy 
niej walczył 14-letni, nieznany 
ochotnik. Oboje polegli.

Jabłońska Stanisława

Karłowicz Janina Inż., dyrek-
torka szkoły gospodarczej w 
Snopkowie.

Kornaszewska Ida, lat 20, semi-
narzystka, służba pom., zmarła 
17 IV 1919.

Katowska Felicja, sanitariusz-
ka, poległa 21 XI 1918.

Lechowin Wanda, kurierka Na-
czelnej Komendy.

Legionistka nieznana z 2 p, p. 
Strzelców Lwowskich.,

Matuszkiewicz Maria Stefania z 
Cepników, służba pom. w Szko-
le Sienkiewicza (matka Włady-
sława Matuszkiewicza).

Michalik Helena, lat 22, służ-
ba kancelaryjna., zmarła 28 XI 
1920.

Maryniakówna Aleksandra, sa-
nitariuszka, zmarła z ran 18 XI 
1918.

Ogibowska Jadwiga.

Paleolog-Juszkiewiczowa Hele-
na.

Płanetówna Karolina, lat 18, 
szereg. III Odc. poległa 8 XII 
1918.

Rogoyska Jadwiga.

Skibniewska Helena.

Sulimirska Felicja, kurierka, 
zraniona na ulicy Fredry 21 li-
stopada 1918, zmarła nazajutrz.

Tołłoczkówna Halina

Trzcińska Ewa, kurierka, lat 18, 
poległa 28 XI 1918.

Zaczkowa-Gajewska Wiktoria.

Wąsowicz Dunin Leokadia.

GROBY ZBIOROWE

Legia Akademicka Warszawska, 
składająca się niemal wyłącznie 
z warszawskiej młodzieży akade-
mickiej, wchodziła w skład grupy 
operacyjnej gen. Romera (4 tys. 
żołnierzy). Oddział ten przybył na 
rozkaz Naczelnika Józefa Piłsud-
skiego w styczniu 1919 z Lublina 
i był najliczniejszy.

14 Legionistów. Skutkiem wybu-
chu miny w Mariówce zginęło 14 
żołnierzy 5 p. p. Legionów z 13 
kompanii kapitana Dechu. Do-
wodził nimi podchorąży, któremu 
wybuch oderwał nogi.

Lotnicy Polscy. Kpt. Stefan Ba-

styr, mjr inż. Stefan Stec i ppłk 
Władysław Toruń.

Rodzina Miechońskich: Jan (oj-
ciec), Antonina (matka), Leopold 
(syn legionista), Józef (syn), Ma-
ria (córka), wymordowani przez 
Rusinów dnia 7 XI 1918 dlatego, 
że byli Polakami.

Poznańczycy, groby poległych w 
samodzielnej kompanii tzw. Po-
znańsko-Lwowskiej pod wodzą 
por. Ciaciucha.

Rarańcza, Karpacka II. Brygada 
Legionistów, którzy od 1914 r. 
walczyli z Rosją, a w krwawym 
proteście przeciw pokojowi w 
Brześciu zerwali się pod wodza 
płk. Józefa Hallera dnia 15 lutego 
1918 do boju z Austrią i polegli 
pod Rarańczą.

Konstanty i Władysław Husakow-
scy - dwaj bracia z Legii Akadem. 
Warszawskiej polegli dnia 13 I 
1919 na Persenkówce, o tej samej 
godzinie.

ZADWÓRZACY

Obok mogiły brygadiera Mączyń-
skiego jest pięć innych, pod który-
mi spoczywają oficerowie, polegli 
pod Zadwórzem 17 sierpnia 1920 
r., gdy osłaniali Lwów przed bol-
szewikami. W walce tej złożyło 
młode życie w ofierze 318 bohate-
rów, pochowanych tam we wspól-
nej mogile. 5 z nich, rozpozna-
nych, sprowadzono i pochowano 
na cmentarzu Obrońców Lwowa:
 mjr Bolesław Zajączkowski, do-
wódca,

por. Krzysztof Obertyński,

 ppor. Jan Demeter,

 por. Władysław Marynowski,

 por. Tadeusz Hanak,

Nieznanych 194 Żołnierzy spo-
czywających w mogiłach zbio-
rowych i pojedynczych w części 
wojennej cmentarza. Przeważają-
ca ilość nazwisk Bohaterów jest 
znana, a tylko położenie ich grobu 
nieznane.

OKRES POWOJENNY. DEWA-
STACJA I ZNISZCZENIE

Zniszczona została centralna 
część  cmentarza. Stan z 1974 
roku na zdjęciu czołówki tekstu. 
Zniszczony Pomnik Chwały. Stan 
z 1974 roku. Zdewastowane kata-
kumby.
Po zajęciu Lwowa przez ZSRR 
groby w katakumbach zostały 
splądrowane w końcu lat 1940-
tych, a część grobów, epitafia i 
pomniki żołnierzy amerykańskich 
i francuskich walczących po stro-
nie polskiej rozbito. Ostatecznej 
dewastacji dokonano w 1971 roku 
przy pomocy czołgów i maszyn 
budowlanych, gdy zniszczono ko-
lumnadę i znaczną część pozosta-
łych jeszcze grobów.
Próbowano też zniszczyć wiel-
kie pylony Łuku Chwały, które 
jednak skutecznie oparły się tym 
próbom, ostrzelano napisy na py-
lonach. Podcienia w katakumbach 
natomiast zamurowano i nadbu-
dowano dodatkowe piętro, gdzie 
umieszczono zakład kamieniarski.
Kamienne lwy, które stały niegdyś 
przed łukiem triumfalnym, prze-
wieziono: jednego przed klinikę 

na Kulparkowie, drugiego na dro-

gę wylotową do Winników.. Przez 
najbardziej na wschód wysuniętą 
część cmentarza poprowadzono 
natomiast ulicę Stefana Banacha. 
W kolejnych latach miały jeszcze 
miejsce zniszczenia dokonywane 
przez wandali.

ODBUDOWA

Sytuacja zmieniła się w roku 
1989 dzięki pracownikom pol-
skiej firmy Energopol, budującej 
elektrownię atomową w mieście 
Chmielnicki, którzy w ramach 
swojego wolnego czasu zaczęli 
porządkować teren zdewastowa-
nego cmentarza. Prace te podję-
to z inicjatywy inżyniera Józe-
fa Bobrowskiego. Pracownicy 
Energopolu w sposób półlegalny 
zabezpieczyli i częściowo odre-
staurowali Cmentarz Obrońców 
Lwowa.
W 1989 rozpoczęły się prace pol-
sko-ukraińskiej komisji ds. cmen-
tarza. Firma Energopol rozpoczę-
ła porządkowanie nekropolii.
W grudniu 1995 r. rada miejska 
Lwowa nakazała wstrzymanie 
prac do czasu uzgodnienia pro-
jektu. Wznawiano je i przerywano 
kilkakrotnie.
W grudniu 2001 r. władze Polski 
i Ukrainy zawarły porozumienie o 
kształcie cmentarza.

W wyniku porozumienia zawar-
tego 19 maja 2005 Rada miejska 
Lwowa zgodziła się na dokończe-
nie ustalonych w porozumieniu 
z 2001 roku prac na cmentarzu, 
w tym na ponowne ustawienie 
figur na pomnikach: francuskich 
piechurów i amerykańskich lot-
ników, nie wyraziła jednak zgody 
na ustawienie figur lwów przed 
centralnym pylonem łuku chwały 
ani na powrót Szczerbca na płytę 
Mogiły Pięciu z Persenkówki.
W roku 2005 dyrektor cmentarza 
rozpoczął procedurę zmierzającą 
do usunięcia Szczerbca z płyty 
głównej, gdyż uznał go za symbol 
„polskiego militaryzmu”.

HISTORIA NAPISU NA MO-
GILE PIĘCIU Z PERSEN-
KÓWKI

Przed wojną napis brzmiał: „Nie-
znanym bohaterom poległym w 
obronie Lwowa i Ziem Południo-

wo-Wschodnich”.

W 1998 r. po sprzeciwie lwow-
skich radnych Polska zapropono-
wała napis, który uzyskał zgodę 
władz centralnych Ukrainy, lecz 
został zablokowany przez rad-
nych: „Nieznanym żołnierzom 
poległym w walce o niepodle-
głość Rzeczypospolitej Polskiej 
1918–1920”.

W 1999 r.  tuż przed wizytą pre-
zydentów RP i Ukrainy na cmen-
tarzu, Rada umieściła na własną 
rękę napis (z błędem):”Niezna-
nym polskim wojakom poległym 
w wojnie polsko-ukraińskiej”.

 W grudniu 2001 r. władze Polski 
i Ukrainy zawarły porozumienie 
o kształcie cmentarza, ustaliły 
też treść napisu:”Nieznanym żoł-
nierzom bohatersko poległym za 
Polskę w latach 1918–20”.Poro-
zumienie zostało jednak zabloko-
wane przez radnych Lwowa.
W czerwcu 2005 r. część radnych 
Lwowa zaproponowała napis: 
„Tu leży żołnierz polski poległy w 
polsko-ukraińskiej wojnie”.

W wyniku zawartego kompromi-
su napis na płycie mogiły brzmi:

„Tu leży żołnierz polski poległy 
za Ojczyznę”, co nie jest zgodne 
z prawdą, ponieważ są pochowani 
także uczniowie, harcerze i cywil-
ni ochotnicy.

UROCZYSTE OTWARCIE 
ODBODOWANEGO CMEN-
TARZA

Postawiono tablice informacyjne 
pomiędzy nowo założonym cmen-
tarzem Strzelców Siczowych oraz 
wejściem na cmentarz Obrońców 
Lwowa od strony cmentarza Ły-
czakowskiego.

24 czerwca 2005 r. z udziałem 
prezydentów Rzeczypospoli-
tej Polskiej - Aleksandra Kwa-
śniewskiego i Republiki Ukra-
iny - Wiktora Juszczenki oraz 
zwierzchników dwóch katolickich 
obrządków Lwowa: łacińskiego - 
kardynała Mariana Jaworskiego 
i greckokatolickiego - kardynała 
Lubomyra Huzara odbyło się uro-
czyste otwarcie odbudowanego 
cmentarza.

CMENTARZ OBROŃCÓW 

LWOWA W LITERATURZE

„... Na te groby powinni z daleka 
przychodzić ludzie małej wiary, 
aby się napełnić wiarą niezłom-
ną, ludzie małego ducha, aby 
się nadyszeć bohaterstwa. A że 
tu leżą uczniowie w mundur-
kach, przeto ten cmentarz jest jak 
szkółka, w której dzieci jasnowło-
se, błękitnookie nauczają siwych 
ludzi o tym, że ze śmierci ofiarnej 
najbujniejsze wyrasta życie…” 
Kornel Makuszyński

STANISŁAW SŁAWOMIR NI-
CIEJA

„Dzieje budowy i unicestwienie 
cmentarza Obrońców Lwowa.
Część I

(Fragment książki)

Po trzytygodniowych listopado-
wych bojach 1918 roku okaleczo-
ne i częściowo jeszcze oblężone 
miasto stopniowo zaczynało wra-
cać do normalnego życia. Obok 
wypalonych i podziurawionych 
pociskami elewacji budynków 
najbardziej widomymi pozostało-
ściami niedawnych walk były małe 
cmentarzyki i pojedyncze mogił-
ki z drewnianymi krzyżami, przy 
których gromadzili się ludzie mo-
dlący się, palący znicze, świeczki, 
składający kwiaty. Najliczniejsze 
skupiska grobów znajdowały się 
przy szkole Sienkiewicza, w par-
ku Jezuickim i Stryjskim, w ogro-
dzie przed Politechniką oraz przy 
Szkole Kadeckiej.
Już w pierwszych dniach grudnia 
1918 roku zrodziła się idea zało-
żenia osobnego cmentarza lub 
kwatery na Łyczakowie dla po-
ległych w bojach o miasto. Idea 
ta nawiązywała do uświęconej 
dziesięcioleciami tradycji lwow-
skiej - były wszak na cmentarzu 
Łyczakowskim otaczane szczegól-
nym kultem zwarte kwatery po-
wstańców listopadowych z 1830 
i styczniowych z 1863 roku. Na 
obrzeżach miasta przez pierwsze 
miesiące 1919 r. toczyły się boje, 
a liczba poległych ciągle rosła. 
Nie można więc było ograniczyć 
się tylko do kwatery na cmentarzu 
Łyczakowskim bądź Janowskim, 
lecz należało stworzyć osobną 
nekropolię b odpowiednio rozle-

/ PRZEWODNIK PO CMENTARZU OBROŃCÓW LWOWA Mój Lwów
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głej przestrzeni. Zarząd miasta 
pod przewodnictwem prezydenta 
Józefa Neumanna zdecydował się 
ostatecznie wydzielić część grun-
tów, które wykupił od sióstr Be-
nedyktynek ormiańskich, a które 
stanowiły przedłużenie cmenta-
rza Łyczakowskiego na pochyłym 
zboczu schodzącym uskokami w 
kierunku Pohulanki, Czy zdawa-
no sobie wówczas sprawę, że bę-
dzie to nekropolia niezwyczajna i 
w bogatej historii Lwowa zajmie 
wyjątkowo ważne miejsce? Wybór 
wertepowatego zbocza zdaje się 
zaprzeczać takiej hipotezie.
W dniach 18-22 IV 1919 r. odby-
ła się likwidacja cmentarzyka w 
ogrodzie Politechniki 1. Ekshu-
mację i przewiezienie zwłok na 
Łyczaków przeprowadził zarząd 
szpitala przy współudziale woj-
skowego pogotowia pogrzebo-
wego. Nowo tworzony cmentarz 
Orląt na peryferiach Lwowa za-
pełniał się szybko i w miarę jego 
rozrostu zaczęły pojawiać się nie-
przewidziane trudności. Przede 
wszystkim teren okazał się w gór-
nej części piaszczysty, a w dolnych 
partiach przechodził w litą skałę. 
Kilkuset mogiłom, które usytu-
owano na stromym stoku pagórka, 
nie wzmocnionym rzędami murów 
oporowych, groziło stopniowe ze-
ślizgiwanie się w dół, zwłaszcza 
po ulewnych deszczach. Z kolei 
w czasie suszy, zważywszy że w, 
okolicy nie było wcale studzien, 
na mogiłkach wysychała wszel-
ka roślinność, wniwecz obraca-
jąc zabiegi rodzin, które zdobiły 
groby swych bliskich. Stąd też w 
pierwszych-miesiącach istnienia 
cmentarza w prasie lwowskiej po-
jawiały się alarmistyczne artykuły 
o „robiącym przykre wrażenie” 
miejscu pochówku bohaterów 
Lwowa oraz nawoływania, by 
zarząd miejski zajął się grobami 
„dzieci naszych, które porwane 
szlachetnym zapałem z golą ręką 
rzuciły się na najeźdźcę i w nie-
równej walce poległy”2.
W jednym z pierwszych reporta-
ży, jaki ukazał się o tej nekropo-
lii, czytamy: „Ni tam zieleni, ni 
kwiatka jednego, jeno białe krzyże 
drewniane, -a na nich tabliczki 
mające głosić sławę bohaterów. 
Tabliczki te zaś często bardzo 
smutne, gdyż zamiast nazwiska 
widnieje tam słowo: -”Nieznany”. 
I ciągną się długimi szeregami 
maleńkie mogiłki naszych cichych 
bohaterów3.
Ukrywający się pod kryptonimem 
S.B. dziennikarz „Kuriera Lwow-
skiego” proponował, ażeby oddać 
opiekę nad grobami młodzieży 
szkolnej, a wówczas „uczniowie 
i uczennice, rywalizując w szla-
chetnym współzawodnictwie, 
zmieniliby ten surowy dziś kosza-
rowy cmentarz w najpiękniejszy 
ogród”4. Wiele było tego typu 
amatorskich propozycji. Aby jed-
nak to miejsce zamienić w jeden z 
najpiękniejszych zakątków Lwowa 
- jak to się stało w latach trzydzie-
stych - trzeba było mieć koncepcję 
opracowaną przez specjalistów, 
profesjonalistów, skupić wokół 
niej przedsiębiorczych społeczni-
ków, zgromadzić na jej realizację 
odpowiednie fundusze. Tu chwała 
należy się ludziom, którzy stwo-
rzyli organizację do opieki nad 
grobami obrońców Lwowa i cel 
swój konsekwentnie przez dwa-
dzieścia lat realizowali.
W lipcu 1919 r. z inicjatywy Ma-
rii Ciszkowej, żony lekarza, której 
18-letni syn Tadeusz śmiertelnie 

ranny pod Zborowem zmarł 19 
czerwca w czasie przewozu do 
szpitala lwowskiego, założono to-
warzystwo Straż Mogił Polskich 
Bohaterów (dalej SMPB). 27 
sierpnia pod przewodnictwem ks. 
kapelana Józefa Panasia, który 
opracował statut tej organizacji, 
odbyło się pierwsze zebranie in-
formacyjne, „Celem Straży Mogił 
Polskich Bohaterów - czytamy w 
notatce prasowej z tego posie-
dzenia -jest utrzymanie grobów 
w porządku, a nadto ozdobienie 
lwowskiego Cmentarza Bohate-
rów, urządzenie . ścieżek, zasa-
dzenie drzew, zaopatrzenie krzyży 
w trwałe napisy itp. Apel Straży 
do społeczeństwa wywoła nieza-
wodnie ofiarność na ten cel. Dat-
ki przyjmuje redakcja „Kuriera 
Lwowskiego”5.
Do najbardziej ofiarnych orga-
nizatorów i działaczy SMPB na-
leżeli: żona prezydenta Lwowa 
Kazimiera Neumannowa (prze-
wodnicząca do 1934 r.), Wanda 
Mazanowska (od 1934 r. przewod-
nicząca Olga z Truszkowskich Za-
krejsowa, Zofia Nędzowska, gen. 
Walerian Czuma, Aniela Alek-
sandrowiczówna, Jan Chlamtacz, 
baronowa Lena Jorkaschowa, dr 
Władysław Kubik, płk Czesław 
Mączyński, Henryka Malarska, 
Antoni Nestarowski, Adolf i Mie-
czysława Nechajowie, Michał 
Łużecki, ks. Józef Panaś, Emilia 
Szczerbańska, Teofila z Wolfów 
Kapłońska oraz Kornel Maku-
szyński - znakomity propagator i 
piewca czynu Orląt.
W pierwszą rocznicę wybuchu 
walk o Lwów 1 listopada 1919 
roku na nowo utworzonym cmen-
tarzu odbyła się msza żałobna. 
Celebrujący ją arcybiskup Józef 
Bilczewski wygłosił patriotyczne 
kazanie.
Pozyskawszy do SMPB wiele osób 
ofiarnych i pracowitych, zabrano 
się energicznie do dzieła. Pierw-
szy projekt uporządkowania te-
renu cmentarnego opracował dr 
Władysław Kubik (1881- 1928), 
były dyrektor szkoły ogrodniczej 
w Zaleszczykach6. Uznał on, iż w 
pierwszym rzędzie należy uformo-
wać na zboczu tarasy, a piaszczy-
ste i kamieniste wyboje przykryć 
specjalnie tu przywiezioną żyzną 
glebą, następnie podciągnąć pod 
cmentarz sieć wodociągów, wyty-
czyć alejki i wysadzić je ozdobną 
roślinnością, głównie tujami i pło-
żącymi się krzewami.

POCZĄTKI CMENTARZA 
OBROŃCÓW LWOWA

Wojna polsko-bolszewicka i za-
grożenie Lwowa przez konnicę 
armii Budionnego spowodowało 
przerwanie robót przy formo-
waniu tarasów. Rannych, którzy 
marli w szpitalach lwowskich, 
grzebano w pośpiechu. Wprowa-
dziło to na cmentarz wiele chaosu 
i skomplikowało realizację planu, 
„Od samego początku - wyjaśniał 
dr W. Kubik, gdy mnie wezwano 
do ozdabiania cmentarza, byłem 
przeciwny grzebaniu na nagim 
stoku i dążyłem do zrobienia ta-
rasów obok schodów (prowadzą-
cych do prowizorycznej kaplicy 
drewnianej - S.S.N). Niestety, 
wojna bolszewicka, przerwała te 
prace, a gdy nie było miejsca na 
groby dla nowych krwawych ofiar, 
z konieczności grzebano na nie 
wyrównanych stromiznach7.
Z rozmachem do prac na formu-
jącym się cmentarzu Obrońców 

Lwowa przystąpiono jesienią 
1920 r. i z początkiem wiosny 1921 
roku. SMPB, której przewodziła 
wówczas Kazimiera Neumanno-
wa, zorganizowała wiele narad i 
posiedzeń, w których uczestniczyły 
czołowe osobistości miasta, m.in. 
arcybiskup Józef Bilczewski, kura-
tor Stanisław Sobiński, brygadier 
Czesław Mączyński, były namiest-
nik Galicji prof. Leon Piniński, 
księżna Sapieżyna. Początkowo 
myślano też o wzniesieniu Kaplicy 
Orląt w ogrodzie Politechniki, w 
miejscu gdzie był prowizoryczny 
cmentarzyk. Patetyczną odezwę 
do społeczeństwa, aby składać 
datki na ten cel, podpisało m.in. 
trzech arcybiskupów lwowskich, 
kilku generałów, profesorowie Po-
litechniki i Uniwersytetu, pisarze, 
dziennikarze i politycy lwowscy8. 
Ostatecznie zdecydowano, że w 
ogrodzie Politechniki stanie sym-
boliczny pomnik, a Kaplica Orląt 
powinna być usytuowana na nowo 
tworzonym cmentarzu. I na ten cel 
przekazano pokaźną sumę z dat-
ków społecznych.
14 IV 1921 r. na posiedzeniu ko-
mitetu Straży Mogił Polskich 
Bohaterów Kazimiera Nauman-
nowa poinformowała, że „w 
niedalekiej przyszłości ma być 
sprowadzonych do Lwowa około 
18 wagonów granitu śląskiego, 
który był ongiś przez rząd pruski 
przeznaczony na budowę pomni-
ka na cześć niemieckiego zwy-
cięstwa9. Teraz granit ma być 
oddany do dyspozycji twórców 
cmentarza Orląt. Pomoc wojska 
w przetransportowaniu głazów 
zaoferował gen. Zieliński. Na tym 
samym posiedzeniu postanowiono 
poszerzyć obszar pod planowany 
cmentarz i zakupić od sióstr be-
nedyktynek ormiańskich kolejną 
parcelę na Pohulance. Wyasygno-
wane zostały fundusze na zakup u 
barona Brudnickiego dużej ilości 
sadzonek kwiatów i roślin znoszą-
cych niskie temperatury, którymi 
następnie obsadzono przeważnie 
groby obrońców nie mających 
rodzin we Lwowie. Podjęto też 
działania, aby przy wsparciu to-
warzystw naftowych, mogących 
przekazać bezpłatnie rury, założyć 
wodociąg, gdyż bez wody nie wy-
obrażano sobie utrzymania gro-
bów w należytym stanie.
Najważniejszym postanowieniem 
tego posiedzenia było rozpisa-
nie wśród architektów konkursu 
na ogólną koncepcję urządzenia 
cmentarza. Ministerstwo Kultury 
i Sztuki dla zwycięzcy wyznaczyło 
nagrodę wysokości 40 tysięcy ma-
rek polskich10. Zainteresowanie 
konkursem było duże, zważywszy 
iż Politechnika Lwowska miała 
na wydziale architektury liczną 
kadrę naukową na poziomie euro-
pejskim.
Na konkurs wpłynęło pięć pro-
jektów. Jak to bywa w zwyczaj u, 
nazwiska autorów nie były znane 
członkom jury przed otwarciem 
kopert, na których widniały jedy-
nie godła. Kilka tygodni wcześniej 
prof. Witold Minkiewicz zwiedzał 
ze studentami Wydziału Architek-
tury skromnie wyglądający wów-
czas cmentarzyk Orląt i zachęcał 
ich do udziału w zapowiedzianym 
konkursie. W gronie tym był Ru-
dolf Indruch, słuchacz V roku.
19 X 1921 r. „Kurier Lwowski” 
podał sensacyjną wiadomość, 
iż konkurs na urządzenie cmen-
tarza Orląt wygrał posługujący 
się godłem „Białe Róże” student 
Politechniki Rudolf Indruch, w 

czasie walk o Lwów ciężko kon-
tuzjowany. Fakt, że laureatem 
został nie jakiś znany, wybitny 
architekt, lecz przygotowujący się 
do egzaminu dyplomowego stu-
dent, wywołał wśród fachowców 
pewne zakłopotanie i sceptycyzm. 
Zarzucano projektowi zbytnią 
śmiałość i rozmach. Mówiono, że 
jego wykonanie będzie zbyt kosz-
towne i dopiero wnuki doczekają 
się realizacji tej wizji artystycznej. 
Dziwiono się, gdy niezamożny 
autor postanowił przekazać swo-
je honorarium na konto budowy 
cmentarza.
Często zdarza się, iż dzieło w ja-
kiś irracjonalny sposób przerasta 
twórcę. Tak też się stało w tym 
przypadku. Wielokrotnie zachwy-
cano się urodą Indruchowskiej 
koncepcji łyczakowskiego Campo 
santo, a pomysłodawcy poświęca-
no zazwyczaj kilka zdawkowych 
słów. Wiedziano o nim tak mało, 
że w dotychczasowej literaturze 
mylono nawet daty jego życia. 
Oddajmy mu sprawiedliwość i 
przywołajmy sylwetkę tego nie-
zwykłego żołnierza-architekta.

RUDOLF INDRUCH

Rudolf Indruch urodził się 7 II 
1892 r. we Lwowie. Jego matką 
była Czeszką, a ojcem Słowak, 
Jan Indruch (1860-1912), któ-
ry po służbie wojskowej w armii 
austriackiej osiadł we Lwowie, 
gdzie podjął pracę jako urzęd-
nik pocztowy, a później listonosz. 
Indruchowie mieszkali pod Wy-
sokim Zamkiem przy ul. Św. Woj-
ciecha 9, w kamienicy Wiktora 
Świsterskiego (1873-1928). Mieli 
dwóch synów - prawnika Antonie-
go (1889-1943) i Rudolfa, który 
ukończył Wyższą Szkołę Realną, 
mającą swą siedzibę przy ul. Ku-
bali (późniejsze I Gimnazjum im. 
Mikołaja Kopernika). Rudolf był 
młodzieńcem uzdolnionym arty-
stycznie. Malował obrazy, grał na 
skrzypcach. Zachował się m.in. 
jego obraz przedstawiający dom 
rodzinny przy ul. Św. Wojciecha.
Po uzyskaniu świadectwa dojrza-
łości, co nastąpiło w 1911 lub w 
1912 roku i zbiegło się ze śmiercią 
jego ojca, rozpoczął studia na Wy-
dziale Architektury Politechniki 
Lwowskiej. Studiował z licznymi 
długimi przerwami, w sumie dzie-
sięć lat. Dezorganizację w jego 
uporządkowane życie wprowadzi-
ła wojna. Wiadomo, iż był ofice-
rem rezerwy „armii austriackiej 
w randze nadporucznika saperów 
i na froncie przeszedł ciężkie za-
palenie płuc. Nie udało się ustalić 
kiedy i w jakich okolicznościach 
wstąpił do szeregów Wojska Pol-
skiego. Brał udział w walkach o 
Lwów w listopadzie 1918 roku i 
później w wojnie polsko-radziec-
kiej. Musiał wy- kazać się w bo-
jach dużą ofiarnością, gdyż otrzy-
mał Krzyż Obrony Lwowa i inne 
odznaczenia. W 1919 roku był 
porucznikiem. w pułku Strzelców 
Lwowskich, stacjonującym przy 
ul. Jabłonowskich.
Z wojny wyniósł bardzo poważną 
kontuzję - przestrzelone płuca. 
Po trudach zdobycia Skniłowa i 
Sokolnik nabawił się ponownego 
zapalenia płuc oraz gruźlicy i od-
tąd już niszcząca choroba poczęła 
systematycznie trawić jego wątły 
organizm”, Mimo to pozostał jesz-
cze czas jakiś w służbie wojskowej 
i dopiero w 1922 roku w randze 
kapitana opuścił żołnierskie sze-
regi, by oddać się spokojniejszej 

pracy. Złożył egzamin dyplomo-
wy i objął obowiązki asystenta w 
Katedrze Rysunków Zdobniczych 
i Dekoracji Wnętrz przy Wydziale 
Architektury Politechniki Lwow-
skiej. Praca ta odpowiadała jego 
talentowi i była zgodna z jego 
zamiłowaniami. „Biegły w rysun-
ku, świetny kolorysta - czytamy w 
artykule pośmiertnym w „Słowie 
Polskim’> - twórczym zmysłem 
kompozycyjnym obdarzony ar-
tysta-dekorator świetnie umiał 
podpatrywać wartości zdobnicze 
form przyrody i wyzyskiwać je do 
celów sztuki. Kompozycje jego są 
bezpośrednie, szczere i oryginal-
ne. Prace Indrucha wystawione 
w zeszłym roku (1926 - S.S.N.) w 
lwowskim Salonie Towarzystwa 
Sztuk Pięknych zyskały pochlebną 
ocenę krytyki12.

W 1922 roku Rudolf Indruch oże-
nił się z Jadwigą Sikorską (1887-
1977) i zamieszkał w domu teściów 
przy ul. Wojciecha 4. Oprócz ma-
larstwa interesował się bardzo 
architekturą. Twórczość Indrucha 
w zakresie kompozycji architekto-
nicznych nie mogła się jednak od-
powiednio rozwinąć, gdyż okres 
jego działalności zawodowej 
przypadł na czas spowodowanego 
wojną zupełnego prawie zaniku 
ruchu budowlanego. Miał jednak 
w swym dorobku kilka projektów 
obiektów mieszkalnych i wojsko-
wych, które zgłaszał na konkursy.
Fenomen Indrucha zabłysnął nie-
stety na krótko w 1921 roku, kiedy 
to ku zaskoczeniu wszystkich ten 
schorowany student przedsta-
wił najpiękniejszy i najśmielszy 
projekt urządzenia cmentarza 
Obrońców Lwowa. Zadanie było 
trudne, zwłaszcza że trzeba było 
uszanować położenie istniejących 
grobów i zaadaptować dotychczas 
wykonane prace. To. co wydawało 
się największą przeszkodą - nie-
równość i pochyłość terenu - In-
druch w swej koncepcji zamienił w 
niezwykle oryginalny układ cmen-
tarza na tarasach, uwypuklają-
cych piękno zbocza schodzącego 
faliście w dół. Projekt Indrucha 
przewidywał stworzenie głównego 
wejścia na cmentarz Łyczakowski 
od Pohulanki. Tędy miała prze-
biegać szeroka aleja wysadzana 
strzelistymi drzewami, zamknięta 
bramą wejściową ujętą w stylu 
klasycznym i zwieńczona na szczy-
cie rzeźbą wielkiego kamiennego 
orła garnącego pod swoje skrzy-
dła młode orlęta. Od bramy, w 
głąb cmentarza prowadzić miały 
trzy szeregi kamiennych schodów 
ku trzem półkolistym tarasom gro-
bów. Tarasy te, otoczone niskim 
żywopłotem sklamrowanym muro-
wanymi słupkami, stanowić miały 
zwartą całość. W środkowej czę-
ści stanąć miał monumentalny po-
mnik w formie łuku triumfalnego z 
kolumnadą (12 kolumn doryckich 
połączonych architrawem) two-
rzącą półkole zamknięte dwoma 
przysadzistymi pylonami- Na 
szczycie łuku triumfalnego miała 
znajdować się dużych rozmiarów 
rzeźba rycerza opartego na mie-
czu. Po bokach bramy umieszczo-
ne były dwa wielkich rozmiarów 
lwy kamienne, trzymające w ła-
pach tarczę z herbem Lwowa i na-
pisem: „Zawsze wierny” - „Tobie 
Polsko”. Za łukiem triumfalnym 
usytuowane miały być katakumby 
i rotundowa Kaplica Orląt.
Pracy nad realizacją tego pro-
jektu Indruch oddał całą swą 
wiedzę, talent i wysiłek woli, by 

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI



1 sierpnia 2018 - strona 28                                                                                                                                                                                                                         www.ksi.btx.pl                                                                                                                                   

przy pomocy niewielkich fundu-
szy doprowadzić swój ‚ pomysł do 
możliwych wyżyn artystycznych. 
Wykonał też projekt pomnika po-
ległych na Persenkówce. Prace 
prowadził bezinteresownie i jak 
już wspomniano, nawet nagrodę 
konkursową oddał do dyspozy-
cji stowarzyszenia Straży Mogił 
Polskich Bohaterów, które mate-
rializowało projekt. „Tutaj widać 
- czytamy w artykule pośmiertnym 
o Indruchu - charakter człowie-
ka pozbawionego wszelkich cech 
egoizmu, pełnego poświęcenia 
dla idei, ofiarnego nawet kosztem 
zdrowia i życia. Chciał popiołom 
Obrońców Lwowa dać godną 
przystań. Nie przeczuwał jednak, 
ze i sam tak prędko w tej przystani 
spocznie. Zgasł w sile wieku, ma-
jąc 35 lat. Społeczeństwo straciło 
w nim piękny typ idealisty, sztuka - 
rokujący najlepsze nadzieje talent 
twórczy o silnej indywidualności, 
współpracownicy i koledzy nie-
zwykle uprzejmego, zgodliwego i 
uczynnego towarzysza. Młodzież, 
której hojnie swą wiedzę i talent 
oddawał - żywy przykład godny 
naśladowania.
Pogrzeb Rudolfa Indrucha odbył 
się 27 I 1927 r. z krypty oo. Ber-
nardynów. W kondukcie szło licz-
ne grono profesorów Politechniki 
Lwowskiej, z rektorem Otto Na-
dolskim na czele, przedstawiciele 
Związku Asystentów Politechniki, 
Straży Mogił Polskich Bohaterów, 
delegacja Związku Obrońców 
Lwowa i liczne zastępy publicz-
ności. Po wyniesieniu zwłok z 
krypty Bernardynów chór Poli-
techniki odśpiewał’ Beati mortui. 
Na cmentarzu Obrońców Lwowa 
zmarłego architekta pożegnali 
prezes Związku Obrońców Lwowa 
płk Karol Baczyński i przewodni-
cząca SMPB Kazimiera Neuman-
nowa. Spoczął w kwaterze XXI, nr 
grobu 1938, w pobliżu tzw. „dom-
ku ogrodnika”. Ta część cmen-
tarza została po drugiej wojnie 
światowej zniszczona najszybciej, 
po prostu zajeżdżona samochoda-
mi.
Cmentarz Obrońców Lwowa wy-
różniał się na tle innych euro-
pejskich nekropolii wojennych 
niezwykłą różnorodnością na-
grobków i budowli sepulkralnych. 
Na tysiącach cmentarzysk wojsko-
wych, którymi Europa pokryła się 
po pierwszej wojnie światowej, 
dominowała swoista monotonia. 
Całymi kilometrami ciągnął się 
las drewnianych bądź kamiennych 
krzyży, już w samym założeniu 
podobnych do siebie, jak mundu-
ry wojskowe tych, którzy spoczęli 
obok siebie w równych rzędach 
na ostatniej swej zbiórce. Kla-
sycznym przykładem jest tu jeden 
z największych cmentarzy wojen-
nych z okresu pierwszej wojny 
światowej w Łambinowicach, a 
spośród mniejszych w Strzegomiu 
na Dolnym Śląsku.
Rudolf Indruch poszedł inną dro-
gą. Był przeciwnikiem monotonii. 
Uważał, że dla obrońców Lwowa 
należy stworzyć panteon noszący 
w sobie wszelkie cechy monu-
mentalności, a który jednocześnie 
urodą swą wyzwalałby swoisty 
magnetyzm chęci przebywania 
w tym miejscu. Warto tu jeszcze 
raz mocno podkreślić, że Indruch 
znakomicie wykorzystał położenie 
- łagodnie schodzące w stronę Po-
hulanki zbocze wzgórza - sytuując 
w najwyższym punkcie cmentarza 
okazałą kaplicę, a nieco niżej ka-
takumby, a jeszcze niżej kolum-

nadę, łuk sławy i koncentrycznie 
schodzące groby.
Złamanie pewnych wyobrażeń, 
jak powinny wyglądać cmentarze 
wojenne, wywołało ostry sprzeciw 
i polemikę prasową. Przeciwni-
cy projektu Indrucha atakowali 
głównie pomysł z katakumbami 
i domagali się plebiscytu: „Kto 
za, a kto przeciw katakumbom”. 
Twierdzili, że ,,projektodawców 
i Komitet [Straży Mogił Pol-
skich Bohaterów - S.S.N.} nale-
ży powstrzymać. Jest to bowiem 
nieszczęsna mysi wybudowania 
katakumb dla „najbardziej zasłu-
żonych”. Uważali, że bohaterstwa 
i oddania życia za ojczyznę nie 
można wartościować, a wyróżnie-
nie niektórych poległych pochów-
kiem w katakumbach mogłoby su-
gerować wprowadzenie podziału 
na mniej lub bardziej zasłużonych 
bohaterów.
W sporze tym bardzo znacząca i 
można rzec arbitralna była wypo-
wiedź powszechnie szanowanego 
„rarańczyka”, księdza kapelana 
Józefa Panasia. „Nie lubię - pisał 
ks. Panaś - dziennikarskiej pole-
miki. Jednak dwa artykuły umiesz-
czone w „Kurierze Lwowskim^, a 
to Handel grobami i Grobowa ko-
media zmuszają mnie do tego jako 
założyciela Straży Mogił Polskich 
Bohaterów, który wprawdzie teraz 
stoi z dala od stowarzyszenia, ale 
zawsze nim się interesuje. Artykuły 
te wyrządziły Straży Mogił bardzo 
ciężką, a niczym nie uzasadnio-
ną krzywdę. W roku 1921, a więc 
cztery lata temu z górą, został 
rozstrzygnięty konkurs ogłoszony 
z inicjatywy Straży Mogił przez 
Koło Architektów we Lwowie w 
sprawie urządzenia Cmentarza 
Orląt. Wybór padł na plan inż. In-
drucha. Plan ten został uznany za 
bardzo piękny i dobry, także przez 
prof. Szyszko-Bohusza, restau-
ratora Wawelu. Zawiera on jako 
rozwiązanie stoków między kapli-
cą a cmentarzem katakumby, któ-
re nie są więc pomysłem „poczci-
wych dobroczyńców”, ale częścią 
konsekwentnie przeprowadzonej 
budowy cmentarza według raz 
przyjętego planu. Kto tam będzie 
leżał, stanowiąc łącznik między 
kaplicą a resztą cmentarza, jest 
rzeczą właściwie zupełnie obojęt-
ną, a w każdym razie nie zostanie 
on bohaterem I klasy przez to, że 
rodzina chce go tam umieścić, ani 
przez to, że Związek Obrońców 
Lwowa postanowił umieścić w 
katakumbach reprezentantów po-
szczególnych odcinków i formacji 
biorących udział w walce o Lwów, 
tudzież pierwszej i drugiej odsie-
czy.
A więc wyciąganie wniosku z tego, 
że ta lub inna rodzina pragnie 
umieścić swego poległego syna 
w katakumbach i składa znaczną 
ofiarę na te katakumby tak samo 
nie jest kwalifikowaniem poległe-
go do I lub II klasy bohaterów, jak 
nim nie jest umieszczenie nawet 
najwspanialszego pomnika obok 
zwykłego jodłowego krzyżyka, 
który ma oznaczać grób najwięk-
szego nawet bohatera, choć nim 
jednostkowo nikt się nie zajmuje, 
bo Straż Mogił zajmuje się bu-
dową cmentarza jako całości, a 
całość ta po doprowadzeniu do 
końca będzie wiekopomnym i 
wspaniałym dziełem, któremu z 
pewnością nie zaszkodzi ludzka 
złośliwość ani też złośliwe artyku-
ły powstałe wskutek braku należy-
tych informacji”.
Po pewnym czasie spory zanikły. 

Plan budowy cmentarza reali-
zowany był konsekwentnie. Nie 
broniono rodzinom wznoszenia 
pomników na grobach ich naj-
bliższych według indywidualnych 
projektów. Na cmentarzu Obroń-
ców Lwowa według ogólnej kon-
cepcji Indruchowskiej było miej-
sce na zindywidualizowanie po-
szczególnych nagrobków. Stąd też 
można było tam spotkać często-
kroć stojące obok siebie nagrobki 
granitowe, piaskowcowe, żeliwne 
i drewniane.
Realizacja projektu Indrucha 
rozpisana była na wiele etapów. 
Rozpoczęto od budowy kaplicy 
mszalnej, pod którą kamień wę-
gielny poświęcił 26 VI 1922 r. ks. 
kanonik Dziędzielewicz w obecno-
ści m.in. gen. Józefa Hallera, bry-
gadiera Czesława Mączyńskiego i 
wiceprezydenta Lwowa Marcele-
go Chlamtacza. Przemawiając w 
czasie tej uroczystości, wiceprezy-
dent powiedział m.in.:
„Dla ojców, dziadów i pradziadów 
naszych niezawodną busolę stano-
wiła myśl o ojczyźnie niepodległej 
zaklęta w cudną szatę przez arcy-
mistrzów poezji polskiej. I spełniły 
się na koniec marzenia kilku po-
koleń. Wolność zdobyliśmy krwią 
naszych braci i dzieci. Nie żąda-
ją oni hołdu za swoje czyny, oni 
obowiązek swój tylko spełnili, nie 
czekają słów pochwalnych za swe 
bohaterstwo, ono było szlachec-
twem ich duszy. Czekają oni nato-
miast, co poczniemy z ich spuści-
zną: czy z wolności okupionej ich 
życiem korzystać będziemy umie-
li. Wiekopomne zdarzenia, które 
upamiętni Kaplica Obrońców 
Lwowa, jest uderzającym obja-
wem żywotności naszego narodu. 
Następne pokolenia krzepić nim 
będą wiarę i otuchę do dalszych 
poczynań dla dobra ogółu i naro-
du”. Uroczystość zakończył apel 
Kazimiery Neumannowej o ofiar-
ność na rzecz rozpoczętego dzieła 
oraz Rota odśpiewana przez chór 
„Echo”
Zamierzona budowa obliczona 
była na wysokie kwoty. Zdobycie 
tak wysokich sum, idących w setki 
tysięcy dolarów, nie było rzeczą 
łatwą, lecz ofiarność polskiego 
społeczeństwa, pozostającego pod 
wrażeniem krwawych walk Orląt 
Lwowskich o miasto, była impo-
nująca. Szczególnie rodzice nie 
szczędzili funduszy, aby swym nie-
odżałowanym dzieciom wznieść 
pomnik, którym zachwycać się 

będzie w przyszłości Europa. Dla 
przykładu, by nie przeciążać tek-
stu zbyt drobiazgowymi danymi, 
podam tylko najbardziej hojnych 
ofiarodawców; firmy „Budulec” 
Wimmer - Radziwiłł - Zeleński da-
rowały cegłę na budowę kaplicy i 
murów oporowych, inż. Hintzin-
ger ofiarował granit, Minister-
stwo Spraw Wojskowych - 500 
kilogramów brązu, okucia i drzwi 
dała firma Gustawa Pammera 
ze Lwowa, zarząd miasta polecił 
zbudować tarasy kamienne z wła-
snych kamieniołomów.
Imponująca była również ofiar-
ność członków Zarządu SMPB. 
Dość wskazać, że lokal towarzy-
stwa z własnych funduszy utrzy-
mywała Wanda Mazanowska, 
pokrywając koszty światła, opału, 
telefonu itp. Bez wynagrodzenia 
pieniężnego pracował sekretariat 
pod kierunkiem Olgi Zakrejsowej, 
a później Ludwiki Białoskórskiej i 
Zofii Nędzowskiej. Każdy zebrany 
grosz szedł na materiały budowla-
ne- Pracami budowlanymi kiero-
wali bezpłatnie architekt Antoni 
Nestarowski i inż. Michał Łużecki, 
a wspomagali ich inżynierowie 
Zygmunt Harland, Tadeusz Kara-
siński, Witold Minkiewicz i Antoni 
Olszewski. Nad stroną artystycz-
ną wznoszonych budowli czuwali 
rzeźbiarze Juliusz Beltowski i Jan 
Nalborczyk oraz inż. Witold Do-
liński. Oszczędzano przez to dzie-
siątki tysięcy złotych (ówczesna 
relacja l dolar - 5 zł 18 groszy).
Duże dochody przynosiły też wy-
dawnictwa SMPB w postaci ilu-
strowanych albumów i przewod-
ników, a wśród nich słynny album 
Semper Fidelis z siedmiuset zdję-
ciami z walk o Lwów, który dziś 
jest znakomitym materiałem źró-
dłowym dla historyków i absolut-
nym białym krukiem w kolekcjach 
bibliofilów. Książki te wydawała 
własnym kosztem Wanda Maza-
nowska, długoletnia członkini i 
prezeska SMPB. Wydawnictwa te 
zakupiło na polecenie kuratorów 
wiele szkół. Liczne egzemplarze 
trafiły do Ameryki. Innymi źródła-
mi dochodów SMPB, przeznaczo-
nych na budowę cmentarza, były 
organizowane przez członków 
towarzystwa widowiska patrio-
tyczne w teatrze i na wolnej prze-
strzeni, np. Kościuszko pod Ra-
cławicami na polach Jazłowiec-
kich, loteria fantowa, wieczory 
literackie. Urządzane były zbiórki 
na ulicach miasta, podczas któ-

rych w roli kwestarzy występowali 
powszechnie znani we Lwowie 
obywatele, sprzedawano w dnie 
zaduszne przy bramach cmenta-
rza znicze, świeczki, kwiaty, szar-
fy i chorągiewki. Kolportowano 
widokówki, emblematy i znaczki 
do klap marynarek. Do najbar-
dziej ofiarnych działaczy SMBP, 
oprócz już wymienionych, należeli 
również: gen. Tadeusz Sulimirski, 
Adolf i Mieczysława Nechayowie, 
Anna Rzepecka, Zofia Stadnicka, 
Roman Nikodemowicz, Julia Pe-
trykiewiczówna, Bronisława Wid-
towa, Józefa Reichebergowa.
Matka Boska i maleńki Jezus sta-
wiający pierwsze kroki (rzeźba 
L.A. Drexlerówny; znajdowała 
się w kaplicy Obrońców Lwowa) 
Umiejętność wyzwolenia ofiar-
ności społecznej przez Zarząd 
SMPB spowodowała tak znaczny 
napływ funduszy, że Indruchow-
ska wizja cmentarza Orląt mogła 
być zrealizowana. W 1924 roku 
pod kierunkiem inż. Kazimie-
rza Weissa ukończono budowę 
kaplicy, którą 28 września tego 
roku poświęcił arcybiskup Bole-
sław Twardowski. W uroczystości 
wzięli udział weterani powstania 
styczniowego, legioniści, obrońcy 
Lwowa, generalicja polska z Wła-
dysławem Sikorskim - ówczesnym 
ministrem spraw wojskowych, 
duchowieństwo i niezliczone rze-
sze mieszkańców Lwowa, głównie 
młodzieży. W kaplicy na ołtarzu 
umieszczono piękną figurę Matki 
Boskiej i stawiającego pierwsze 
kroki maleńkiego Jezusa według 
projektu bodaj najgłośniejszej 
wówczas polskiej rzeźbiarki Luny 
Amalii Drexlerówny (1882-1933). 
Przeniesienia z gipsowego mo-
delu w piaskową kompozycję do-
konał lwowski rzeźbiarz Andrzej 
Albrycht (1878- 1937). 30 maja 
1925 r- na tle potężnego muru 
oporowego odsłonięte Pomnik 
Lotników Amerykańskich”.

Aleksander Szumański „Lwow-
skie Spotkania”

Źródła:

http://www.magicznerozto-
cze.pl/turystyka/atrakcje/116-
-cmentarz-obroncow-lwowa-
-cmentarz-orlat

/ Cmentarz Obrońców Lwowa, część Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie. Zdjęcie - wikipedia.org/ 

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

http://www.magiczneroztocze.pl/turystyka/atrakcje/116-cmentarz-obroncow-lwowa-cmentarz-orlat
http://www.magiczneroztocze.pl/turystyka/atrakcje/116-cmentarz-obroncow-lwowa-cmentarz-orlat
http://www.magiczneroztocze.pl/turystyka/atrakcje/116-cmentarz-obroncow-lwowa-cmentarz-orlat
http://www.magiczneroztocze.pl/turystyka/atrakcje/116-cmentarz-obroncow-lwowa-cmentarz-orlat


www.ksi.btx.pl                                                                                                                                                                                                                        1 sierpnia 2018  - strona 29HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

Siedzibą naszej gminy w powie-
cie dubieńskim przedwojenne-
go województwa rówieńskiego, 
był Malin. Wójtem przez długi 
okres był stryj mojego ojczyma 
– Trzmielewski. „Czescy emi-
granci pojawili się w Malinie w 
drugiej połowie XIX wieku. Za-
mieszkiwali zwarcie kolonię Ma-
lin zwany Malin Czeski, podczas 
gdy Ukraińcy mieszkali w samej 
wsi Malin, zwanej Malin Ruski. 
W przeddzień niemieckiej pacy-
fikacji w kolonii Malin żyło także 
26 Polaków.

„W 1943 roku Malin znajdował 
się na terenach okupowanych 
przez Niemcy (Komisariat Rzeszy 
Ukraina, okręg generalny Wołyń-
-Podole, komisariat Dubno). W 
obliczu rzezi wołyńskiej czeska 
ludność Malina zachowywała 
neutralność.”

Kto zatem dokonał zbrodni w 
Czeskim Malinie ! „Bezspornym 
jest fakt, że zbrodnią kierowali 
Niemcy i oni stanowili trzon eks-
pedycji karnej (oddział SS). Fakt 
zbrodni badała czechosłowacka 
komisja pod przewodnictwem 
Jaroslava Procházki. W raporcie 
sporządzonym 3 kwietnia 1944 
komisja ustaliła odpowiedzial-
ność Niemców za zbrodnię, bez 
wnikania w skład narodowościo-
wy ekspedycji karnej. Komisja 
Procházki wskazała, że wśród 
przeprowadzających pacyfikację 
byli Niemcy: kreislandwirtleut-
nant Friedrich Vogl, Martin Le-
vandovský oraz policjant o na-
zwisku Málek. Polscy historycy 
Władysław i Ewa Siemaszkowie 
podają, że Niemców wspierała 
policja ukraińska oraz mała jed-

nostka tzw. własowców. Z grona 
sprawców wykluczają polskich 
policjantów, opierając się m.in. 
na oświadczeniu przedstawiciela 
wołyńskich Czechów Jarosława 
Meca. Inne źródła pisane mówią, 
że byli to Niemcy i w czarnych 
mundurach ukraińscy policjan-
ci tzw. Schutzmannschaft oraz 
funkcjonariusze niemieckiej poli-
cji ochronnej tzw. Schutzpolizei, 
w szeregach których zapewne 
byli ludzie z polskimi korzenia-
mi”. Już wcześniej zaznaczyłam, 
iż pojedynczych oddziałów so-
wieckiej partyzantki w okolicz-
nych lasach było sporo. Sądzę, 
że to przez ich działalność na na-
szym terenie życie straciło wielu 
niewinnych ludzi, Czechów, Po-
laków i Ukraińców.

„Tydzień przed masakrą oko-
lice Malina zostały opanowa-
ne przez sowieckich partyzan-
tów pod dowództwem Sydora 
Kowpaka. Podczas 12 - godzin-
nego pobytu w Malinie partyzan-
ci zorganizowali wiec i ogłosili 
uchwałę o przynależności tych 
ziem do ZSRR. Według Włady-
sława i Ewy Siemaszków wizyta 
partyzantów była przypuszczal-
nym powodem dokonanej później 
pacyfikacji. Według innych wer-
sja mówiąca o tym, że wieś zosta-
ła spacyfikowana w odwecie za 
wspieranie ukraińskiego nacjo-
nalistycznego podziemia, nie jest 
poparta żadnymi dowodami”. 

Jednakże jak wspomina Karol 
Kosek, przedwojenny miesz-
kaniec Dubna w swojej książ-
ce - biografii „Od wyzwolicieli 
zachowaj nas Panie”, „oprócz 
ukraińskiej partyzantki nacjo-

nalistycznej działały na Woły-
niu liczne partyzantki sowieckie, 
czeskie, niemieckich osadników i 
dezerterów oraz ukraińskie ban-
dy rabunkowe. Wszystkie bandy 
i partyzantki grabiły, gwałciły, 
paliły, mordowały i wyrzynały 
się wzajem nie. Trudno było po-
znać, kto „swój”, a kto „wróg”, 
bo w tamtych stro nach Polacy, 
Ukraińcy, nawet Czesi i Niemcy 
dobrze władali dialektem swoich 
sąsiadów i ubierali się podobnie. 
Często różniły ich tylko opaski i 
czapki, które można było łatwo 
zmienić w razie potrzeby.

Władze niemieckie w 1943 słabo 
albo w ogóle nie ingerowały w 
tę straszliwą wojnę „wszystkich 
przeciw wszystkim”, częściowo 
z wyrachowania. Niech się obcy 
wyrzynają wzajemnie, a oni wte-
dy zapanują. Broni wszystkie 
ugrupowania miały pod dostat-
kiem: po zbie głych bolszewikach, 
ze zrzutów sowieckich, z zakupów 
od Niemców lub zdobytej na prze-
ciwniku.”

„Oddział pacyfikacyjny przybył 
do Malina samochodami z Oły-
ki 13 lipca 1943 roku rano. Ko-
misja pod przewodnictwem Jaro-
slava Procházki oceniła później 
liczebność ekspedycji karnej na 
1500 ludzi. Na ich widok Ukra-
ińcy z Malina Ruskiego rzucili 
się do ucieczki; napastnicy strze-
lali do uciekających. Jeszcze w 
trakcie pacyfikacji Malina Ru-
skiego napastnicy przenieśli się 
do Malina Czeskiego. Tam, od-
wiedzając każde gospodarstwo, 
wypędzali ludzi z domów jakoby 
celem sprawdzenia dokumentów, 
nie wyłączając dzieci, chorych 
i kalek. Czechom tłumaczono, 
że trwa poszukiwanie partyzan-
tów, którzy mieli kryć się we wsi. 
Istotnie, Niemcy odkryli i pojmali 
kilku partyzantów leczonych w 
miejscowym szpitalu. Po połu-
dniu spędzonych w jedno miej-
sce Czechów zaprowadzono do 
Malina Ruskiego i zgromadzono 
razem z Ukraińcami. Tam, po-
nownie sprawdzając dokumenty, 

dzielono ludzi na grupy według 
płci, wieku i narodowości. Więk-
szość czeskich kobiet z dziećmi i 
starcami

zawrócono do Czeskiego Mali-
na i po zamknięciu w stodołach, 
głównie w obejściu Josefa Dobre-
go spalono, 50 lub 80 osób, prze-
ważnie czeskich mężczyzn spraw-
cy zamknęli w budynku szkoły w 
Malinie Ruskim. Około 155 osób, 
głównie ukraińskich mężczyzn 
zostało uwięzionych w cerkwi. 
Budynek szkoły został spalony 
wraz z ludźmi, natomiast osoby 
zgromadzone w świątyni zostały 
obrzucone granatami i ostrzela-
ne z broni maszynowej. Ponadto 
spalono w dwóch pobliskich sto-
dołach około 90 kobiet, dzieci 
i starców. Obłożnie chorych ze 
szpitala w Malinie Czeskim za-
wleczono do stodoły Bedřicha 
Činki i także spalono.

Według raportu komisji Procház-
ki w trakcie pacyfikacji zabijano 
klęczące kobiety z dziećmi, bła-
gające o darowanie życia; dzieci 
nabijano na bagnety i wrzuca-
no do ognia. Do pomieszczeń, 
w których ukrywali się ludzie, 
wrzucano granaty, strzelano do 
uciekających z płomieni. Krzyk 
palonych ofiar niósł się do odle-
głej o 1 kilometr polskiej kolonii 
Zamczysko.

Z masakry w Czeskim Malinie ura-
towały się 3 osoby, którym udało 
wydostać się z płonących budyn-
ków oraz 38 - 41 chłopców i męż-
czyzn, których Niemcy oszczędzili 
i wysłali do Ołyki i Pjanego ze 
zrabowanym dobytkiem. Przeży-
ła także Olga Trichleb z kilkoma 
pacjentami, schowana w piwnicy 
szpitala oraz Ludmiła Činková, 
która uciekła z grupy zawróconej 
do czeskiej części Malina i ukry-
ła się w ogrodzie. Po dokonaniu 
rabunku (442 krów, 130 koni, 
870 świń i 170 owiec) spalono 
większość zabudowań kolonii; w 
sumie zniszczono 68 domów i 223 
budynki gospodarskie. Szcząt-
ki ofiar pochowano w zbiorowej 

mogile.

Tydzień po masakrze Niemcy 
oświadczyli na zebraniu wójtów 
gminy Młynów i ich zastępców, 
że pacyfikacja Czeskiego Mali-
na była „pomyłką”, gdyż rozkaz 
dotyczył tylko Malina Ruskiego. 
Siemaszkowie są zgodni, że pier-
wotnym celem ekspedycji karnej 
był Malin Ruski i jego ukraińscy 
mieszkańcy. Nie jest jednak jasne, 
dlaczego w trakcie pacyfikacji 
oprawcy przenieśli się do Malina 
Czeskiego. Siemaszkowie przy-
puszczają, że uczestniczący w 
zbrodni ukraińscy policjanci, nie 
chcąc zabijać swoich rodaków, 
skierowali pacyfikację do Malina 
Czeskiego. Z kolei wysuwa się też 
hipotezę, że o objęciu akcją Mali-
na Czeskiego zdecydowali Niem-
cy zorientowawszy się na miejscu 
o zamożności Czechów.

Jak wspominała Jaromira Nem-
cova Nicowa – Prezes Stowa-
rzyszenia Wołyńskich Czechów, 
jeden z naocznych świadków 
zeznawał, że z płonącej stodo-
ły wybiegła młoda dziewczyna 
wprost na Niemców, błagając ich 
o miłosierdzie. Hitlerowiec na-
dział ją na widły i wrzucił z po-
wrotem do stodoły. Oni zapewne 
musieli być mocno pijani, gdyż 
w przeciwnym razie człowiek nie 
zachowuje się gorzej od zwierząt. 
Niektórzy świadkowie sugerują, 
że Malin stał się ofiarą konflik-
tów etnicznych i nietolerancji. 
Inni sugerują, że poproszony o 
odpowiedź niemiecki dowódca 
pacyfikujący wieś, dlaczego Cze-
ski Malin został zgładzony – od-
powiedział. Była to pożałowania 
godna pomyłka, gdyż pierwotnie 
miał być spalony tylko Malin Ru-
ski z Ukraińcami za wspieranie 
partyzantów, gdyż tydzień przed 
masakrą okolice Malina zosta-
ły opanowane przez sowieckich 
partyzantów pod dowództwem 
Sydowa Kowpaka. Polscy histo-
rycy Władysław i Ewa Siemasz-
kowie są zgodni, że „pierwotnym 
celem ekspedycji karnej był Ma-
lin Ukraiński i jego ukraińscy 

Moje Kresy, 
– Genowefa Pniewska – Puszczewicz  cz.4
Eugeniusz Szewczuk

/ Genowefa z synem Bogusławem

/ Rodzina z Napoleonowa k. Piotrkowa Trybunalskiego
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mieszkańcy. Nie jest jednak ja-
sne, dlaczego w trakcie pacyfi-
kacji oprawcy przenieśli się do 
Malina Czeskiego. Siemaszkowie 
przypuszczają, że uczestniczący w 
zbrodni ukraińscy policjanci, nie 
chcąc zabijać swoich rodaków, 
skierowali pacyfikację do Malina 
Czeskiego.”

Obie wsie doszczętnie spłonę-
ły, ludność wymordowana. Tym 
którym udało się zbiec stali się 
świadkami okrutnej zbrodni, 
zbrodni wielokroć większej niż 
zagłada innej czeskiej wsi Lidice. 
Po wojnie, 33 tysiące wołyńskich 
Czechów zostało przymusowo 
przesiedlonych do Czechosłowa-
cji, zamieszkali miedzy innymi 
we wsi Frankstat. W 1947 roku 
w hołdzie Malinowi władze pań-
stwowe przemianowały tą miej-
scowość na Novy Malin”. 

Na corocznych uroczystościach 
odbywających się w tej wsi po-
łożonej w środkowych Czechach 

na Morawach, poświęconych 
pomordowanym, głos zabierają 
żyjący jeszcze świadkowie tam-
tych wydarzeń oraz przedstawi-
ciele Towarzystwa Wołyńskich 
Czechów. Jedna z nich Dagmara 
Martinkowa mówiła: „Przed woj-
ną światową na polskim Wołyniu 
żyli obok siebie Żyd, Czech, Po-
lak i Ukrainiec, mieszkali i żyli w 
zgodzie obok siebie w Czeskim 
Malinie, nikomu to nie przeszka-
dzało. Dzisiaj nie dopuśćmy, by 
żadna nacjonalistyczna opcja ni-
gdy nie zagroziła pokojowi w Eu-
ropie, by nigdy nie powtórzyła się 
tragedia Czeskiego Malina”.

Walki frontowe Niemców i Armii 
Czerwonej zastały mamę i moje-
go ojczyma w Dubnie. W 1944 
roku po wejściu do miasta czer-
wonoarmistów i zmuszeniu Po-
laków do opuszczenia miejsc za-
mieszkania, mama podjęła z koń-
cem 1944 roku decyzję wyjazdu 
na Ziemie Zachodnie. Oczywiście 
nie wierzyła w to do końca, albo-

wiem przez cały czas była prze-
konana, że niebawem powrócą na 
ojcowiznę. „Rejestracja przesie-
dleńców miała rozpocząć się już 
15 września 1944 roku i potrwać 
tylko miesiąc. Jednakże władza 
sowiecka nie była na to przygo-
towana, ale nastawiona była się 
na szybkie usunięcie ludności 
polskiej, w której nie bez racji 
widziano żywioł trudno poddają-
cy się sowietyzacji, posiadający 
silne poczucie przywiązania do 
ziemi ojczystej, mogący sprawiać 
władzy poważne kłopoty. Oczywi-
ście zdarzały się odstępstwa od tej 
ogólnej tendencji, w niektórych 
rejonach utrudniano rejestrację i 
sam wyjazd, a władze bynajmniej 
nie były gotowe zaakceptować 
każdej deklaracji wyjazdowej i 
dopuścić do przesiedlenia wszyst-
kich, którzy sobie tego życzyli. Na 
skutek panującego chaosu, braku 
środków transportu, szwankują-
cej informacji, liczne grupy prze-
siedleńców całymi tygodniami, w 
tragicznych warunkach, o głodzie 
i chłodzie, często pod gołym nie-
bem oczekiwały na sformowanie 
transportu.”

Załadowali się na bocznicy stacji 
kolejowej i cały transport „repa-
triacyjny” z Dubna skierowano 
na Pomorze do Grzmiącej. Mama 
początkowo dotarła do swojego 
brata Ignacego  w Napoleonowie 
k. Piotrkowa, gdzie zastała mnie 
z mężem Władysławem. Wkrótce 
wszyscy podjęliśmy decyzję wy-
jazdu do miejsca dotarcia trans-
portu w miejscowości Grzmiąca, 
osiedliśmy we wsi Radusz. Miej-
scowość ta leży pomiędzy Biało-
gardem a Szczecinkiem, obecnie 
w województwie zachodniopo-
morskim. Mąż był księgowym i 
zatrudnił się w majątku Sucha, 
opodal Radusza. Wokół istnia-
ło sporo takich majątków ziem-
skich, dyrekcja których mieściła 
w Grzmiącej. W Raduszu miesz-
kaliśmy 4 lata, potem zdecydo-
waliśmy, że wyjedziemy na Gór-
ny Śląsk. Pyskowice były chwilo-
wo naszym życiowym przystan-
kiem, aż na stałe osiedliśmy w 
starym piastowskim miasteczku 
Brzeg, na Opolszczyźnie. Księ-
gowy Pniewski w okolicznych 
państwowych gospodarstwach 
rolnych zaczął wyprowadzać całą 

dokumentację. Dziwił się bardzo, 
że tyle lat po wojnie w gospo-
darstwach w Żłobiźnie, Krzyżo-
wicach, Obórkach, Jankowicach 
Wielkich i wielu innych nie było 
prowadzonej ewidencji przycho-
dów, brakowało jakichkolwiek 
dokumentów. 

Mąż Władysław zmarł 14 listo-
pada w 1972 roku w wieku 64 
lat i pochowany został na Cmen-
tarzu Komunalnym przy ulicy 
Starobrzeskiej w Brzegu. Mnie 
tym razem poniosło „za las”, za-
mieszkałam z synem i synową w 
uroczej wsi Nowy Świat, gmina 
Lubsza w województwie opol-
skim.

Wspomnień wysłuchał ;   

Eugeniusz Szewczuk                                                                                     

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

/ Brzeg - syn Genowefy Bogusław Pniewski

/ Rodzina Pniewskich z sąsiadami w Brzegu na ul. Hanki Sawickiej

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

mailto:pilotgienek@wp.pl


www.ksi.btx.pl                                                                                                                                                                                                                        1 sierpnia 2018  - strona 31HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

„SZERSZEŃ” – Sprudin Mikołaj 

Cofnę się parę miesięcy wstecz 
do okresu formowania się bry-
gady „Kmicica”, żeby opisać 
tragiczne w skutkach nieporo-
zumienie, jakie miało miejsce w 
pobliżu Straczy. Zatrzymali się u 
nas [12.IV.1943] na dzień, bo  w 
tym czasie partyzanci przemiesz-
czali się tylko nocą, chłopaki z 
oddziału pod dowództwem kolegi 
gimnazjalnego Dymitra z Nowej 
Wilejki – Kazika Czerniaka. Dla 
bezpieczeństwa umieściliśmy ich 
na wymoszczonym sianem stry-
chu obory leżącej na uboczu, od-
dalonej o kilkadziesiąt kroków od 
lasu. Partyzanci po kolacji udali 
się w kierunku bazy nad jezio-
rem Narocz. Po pewnym czasie 
usłyszeliśmy kilka wystrzałów 
karabinowych dobiegających 
od położonej po drugiej stronie 
rzeki Niedroszli. Wczesnym ran-
kiem odwiedził nas sąsiad Wań-
ka Gwozdow. Należał do licz-
nej rodziny staroobrzędowców 
osiadłych w chutorze po drugiej 
stronie rzeki. Łączyły nas dobre 
stosunki sąsiedzkie, a Gwozdo-
wowie wielokrotnie bywali u nas 
na tak zwanych „tłokach”, organi-
-zowanych z okazji zbiorowych 
prac, takich jak sianokosy, żniwa, 
zwózka lodu do specjalnych zie-
mianek, służących z powodze-
niem w okresie letnim za lodówki 
itp. Zapłatą za taką pomoc był 
zakrapiany poczęstunek. A oto 
jego relacja: Wieczorem do izby, 
w której biesiadowali Wania z 
ojcem i braćmi oraz mieszkają-
cy w sąsiedztwie geodeta Feliks 

Łubieński, wszedł Kazik Czer-
niak. Grzecznie zapytał o drogę, 
a na pytanie rzucone przez moc-
no podpitego p. Feliksa dlaczego 
nosi karabin odpowiedział, że 
jest polskim żołnierzem z od-
działu partyzanckiego „Kmici-
ca”. Widocznie ta odpowiedź nie 
usatysfakcjonowała pytającego, 
bo krzyknął do towarzyszących 
mężczyzn: „Chłopcy, to bandyta, 
rozbroić go (obezarużyć)” i sam 
zaczął szarpać się z Kazikiem. 
Widząc, co się dzieje w izbie je-
den z żołnierzy strzelił przez okno 
do p. Łubieńskiego, zabijając go 
na miejscu. Na to również podpici 
gospodarze chwycili za siekiery 
i zarąbali Czerniaka. Ta niepo-
trzebna śmierć dobrego żołnierza 
oraz ogólnie lubianego sąsia-
da wstrząsnęła nami głęboko. A 
wszystkiemu winna była wódka...  
   Wiedzieliśmy, że Gwozdowo-
wie współpracowali z sowiecką 
partyzantką, ale tragiczne wy-
darzenia ostatniej nocy nie były 
przez nich sprowokowane, nie 
mogli więc ponosić za nie od-
powiedzialności, dlatego też na-
tychmiast interweniowaliśmy w 
dowództwie Brygady, żeby za-
pobiec akcji odwetowej. Nasze 
wstawiennictwo być może ocali-
ło w późniejszym okresie mnie i 
Sergiuszowi życie. A było to tak: 
kilka miesięcy po wspomnianym 
incydencie jechaliśmy rowerami 
polną drogą w kierunku Michali-
szek, gdy raptem z rowu wypadło 
siedmiu sowieckich partyzantów. 
Kazali podnieść ręce do góry i 
trącając lufami karabinów popro-
wadzili do pobliskiego lasu. Nie 

było wesoło. W tym czasie trwał 
już ostry konflikt między rosyj-
skim i polskim ruchem oporu, 
więc spodziewaliśmy się najgor-
szego. W lesie Sowieci trzymając 
wciąż pod lufami, dokładnie nas 
zrewidowali, oczywiście przy 
okazji zabrali zegarki i niewiel-
kie pieniądze, a ich dowódca za-
czął wypytywać o powiązania z 
polskimi „legionistami” jak na-
zywali żołnierzy AK. Zaprzeczy-
liśmy, a on zapytał czy jesteśmy 
ze Straczy i znamy Gwozdowych. 
Gdy potwierdziliśmy, bez słowa 
oddał dokumenty i pozwolił od-
jechać. Sergiusz przytomnie po-
prosił o zwrot zegarków, co też 
na rozkaz dowódcy uczyniono, a 
my na miękkich nogach powoli 
oddaliliśmy się czekając na serię 
w plecy. Było to przeżycie prze-
kraczające wytrzymałość nerwo-
wą normalnego człowieka, to też 
po przejechaniu kilkuset metrów 
klapnęliśmy w przydrożnym ro-
wie, zapalili papierosy i dopiero 
po ochłonięciu, co tu ukrywać z 
ogromnego stresu byliśmy zdolni 
do dalszej drogi. Chyba na nasze 
szczęście mieliśmy do czynienia 
z minerami-spadochraniarzami, 
którzy mieli określone zadania, 
a chutor Gwozdowych znali jako 
punkt kontaktowy sowieckich 
partyzantów. Prawdopodobnie 
słyszeli o tragedii jaka miała miej-
sce w ich domu i naszej interwen-
cji w obronie jego mieszkańców. 
Gdybyśmy trafili na bandziorów, 
którzy pod szyldem sowieckich 
partyzantów trudnili się rabowa-
niem miejscowej ludności, nie 
hańbiąc się walką z okupantem, 
nasz los byłby przesądzony. 
     Jak wspomniałem wiosną 1943 
r. Stracza stała się ośrodkiem 
kontaktowym między Komendą 
Okręgu a siatką terenową. Od-
wiedzali nas partyzanci brygady 
„Kmicica” i łącznicy z Wilna i 
Warszawy. Częstym naszym go-
ściem był por. „Ostróg” (Józef 
Wiśniewski) dowódca zwiadu 
konnego Brygady „Kmicica”. To 
on zaprzysiężył mnie i Dymitra 
słowami przysięgi której tekst 
końcowy dla upa¬miętnienia 
przytaczam poniżej: Przyjmu-
ję cię w szeregi żołnierzy Armii 
Polskiej, walczącej z wrogiem w 
konspiracji o  wyzwolenie Ojczy-
zny. Twym obowiązkiem będzie 
walczyć z bronią w ręku. Zwycię-
stwo   będzie twoją nagrodą. Zdra-
da karana będzie śmiercią. ¬Tego 
lata po ślubie w Niestaniszkach 
odbyło się w Straczy wesele por. 
„Ostroga”. Po wyjściu z kościoła 
młodzi przeszli przed szeregiem 
partyzantów,  a uroczystość we-
selną uczciliśmy salwą honorową. 
Jesienią  „Ostróg”  z nieznanych 
mi przyczyn odszedł z Oddziału.    
   W sierpniu 1943 r. dowódca 
bazy partyzantów sowieckich 

Markow zaprosił wszystkich ofi-
cerów polskich na odprawę (do 
tej pory oba oddziały współpraco-
wały ze sobą). Kilku z nich z por. 
„Kmicicem” kazał swoim opraw-
com bestialsko zamordować, 
resztę aresztował. Pozostających 
w polskiej bazie żołnierzy, So-
wieci otoczyli i rozbroili. Wobec 
kilkakrotnie przeważającej licz-
by przeciwników nasi nie mieli 
szans, mimo to kilku z nich uda-
ło się wymknąć i zaalarmować 
siatkę terenową i patrole przeby-
wające w terenie. Według relacji 
naocznych świadków Sowieci po 
przesłuchaniach wyselekcjono-
wali grupę partyzantów, których 
wyprowadzali za górkę do pobli-
skiego lasu i tam rozstrzelali. Tak 
niedawni „sojusznicy” zamordo-
wali około siedemdziesięciu na-
szych żołnierzy. Pozostałym dali 
zdezelowane karabiny i podpo-
rządkowali wyznaczonemu przez 
nich nowemu dowódcy Wincen-
temu Mroczkowskiemu, pseud. 
„Zapora”, przedwojennemu sier-
żantowi 19 Pal, podobno karnie 
zwolnionemu z wojska polskiego, 
którego Markow awansował do 
stopnia kapitana. U schyłku 1943 
r. został on zastrzelony przy pró-
bie dezercji do Markowa przez 
por. Bihuna („Zapora” w sytuacji, 
gdy podlegli mu partyzanci od-
mówili na patrolu posłuszeństwa 
i przeszli pod rozkazy „Łupaszki” 
dołączył z nimi do V Brygady, i 
chociaż napisał list do Markowa, 
że przechodzi na stronę „zie-
lonych”, jak nazywali Sowieci 
żołnierzy AK, był obserwowany 
przez nasz kontrwywiad, a jego 
rzekoma lojalność względem no-
wego dowódcy była, jak się oka-
zała tylko przykrywką do działań 
dywersyjnych na rzecz Sowietów.
    Tragiczne dla naszych party-
zantów wydarzenia zbiegły się z 
wyznaczeniem przez komendan-
ta Okręgu płk. Krzyżanowskie-
go nowego dowódcy polskiego 
Oddziału rtm. Zygmunta Szen-
dzielarza „Łupaszki”, który w to-
warzystwie por. Longina Wojcie-
chowskiego – „Ronina”, Edwarda 
Swolkienia – „Szaszki” (nasze-
go dalekiego kuzyna) i Zbyszka 
Trzebskiego – „Nieczui”, eskor-
towany przez patrol żołnierzy 
„Kmicica” został w porę ostrze-
żony i po potyczce z partyzan-
tami Markowa wycofał się do 
wsi kontrolowanej przez naszą 
Organizację. W nowej sytuacji 
otrzymaliśmy z Okręgu polecenie 
zaopiekowania się Komendantem 
i udzielenie mu pomocy przy or-
ganizowaniu z ocalałych żołnie-
rzy „Kmicica”, oddziału – Piątej 
Wileńskiej Brygady AK, nazy-
wanej po bitwie z Sowietami pod 
Radziuszami „Brygadą Śmierci”. 
Sergiusz przyprowadził nocą na-
szych gości, których umieścili-

śmy w oddalonym od zabudowań 
dworskich, schowanym w głębi 
parku nad rzeką domku letnisko-
wym, w którym przez najbliższe 
kilkanaście dni mieścił się sztab 
Brygady. „Szaszka” i „Nieczuja” 
ruszyli w teren i przy pomocy 
ocalałych z pogromu partyzan-
tów kierowali rozproszonych 
żołnierzy do zaprzyjaźnionych, 
współpracujących z nami sąsia-
dów w położonej za rzeką Nie-
droszli, gdzie kontrolę nad nimi 
przejmowało nowe dowództwo. 
Spotkania odbywały się przeważ-
nie nad rzeką Straczanką stano-
wiącą granicę z Niedroszlą lub w 
obrębie zabudowań dworskich, 
najczęściej w naszej obecności. 
„Łupaszka” i „Ronin” przebywali 
w tym okresie w Straczy.   
   Komendant nie pozwalał par-
tyzantom kwaterować na terenie 
straczańskie¬go dworu. Myślę że 
nie miał po tym co się stało na Ba-
zie, pełnego zaufania do nowych 
podwładnych. Nam ufał i to my 
stanowiliśmy przez parę tygodni 
jego ochronę. Razem pełniliśmy 
wartę i kontrolowaliśmy teren 
wokół zabu¬dowań. Już nie kry-
jąc się, uzbrojeni, braliśmy udział 
w spotkaniach z przy¬bywają-
cymi partyzantami i członkami 
siatki AK. Życie w Straczy jak 
na warunki wojenne płynęło spo-
kojnie, prawie sielan¬kowo. W 
przerwach między służbowymi 
zajęciami grywaliśmy w brydża, 
„Ronin” grał na gitarze i śpiewał, 
w zacisznym miejscu nad rze-
ką zrobiliśmy boisko i graliśmy 
w siatkówkę.. Aż pewnego dnia 
przygalopował na koniu Wacek 
Kurkul, sąsiad ze wsi Werebje, 
z alarmującą wieścią, że w Nie-
droszli Sowieci rabują naszą do-
brą znajomą Anię Niedroszlańską 
Tego już było za wiele. Po tym co 
się stało nad Naroczą nie mogli-
śmy dopuścić, żeby pod naszym 
bokiem bandyci grabili najbliż-
szych sąsiadów. Przeprawiliśmy 
się przez rzekę, w której w po-
śpiechu „Ronin” utopił pistolet, 
i biegiem dotarliśmy do zabudo-
wań folwarku p. Ani, z którego 
wyjeżdżały właśnie wyładowane 
zrabowanym dobytkiem wozy. 
Rabusie zobaczywszy nas otwo-
rzyli ogień. „Ronin” celną serią z 
RKM-u zastrzelił woźnicę pierw-
szego wozu, a reszta w popłochu 
uciekła nie podejmując walki. 
Odzyskaliśmy zrabowane rzeczy: 
kołdry, ubrania, patefon i inne, a 
także znaczną ilość żywności. W 
nagrodę dostaliśmy dzban śmieta-
ny i potężny, gruby na cztery pal-
ce połeć słoniny. Ten epizod kazał 
nam wzmóc czujność. Sowieccy 
partyzanci na pewno wiedzieli o 
obecności sztabu „Łupaszki” w 
Straczy, a jednak lekceważąc tę 
okoliczność pozwolili sobie na 
rabunek w najbliższej okolicy. 

RELACJE  PARTYZANTÓW KMICICA,
ŁUPASZKI, RONINA ARMII KRAJOWEJ 
NA WILEŃSZCZYŹNIE 
III.1943 – VII.1944. Część 6
Opracowanie Leszek Bednarczuk
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Jak dowiedzieliśmy się następne-
go dnia w wyniku strzelaniny je-
den bandzior został zabity, a inny 
ranny. To wojsko złożone z ucie-
kinierów z obozów jenieckich, 
ocalałych z holokaustu Żydów i 
przestępców szukających łatwego 
zarobku było postrachem miej-
scowej ludności.
   Na początku lutego otrzymaliśmy 
z terenu tragiczną wiadomość. W 
boju pod Worzianami zginął nasz 
przyjaciel Roman Bamburski vel 
Skowron – rotmistrz „Dornik”. 
Niemcy znacznymi siłami zasko-
czyli Brygadę na postoju we wsi 
usytuowanej między lasami w 
bezpiecznym dotąd miejscu. Był 
to frontowy batalion, szkolony 
do zwalczaniu partyzantów. Bez 
trudu zlikwidowali posterunki i 
wdarli się do wsi. W pierwszym 
uderzeniu uzyskali znaczną prze-
wagę zabijając i raniąc kilkunastu 
naszych żołnierzy. „Łupaszka” 
na początku bitwy został ranny 
w rękę. Roman słysząc strzela-
ninę natychmiast włączył się ze 
swoimi kawalerzystami do walki. 
Nie brałem udziału w tej akcji, 
ale w kilka dni później dołączy-
łem do Brygady i znam jej prze-
bieg z obiektywnych relacji ko-
legów. Według nich to właśnie 
gwałtowny atak kawalerzystów 
dowodzonych przez rotmistrza 
(pośmiertnie awansowanego do 
stopnia majora) „Dornika” prze-
chylił losy walki na korzyść Po-
laków. Sam Roman zginął od 
serii nieprzyjacielskiego CKM-
-u. Wspomnieć trzeba o bohater-
skiej postawi „Nieczui”, Zbyszka 
Trzebskiego (Krzyż Walecznych 
za tę akcję), który po śmierci bra-
ta sam ranny, desperacko walcząc 
u boku Romana, przyczynił się do 
unieszkodliwienia niemieckiego 
CKM-u siejącego spustoszenie w 
szeregach naszych chłopców. 
   W bitwie pod Worzianami zgi-
nęło kilkudziesięciu polskich żoł-
nierzy. Chociaż Niemcy zostali 
rozgromieni, a ich straty były pra-
wie trzykrotnie większe i zdobyli-
śmy dużo tak cennej dla nas bro-
ni, w Brygadzie panowała żałoba, 
Komendant nakazał odwrót do 
bardziej oddalonych od niemiec-
kich baz wojskowych   rejonów 
Wileńszczyzny. W drodze spotkał 
się z konnym zwiadem ruskich 
partyzantów. Sowieci intereso-
wali się stoczoną walką, ilością 
zdobytej broni i celem przemar-
szu Brygady. Gdy ranni zostali 
umieszczeni w Straczy, a Brygada 
przeprawiła się przez rzekę i za-
trzymała na odpoczynek w Nie-
droszli, do dowództwa zaczęły 
napływać niepokojące meldunki o 
koncentracji w sąsiednich wsiach 
wielkich sil sowieckich. Komen-
dant nie wierząc w trwałość nie-
dawnych układów ogłosił alarm 
bojowy i zarządził przeprawę z 
powrotem przez rzekę Straczan-
kę. Tymczasem pod Dymitrem, 
który w cywilnym ubraniu i bez 
broni wyjechał na rekonesans 
Sowieci zastrzelili konia, a jego 
zamknęli w piwnicy domu w któ-
rym kwaterował sztab. Miał dużo 
szczęścia, bo udało mu się ukryć 
w jednej ze stojących tam beczek 
z zacierem, gdzie przesiedział 
kilka godzin, a gdy prześladow-
cy opuścili dom wymknął się i 
szczęśliwie wrócił do domu. 
   Rosyjscy partyzanci zaatakowa-
li przed zmierzchem nie wiedząc, 
że nasi  zdołali już przeprawić się 
przez  rzekę. Zostali tylko żołnie-
rze z ubezpieczenia pod dowódz-

twem Kitka, doskonale uzbrojeni, 
między innymi w zdobyczny cięż-
ki karabin maszynowy „maksim”. 
Szli na wieś swoim zwyczajem z 
wyciem i krzykiem „hurra”, gęsto 
strzelając. Nasi otworzyli ogień, 
gdy napastnicy zbliżyli się na kil-
kadziesiąt metrów, siejąc w ich 
szeregach ogromne spustoszenie 
i szybko, korzystając z zamiesza-
nia wycofali się za rzekę. Niestety 
podczas przeprawy utopili  zdo-
byczny karabin maszynowy. Po 
zakończeniu przeprawy wystrze-
lono czerwoną rakietę. Przypadek 
chciał, że był to również umówio-
ny dla sowieckich partyzantów 
sygnał do ataku. W tym czasie 
do wsi Radziusze zbliżała się 
nieco spóźniona ruska brygada, 
a widząc rakietę w przekonaniu 
, że we wsi są polscy partyzanci, 
ruszyli do natarcia strzelając do 
nierozpoznanych w ciemnościach 
swoich towarzyszy. Gdy nasi byli 
już kilka kilometrów od Radziusz, 
jeszcze było słychać strzelaninę. 
Przeciwnik w tej pechowej dla 
siebie akcji stracił wg. różnych 
ocen około setki zabitych i ran-
nych. Nasze straty: jeden żołnierz 
zabity i jeden utonął.     
    Wyżej opisany incydent udo-
wadniał jeszcze raz, że nie można 
wierzyć dowództwu sowieckich 
partyzantów i nie należy wcho-
dzić z nimi w żadne układy. Za-
równo atak skoncentrowanych 
oddziałów sowieckich pod Ra-
dziuszami jak i późniejsze ban-
dyckie napady na nasze oddzia-
ły i placówki miały jeden cel: 
zniszczyć polski ruch oporu na 
Kresach. Przy okazji chciałbym 
sprostować kłamliwe wiadomo-
ści o rzekomym mordowaniu 
Żydów przez partyzantów AK na 
Wileńszczyźnie, kolporto¬wane 
przez anty akowskie publika-
cje, głównie w „Gazecie Wybor-
czej”. W sowieckich oddziałach, 
a zwłaszcza w ich kierownictwie 
politycznym i służbach bezpie-
czeństwa, było wielu partyzan-
tów narodowości żydowskiej i to 
głównie oni kierowali nagonką na 
„polskich legionistów”, jak nas 
nazywali, i choć nie pchali się w 
potyczkach  „przed  szereg”, byli 
śmiertelni i w walkach ginęli po-
dobnie jak inni żołnierze.¬ 
   Nadszedł wreszcie i na mnie 
czas. Parę dni po wydarzeniach 
w Worzianach i pod Radziuszami 
włożyłem ciepłe ubranie, solidne 
buty, pas z pustą jeszcze kaburą 
i zameldowałem się w konspi-
racyjnym lokalu na Antokolu u 
„Łupaszki”, który z „Szaszką” 
i kilkoma chłopakami z patro-
lu przebywał tego dnia w Wil-
nie u swojej teściowej p. Wandy 
Swolkieniowej.¬   Dostałem od 
Komendanta piękny pistolet FN, 
kal. 9 mm. i pod osłoną nocy 
wymknęliśmy  miasta. W dro-
dze do miejsca postoju Brygady, 
przy jakiejś stacyjce kolejowej 
ostrzelali nas Austriacy pilnujący 
kolei. Po wymianie strzałów, bez 
strat dołączyliśmy nad ranem do 
naszych. Zostałem przydzielony 
do zwiadowczej drużyny dowo-
dzonej przez „Szaszkę” wchodzą-
cej w skład pierwszego plutonu. 
Jednak w działaniach praktycznie 
podlegaliśmy bezpośrednio Ko-
mendantowi i ze względu na ich 
specjalny charakter stanowiliśmy 
samodzielny pododdział, chodzą-
cy własnymi drogami. Pierwsze 
kilkanaście dni mojej „służby” 
upłynęły na patrolach rozpoznaw-
czych i drobnych utarczkach z 

policją litewską i rozbrojeniu paru 
Austriaków z ochrony kolei. Ci 
ostatni zaskoczeni z dala od bun-
krów nie wdawali się przeważnie 
w strzelaninę i bez oporu odda-
wali broń, a my puszczaliśmy ich 
wolno.
    Zima nie ustępowała i mimo 
zbliżającej się wiosny temperatu-
ra spadała nocą do minus kilku-
nastu stopni, a na polach leżała 
gruba warstwa śniegu. Chrzest 
bojowy przeszedłem w pierwszej 
połowie marca. Brygada kwate-
¬rowała w Żukojniach, wsi po-
łożonej na uboczu, wśród lasów, 
leżącej ok. 8 km. od Straczy. 
Wywiad organizacji terenowej 
powiadomił dowództwo o zbli-
żających się licznych oddziałach 
sowieckich. Komendant zarządził 
ostre pogotowie, a naszą drużynę 
wysłał na rekonesans. Mieliśmy 
rozpoznać sytuację, ewentualnie 
ostrzelać nieprzyjaciela i wycofać 
się do miejsca postoju Brygady. 
Była księżycowa noc, lekki mróz, 
dobra widoczność na śniegu. Ode-
szliśmy kilka kilometrów od wsi i 
zapadliśmy na górce pod lasem, 
miejscem dogodnym na zasadz-
kę. Nie czekaliśmy długo. Jechali 
na dziesiątkach sani, bez ubezpie-
czenia, ufni w swoje siły, wyraź-
nie widoczni w blasku księżyca 
na ośnieżonej drodze. Łakomy 
kąsek do ataku i szybkiego odsko-
ku, ale „Szaszka” nie chciał ryzy-
kować. Wycofaliśmy się cichutko 
i skrótami, biegiem wróciliśmy do 
Żukojń. W międzyczasie Komen-
dant zaalarmowany meldunkami 
z terenu wycofał Oddział do są-
siedniej wsi. Łącznik zaprowadził 
nas do swojego domu, ale nie zdą-
żyliśmy nawet napić się gorącego 
mleka, gdy strzał wartownika i 
wściekła kanonada zmusiła nas 
do ucieczki. Pierwszy raz byłem 
pod takim obstrzałem i nie było to 
miłe uczucie. Syk kul i świetlne 
pociski latające niebezpiecznie 
blisko przygniotły nas do ziemi. 
Odpowiedzieliśmy gwałtow-
nym ogniem i odskoczyliśmy w 
zarośla. Pod osłoną zabudowań 
inwentarskich, opłotkami wydo-
staliśmy się ze wsi. Tymczasem 
zaalarmowana strzelaniną Bryga-
da zajęła obronne stanowiska na 
lizjerze lasu obok sąsiedniej wsi. 
Znaleźliśmy się między przysło-
wiowym młotem a kowadłem. 
Z jednej strony, od wsi Żukojnie 
szła za nami tyraliera gęsto, na 
szczęście niecelnie strzelających 
„czubaryków”, a z drugiej nasi 
nie pozostawali dłużni i to wła-
śnie oni biorąc nas za napastni-
ków postrzelili ciężko kolegę w 
kolano. Zapadliśmy w jakiejś 
kotlince i jak trochę rozjaśniło 
się dołączyliśmy do oddziału. Ja-
każ to była ulga. Nareszcie wśród 
swoich. Minął strach i zmęczenie. 
Leżałem przy czeskim karabinie 
maszynowym, który przekazał mi 
na rozkaz „Szaszki” poprzedni er-
kaemista (nie spisał się tej nocy), 
obok „Łupaszki” i już spokojny 
czekałem na atak. Wysłany na 
rozpoznanie pluton kawalerii zo-
stał ostrzelany, wrócił po chwili 
straciwszy jednego ułana.  Nie-
bawem z oddalonego o paręset 
metrów lasu ukazała się tyraliera 
nieprzyjaciela. Na rozkaz Ko-
mendanta otworzyliśmy na całej 
linii ogień. Był chyba skuteczny, 
bo napastnicy zostawiwszy na 
przedpolu kilku zabitych cofnęli 
się w zamieszaniu do lasu. Nie 
ponawiali ataku, a my forsow-
nym marszem wycofaliśmy się 

w okolice Santoki, w rejon gdzie 
nie sięgały wpływy sowieckich 
partyzantów. W Żukojniach zo-
stał nasz kolega „Pirat” ze zwia-
du konnego, postrzelony, a potem 
bestialsko dobity bagnetami przez 
sowieckich bandziorów.
   Po przebytych emocjach i for-
sownym marszu Brygada została 
rozlokowana w Balingródku nad 
Wilią, a sztab i mnie z „Szasz-
ką” rodzeństwo Janina i Jerzy 
Stabrowscy, właściciele majątku 
Punżany zaprosili do siebie na 
kolację. Byłem tak zmęczony, 
że zasnąłem przy stole. Majątki: 
Punżany, Balimpol, Janopol i Ko-
rejwiszki stanowiły bezpieczną 
bazę, gdzie byliśmy zawsze życz-
liwie przyjmowani, a nasi ranni 
koledzy znajdywali tu opiekę i 
pomoc medyczną. Ruscy nie za-
puszczali się za Wilię, a Niemcy 
i Litwini woleli nie przekraczać 
granic „partyzanckiej republi-
ki”. Po paru dniach względnego 
spokoju, gdy wywiad meldował 
o wycofaniu się Sowietów, wró-
ciliśmy w okolice Niedroszli, 
Straczy i Supronięt. Tym razem 
towarzyszyła nam silna, dosko-
nale wyszkolona szósta Brygada 
dowodzona przez mjr. „Kona-
ra” ( Franciszka Koprowskiego). 
Nie mogliśmy pozwolić na bez-
karne panoszenie się obcych od-
działów na naszym terenie. Pod 
kryptonimem „demonstracja 
siły” obie brygady otrzymały za-
danie pogonienia Sowietów na 
obszarze dotychczas przez nich 
kontrolowanym w pobliżu baz, 
koło Wiszniewa i Naroczy.   W 
międzyczasie dołączył do nas Dy-
mitr. Niespodziewanie odwiedził 
mnie w czasie jednego z posto-
jów i oświadczył, że zostaje. Co 
prawda nie planował tego, ale 
dowiedziawszy się, że idziemy na 
czubaryków podjął natychmiast 
męską decyzję i uzbrojony w za-
pasowy karabin i pistolet za zgo-
dą Komendanta został wcielony 
do naszej drużyny. Cieszyłem się 
z obecności starszego brata. Był 
dobrym strzelcem, a najbliższa 
przyszłość wykazała, że stał się 
dzielnym żołnierzem (2x Krzyż 
Walecznych). Nasza drużyna 
miała za zadanie wstępnego roz-
poznania i lokalizacji  nieprzyja-
cielskich oddziałów. 
    Szliśmy szpicą w szyku bojo-
wym ze  szperaczami, parę kilo-
metrów przed głównymi siłami. 
W miarę zbliżania się do baz 
przeciwnika napotykaliśmy grup-
ki partyzantów, którzy zaskoczeni  
naszą tu obecnością nie podejmo-
wali walki i po wymianie strzałów 
uciekali  w popłochu. W jednej z 
takich potyczek wzięliśmy do nie-
woli rannego  partyzanta. Był za-
skoczony że nie dobiliśmy go, jak 
to było w zwyczaju jego  towarzy-
szy, ale zanieśliśmy do opuszczo-
nej chatki i tam opatrzyli. Ponie-
waż  dzień miał się ku końcowi, 
a domek w którym umieściliśmy 
rannego  znajdował się na wyso-
kim kopcu. Był on doskonałym 
punktem obserwacyjnym na wi-
doczną w promieniu kilometra 
drogę, postanowiliśmy zaczaić się 
tu na noc. Nie danym nam było 
w spokoju doczekać nadejścia 
Brygady. Wkrótce dostrzegliśmy 
kilkanaście sani zdążających w 
naszym kierunku. Niezauważeni 
przez Sowietów zajęliśmy stano-
wiska w rowie  jakby w tym celu 
wykopanym na szczycie kopca. 
Gdy zbliżyli się na odległość kil-
kudziesięciu  kroków na rozkaz 

„Szaszki” otworzyliśmy ogień. 
Mam dziś przed oczami ten ob-
raz: widoczny z góry sznur nad-
jeżdżających sani wypełnionych 
Sowietami i podnosząca się z 
rowu wysoka postać „Szaszki”, 
jego okrzyk „Stój, kto jedzie”, 
odpowiedź „Ruskije partizany” i 
komenda „Ognia!”. Nasze pociski 
zmiotły kilkunastu partyzantów, 
pozostali w popłochu rzucili się 
do ucieczki. „Szaszka” poderwał 
drużynę do ataku. Zbiegaliśmy ze 
stromej góry strzelając w biegu 
do umykających nieprzyjaciół. W 
pewnym momencie zauważyłem, 
że do biegnącego z mojej prawej 
strony Dymitra celuje z pepeszy 
ranny partyzant. Ja byłem szyb-
szy. Strzeliłem z rzutu krótką 
serię, skutecznie go unieszkodli-
wiłem, prawdopodobnie ratując 
bratu życie. Pozbieraliśmy zdo-
bytą broń, kilka pepesz i karabi-
nów, parę starych rewolwerów 
i cofnęliśmy się na poprzednie 
pozycje na szczycie kopca. Ta 
noc nie należała do spokojnych. 
Po zapadnięciu zmroku zaczął 
się ruch u podnóża góry, widocz-
nie towarzysze zbierali zabitych i 
rannych, nie odważy¬li się jednak 
nas atakować. Gdy rozwidniło się 
na przedpolu było pusto, tylko 
krew na śniegu i paru niezauwa-
żonych w nocy martwych party-
zantów świadczyło o wczorajszej 
akcji. Mogliśmy nareszcie ogrzać 
w chałupie. Nie na długo, bo za-
ledwie zdążyliśmy przejrzeć broń 
i uzupełnić amunicję magazyn-
kach, usłyszeliśmy krótką serię z 
pepeszy. To strzelał wartownik. 
Wyskoczyłem pierwszy i zoba-
czyłem mocującego się z zam-
kiem automatu Dymitra i wyska-
kującego z sani Ruska ubranego 
w oficerski mundur. Dokładnie to 
zapamiętałem: granatowe spodnie 
z czerwonymi lampasami. krótki 
kożuch i futrzaną czapkę. Krzyk-
nąłem żeby się zatrzymał, a gdy 
to nie pomogło, serią z RKM-u 
zwaliłem go z nóg. Do rannego 
podbiegł „Bill”, zabrał mu doku-
menty i pas z pistoletem „te-te”, a 
koniem zaopiekowali się koledzy. 
W saniach znaleźli zrabowany u 
naszej sąsiadki z Niedoszli Ha-
linki Lubieńskiej patefon. Po paru 
dniach odzyskała ona swoją wła-
sność, a koń z zaprzęgiem wrócił 
do dawnych właścicieli pp. Mi-
łaszewskich. Ponieważ pistolet i 
pas z koalicyjką „Bill” oddał por. 
„Mścisławowi”, zaprotestowa-
łem, bo według niepisanego pra-
wa był moją zdobyczą. Po paru 
dniach dowódca plutonu zreflek-
tował się i zwrócił mi broń. No-
siłem ten pistolet do końca służby 
w Brygadzie. Tak i tym razem, w 
akcji „demonstracja siły” doszło 
do licznych walk, w których zjed-
noczone Brygady odniosły nad 
zaskoczonym przeciwnikiem nie-
kwestionowane zwy¬cięstwo. Po 
paru dniach walk wycofaliśmy się 
na zasłużony kilkudniowy odpo-
czynek w bezpieczniejsze okolice 
bliżej Wilna.  
    Na wniosek por. „Ronina” zo-
stałem awansowany do stopnia 
starszego strzel-ca, a zaszczyt-
na funkcja erkaemisty zwalniała 
mnie z obowiązku pełnienia war-
ty.Po przeżytych emocjach życie 
wracało do normalnego trybu. 
Dowódcy pododdziałów dostali 
nowe zadania i rozproszyli się po 
terenie, a nasza drużyna wróciła 
do rutynowych działań zwiadow-
czych. Wiosna 1944 r. był okre-
sem zmasowanych działań naszej 
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Brygady przeciwko Niemcom i 
współpracującej z nimi litewskiej 
policji i korpusowi Plechawicziu-
sa. W akcji na stacjonujących w 
tartaku pod Podbrodziem Niem-
ców z organizacji Todta, dowo-
dzonej przez por. Rakoczego 
zdobyliśmy ciężki karabin maszy-
nowy. Napędziliśmy też strachu 
policji litewskiej w Giedrojciach. 
Nie udało się zdobyć ufortyfiko-
wanej, otoczonej bunkrami szko-
ły, ale na długo zniechęciliśmy 
ich do penetrowania terenu i prze-
śladowania polskiej ludności. 
   W drugiej połowie kwietnia 
otrzymaliśmy miejskie zada-
nie. Należało odebrać z domu p. 
Swolkieniowej, matki „Szaszki” 
dwa karabiny maszynowe i towa-
rzyszyć oczekującemu nas tam po 
odprawie w sztabie Okręgu „Łu-
paszce” do mp. Brygady. Druży-
nowy wybrał siedmiu najstarszych 
stażem, ostrzelanych żołnierzy i 
sobie tylko znanymi ścieżkami 
doprowadził nas nocą do ukry-
tego w sadzie domu p. Wandy. 
Zachowując środki ostrożności 
ukryliśmy się za drzewami, a 
„Szaszka” podszedł do drzwi wej-
ściowych. Raptem usłyszeliśmy 
okrzyki w języku niemieckim i 
długą serię  z automat naszego  
dowódcy, a on sam błyskawicznie 
odskoczył do nas i zarządził od-
wrót. Po chwilowym zaskoczeniu 
Niemcy opamiętali się i otworzyli 
ogień w naszym kierunku. Od-
powiedzieliśmy kilkoma seriami 
i umknęliśmy w zarośla. Refleks 
„Szaszki”, który bez namysłu za-
reagował na obecność Niemców, 
pierwszy strzelając do nich, praw-
dopodobnie uratował jemu życie, 
a nam umożliwił wymknięcie bez 
strat z zasadzki.  Tymczasem za-
alarmowani strzelaniną żołnierze 
wermachtu obsługujący pobliskie 
stanowiska artylerii przeciwlotni-
czej zaczęli penetrować teren sil-
nymi reflektorami. Nie stanowili 
zagrożenia, bo w przerwach zdą-
żyliśmy przeskoczyć przez po-
zbawione drzew po obu stronach 
drogi pole i ukryć się w lesie. Po 
przejściu paru kilometrów wzięli-
śmy w jakiejś osadzie furmankę 
i o świcie piekielnie zmęczeni i 
przygnębieni wydarzeniami ostat-
niej nocy dobrnęliśmy do majątku 
Balingródek. Obudzeni, zasko-
czeni ranną wizytą. gospodarze 
bardzo niechętnie zgodzili się na 
nasz krótki odpoczynek w ich 
obszernym domu, odwiedzanym 
przez ważne osoby z konspiracji 
i  miejscowych notabli, o czym 
nie omieszkała nas poinformować 
właścicielka, której mąż podobno 
był majorem u gen. Andersa. Nie 
przejmując się tym, poprosiliśmy 
o przygotowanie jakiegoś posił-
ku zaznaczając, że za wszystko 
zapłacimy. Gdy po długim ocze-
kiwaniu dziewczyna przyniosła 
wiadro letniej zupy kartoflanej 
rozcieńczonej wody nasza cier-
pliwość wyczerpała się. „Szasz-
ka” posłał kilka serii po suficie, 
a ja wystrzelałem po ścianach 
cały magazynek z mojego „te-te”.  
Gdy ukazała się przestraszona go-
spodyni, grzecznie poprosiliśmy 
o posiłek dla ludzi jakimi nie-
wątpliwie jesteśmy, bo to co nam 
serwowano było chyba przygoto-
wane na karmę dla świń. I natych-
miast na stole znalazły się wędli-
ny, sery, chleb i masło, a nawet 
nalewka, ale kazaliśmy ją zabrać, 
chociaż mieliśmy ogromną ocho-
tę napić się czegoś mocniejszego 
niż herbata. Musieliśmy jednak 

liczyć się z  ewentualnymi konse-
kwencjami naszego zachowania 
i picie alkoholu w takiej  sytu-
acji nie było wskazane. Po posił-
ku grzecznie podziękowaliśmy 
zdenerwowanym gospodarzom, 
którzy nie przyjęli wspaniało-
myślnie zapłaty i na odpoczynek 
przeszliśmy do oddalonego o parę 
kilometrów Janopola, majątku 
przemiłych pp. Frąckiewiczów, 
którzy jak zwykle serdecznie nas 
powitali, przygotowali spanie, i 
sami czuwali nad naszym bezpie-
czeństwem. 
   Na marginesie chciałbym wspo-
mnieć, że w Janopolu ukrywał się 
podczas okupacji prof. Sempoliń-
ski, który zawsze z ochotą pełnił 
wartę w czasie pobytu partyzan-
tów w majątku. Nie pospaliśmy 
długo, bo zaalarmował nas łącz-
nik wiadomością, że w sąsiedniej 
wsi niemieccy żołnierze rekwirują 
żywność. Chciał, nie chciał,  trze-
ba było interweniować. Przewod-
nik podprowadził nas bocznymi 
ścieżkami pod dom w którym 
byli rabusie. Ja zająłem stanowi-
sko przy inwentarskim budynku 
naprzeciw głównego wejścia. Od 
domu oddzielało mnie kilkunasto-
metrowe podwórko. Zdawałem 
sobie sprawę, że z tej odległości 
każdy strzał był skuteczny i mógł 
okazać się śmiertelny. Reszta ko-
legów rozlokowała się z boku i 
na tyłach budynku. Gdy żołnie-
rze wyszli z domu wychyliłem 
się i trzymając gotowy do strzału 
karabin maszynowy krzyknąłem 
po niemiecku: „Tu polscy party-
zanci, ręce do góry, rzucić broń!” 
Zauważyłem, że jeden z nich 
gwałtownie podniósł MP, odcią-
gając jednocześnie rygiel zam-
ka. Nie mogę powiedzieć z całą 
pewnością, czy inni zachowali się 
podobnie i czy ktoś podniósł ręce 
do góry. To był ułamek sekundy, 
a ja widziałem tylko repetujące-
go automat nieprzyjaciela i nie 
czekając nacisnąłem spust RKM-
-u. Długą serią dosłownie sko-
siłem trzech żołnierzy, czwarty 
uskoczył w bok i zaczął uciekać. 
Rozległy się strzały kolegów, a 
po chwili wołanie: RKM do nas! 
(Byli uzbrojeni przeważnie w pi-
stolety maszynowe mało skutecz-
ne na daleki dystans). Gdy wybie-
głem za chałupę Niemiec zdążył 
już odbiec ponad sto metrów. Nie 
udało mu się uciec... Nie czułem 
satysfakcji. Pierwszy raz ujrza-
łem śmierć takich jak ja żołnierzy 
zadaną z bliska przeze mnie. Do 
dzisiaj prześladuje mnie obraz 
tych młodych ludzi i ich psa żało-
śnie skomlącego obok martwego 
pana. Musiałem zabijać żeby po-
zostać żywym. Takie jest okrutne 
prawo wojny... 
        Następnego dnia zameldo-
waliśmy się u por. „Rakoczego” 
pełniącego obowiązki komen-
danta. W międzyczasie z Wilna 
nadeszła wiadomość o areszto-
wa¬niu „Łupaszki”. Była Wiel-
kanoc. W nienajlepszym nastroju 
obchodziliśmy to święto wspól-
nie z czwartą brygadą Narocz. 
Jej komendant „Ronin” wręczył 
mi aparat fotograficzny i prosił o 
zrobienie pamiątkowych  zdjęć z 
koncentracji obu oddziałów. Eks-
ponowane negatywy ktoś ze szta-
bu zabrał do obróbki w Wilnie i 
tyle je widziałem. Po wielu latach 
niektóre z tych fotografii ukazały 
się w różnych publikacjach i zna-
lazły w posiadaniu nielicznych 
już żołnierzy „Łupaszki” i „Ro-
nina”, oraz przypadkowych ludzi 

nie związanych z ruchem oporu. 
Szkoda, że obca im jest wiedza o 
prawie autorskim.    
   Po świętach pododdziały obu 
brygad zajęły się polowaniem 
na wpływowych wojskowych i 
cywilnych urzędników niemiec-
kich. Potrzebni byli zakładni-
cy do ewentualnej wymiany za 
Komendanta. Przygotowywane 
były akcje przeciwko niemiecko 
litewskim garnizonom rozloko-
wanym w miasteczkach powiatu 
święciańskiego. Najpoważniej-
szą było opanowanie miasteczka 
Janiszki i rozbrojenie stacjonują-
cego tam oddziału policji litew-
skiej.   Zaatakowaliśmy w dzień 
wspomagani przez kawalerię. Por. 
„Ol” na czele swojego szwadronu 
brawurową szarżą wpadł do mia-
steczka zmuszając zaskoczonych 
„szaulisów” do poddania się, a 
my w biegu opanowaliśmy poste-
runek uciszając granatami bronią-
cych się w otaczających go bun-
krach nieprzyjaciół.. Zdobyliśmy 
sporo broni, a żywność z wojsko-
wych magazynów przekazaliśmy 
ludności cywilnej, do miejsco-
wości gdzie najczęściej stacjo-
nowaliśmy. Zanim opuściliśmy 
miasteczko, „Szaszka” zarządził 
zbiórkę rozbrojonych Litwinów i 
ostrzegł przed dalszym prześlado-
waniem ludności polskiej. Zanim 
jednak przemówił kazał ustawić 
przed nimi karabin maszyno-
wy co sprawiło, że co niektórzy 
wczorajsi dzielni wojacy myśleli, 
że przyszła ich ostatnia godzina, 
tracili panowanie nad swoim or-
ganizmem.
   Do walki z jednostką SS pod  
Bołoszą nasza drużyna włączyła 
się przez przypadek. Wracaliśmy 
z patrolu w stronę miejsca posto-
ju Brygady, gdy z za pobliskiego 
lasu dobiegły nas odgłosy gwał-
townej strzelaniny. Ruszyliśmy 
tyralierą w kierunku walczących, 
z zamiarem odcięcia nieprzyjacie-
lowi drogi powrotnej. Po drodze 
zapaliliśmy ukryte w zaroślach 
samochody. Tu miał miejsce za-
bawny wypadek. W jednym z 
palących się pojazdów na skutek 
pożaru włączyła się syrena, a my 
myśląc, że nadjeżdżają Niem-
cy z odsieczą, zajęliśmy pozycje 
obronne i dopiero po dłuższej 
chwili zorientowaliśmy się, że 
był to fałszywy alarm. Gdy do-
łączyliśmy do naszych walka 
już dogasała. Część napastników 
zginęła, kilku poddało się, a resz-
ta wycofała się. Nie byłem przy 
tym, ale słyszałem, że wziętych 
do niewoli ss-manów „Ronin” ka-
zał rozstrzelać.   Dowództwo Bry-
gady w zastępstwie uwięzionego 
rotmistrza „Łupaszki” przejął mjr. 
„Węgielny” – inspektor z Ko-
mendy Okręgu. Nie był przez nas 
lubiany za niechętny stosunek do 
Komendanta, i w naszym odczu-
ciu, brak doświadczenia w prowa-
dzeniu działań partyzanckich. 
   W niewielkim odstępie czasu od 
wyżej opisanych wydarzeń Do-
wództwo zaplanowało poważną 
akcję na pociąg wiozący broń i 
amunicję na front wschodni. Na 
tzw. oficerskim patrolu dowo-
dzonym przez por. „Mścisława” 
znaleźliśmy koło majątku Zułów 
(własność rodziny Piłsudskich) 
odpowiednie na zasadzkę miej-
sce i opracowaliśmy plan działa-
nia. W określonym przez wywiad 
dniu nasza kompania szturmowa 
zajęła o zmroku stanowiska w 
rowie przy torach kolejowych, a 
przebrani w niemieckie mundury 

koledzy zatrzymali nadjeżdżają-
cy pociąg. Gdy opanowali loko-
motywę, por. „Ronin” wezwał 
Niemców do poddania się. W tym 
momencie pociąg opuściło w po-
śpiechu kilkudziesięciu cywilów. 
Okazało się, że nie był to pociąg 
z bronią, ale „Urlaubzug” wio-
zący do „Vaterlandu” oficerów i 
żołnierzy. Opuszczający go cywi-
le byli przypadkowymi polskimi 
pasażerami. Pozostali podróżni, 
nie mieli zamiaru poddawać się i 
zaczęli do nas strzelać. Sytuacja 
stawała się groźna. Oczekiwali-
śmy kilkunastoosobowej eskorty, 
a tymczasem w pociągu mogło 
się znajdować nawet paruset do-
skonale uzbrojonych żołnierzy 
i oficerów. Na rozkaz otworzy-
liśmy ogień po wagonach. Zro-
biło się jasno od zapalających i 
świetlnych pocisków. Musieli-
śmy zrobić ogromne spustosze-
nie w przepełnionym składzie, 
bo Niemcy przycichli, po chwili 
jednak zaczęli się bronić. Wy-
skakiwali przez okna i zajmowali 
stanowiska po przeciwnej stronie 
pociągu. Po linii podano rozkaz 
„pierwszy RKM na pozycję za to-
rami”. Tym pierwszym byłem ja. 
Nie powiem, żebym był zachwy-
cony tym nieprzemyślanym roz-
kazem mjra „Węgielnego”, do-
wodzącego całą akcją, ale rozkaz 
to rozkaz, więc przeczołgałem się 
przez tory i posłałem, zmieniając 
po każdej serii stanowisko, kil-
kadziesiąt kul po oknach. Mia-
łem  magazynki załadowane na 
przemian pociskami świetlnymi 
i  zapalającymi, więc natychmiast 
zdradziłem swoją pozycję i ścią-
gnąłem \ ogień przeciwnika. Od-
pełzłem parę metrów i wcisnąłem 
się w oczekiwaniu, aż się trochę 
uciszy w jakiś dołek. raptem zo-
baczyłem sylwetkę biegnącego 
w moim kierunku żołnierza w 
panterce. Nie namyślając się po-
słałem w jego kierunku krótką se-
rię. Upadł i  po chwili usłyszałem 
głos Dymitra „Nie strzelaj, to ja”. 
Okazało się, że nie słysząc mo-
jego erkaemu przeskoczył przez 
tory, żeby mnie odnaleźć żywego, 
rannego czy zabitego. Widocznie 
Pan Bóg czuwał nad nami, bo z 
bliskiej odległości spudłowałem, 
a moje kule poszarpały tylko mu 
kurtkę na piersi i pozostawiły 
sine pręgi na skórze. Tymczasem 
z pobliskiego miasteczka zbliżał 
się ostro strzelając z broni maszy-
nowej i działek pociąg pancerny, 
zmuszając nas do wycofania się 
i ukrycia w lesie. Ta akcja z po-
wodu mylnej informacji wywiadu 
i źle zorganizowanej zasadzki nie 
przyniosła sukcesu. Liczyliśmy 
na zdobycie dużej ilości broni i 
amunicji, a straciliśmy jednego 
kolegę i chociaż natłukliśmy spo-
ro nieprzyjacielskich żołnierzy 
nie było powodu do dumy. 
   ¬Pewnego dnia niespodziewa-
nie powrócił Komendant. Po-
wiedział, że udało mu się uciec 
konwojentom. Myślę że zarówno 
Niemcy jak i Litwini poważnie 
zaniepokojeni gwałtowną eskala-
cją naszych ataków na ich skupi-
ska, aktów terroru w Wilnie, na-
padów na konwoje samochodowe 
i pojedynczych funkcjonariuszy 
administracji niemieckiej, nie 
pilnowali go zbyt gorliwie. Być 
może doszli do wniosku, że bar-
dziej im się opłaci ułatwić uciecz-
kę dowódcy jednego z najsilniej-
szych oddziałów partyzanckich, 
zdolnego jak wykazały wydarze-
nia ostatnich kilkunastu dni, do 

wywołania sporego zamieszania 
na tyłach zbliżającego się frontu 
i zyskać nieformalne¬go sojusz-
nika w zwalczaniu partyzantów 
sowieckich, z którymi byliśmy 
w nieustającym konflikcie. To 
są jednak moje osobiste domy-
sły, wysnute jedynie ze skąpych 
informacji uzyskanych w sekcji 
kontrwywiadu. Tymczasem dzia-
łalność dywersyjna Brygady prze-
ciwko władzom okupacyjnym 
nie malała, nasze pododdziały 
wzmogły działania dywersyjne w 
Wilnie, Nowej Wilejce i na całym 
kontrolowanym przez nas obsza-
rze. Opanowaliśmy kilka miaste-
czek, likwidując stacjonujące tam 
niemieckie i litewskie posterunki. 
Zmusiliśmy nieprzyjaciela do po-
ruszania się po drogach publicz-
nych w większych kolumnach w 
asyście aut pancernych j czołgów. 
Pewnego dnia zaatakowaliśmy w 
okolicy  taki konwój, ale Niemcy 
nie tylko nie uciekli, lecz zaję-
li stanowiska i otworzyli do nas 
ogień z ciężkich karabinów ma-
szynowych i działek. Zrobiło się 
gorąco,  bo byliśmy na otwartym 
terenie. Na szczęście udało się 
nam doczołgać do melioracyjne-
go rowu i bez strat wycofać z pola 
ostrzału. 
   Zgodnie z wytycznymi Okręgu 
część młodzieży została objęta 
szkoleniem w ramach kursu dla 
młodszych dowódców (taka skró-
cona szkoła podchorążych). Sze-
fem szkolenia został zastępca do-
wódcy Brygady por. „Pancerny”. 
W międzyczasie nastąpiła reorga-
nizacja Oddziału. Wobec wzmo-
żonego dopływu ludzi z organi-
zacji terenowej powstały nowe 
szwadrony, a kompania szturmo-
wa powiększyła się o jeden plu-
ton. „Szaszka” odszedł od nas 
na wyższe stanowisko, a ja obją-
łem po nim dowództwo drużyny.   
Niespodziewanie dołączył do nas 
na kilka dni Sergiusz i na czas 
jego pobytu zostałem odkomen-
derowany rozkazem Komendanta 
do sztabu. Dowództwo drużyny 
na czas mojej nieobecności prze-
kazałem Dymitrowi („Kimowi”).
Ponieważ partyzanci sowieccy 
w miarę zbliżania się frontu po-
czynali sobie coraz śmielej na 
terenach objętych do tej pory 
naszymi wpływami, Komendant 
postanowił dać im nauczkę orga-
nizując letnią demonstrację siły. 
Dla lepszego efektu umieściliśmy 
na wozie makietę działa, przykry-
liśmy ją brezentem i całą Brygadą 
ruszyliśmy w kierunku baz so-
wieckich.  Szliśmy głęboko ubez-
pieczeni natrafiając po drodze 
na niewielki opór zaskoczonych 
naszym zuchwalstwem nieprzy-
jaciół, którzy kwaterując małymi 
oddziałami po wsiach nawet nie 
wystawiali wart, a zaskoczeni 
przez nas po krótkiej „pierestrieł-
ce” nie podejmując walki, wyco-
fywali się. Ludność witała nas z 
radością i wzruszeniem. Nękani 
rozbojami mieszkali w chatach 
ogołoconych z wartościowszych 
przedmiotów użytku codziennego 
i żywności. Czego nie zrabowały 
bandy pochowali w przemyślnych 
schowkach. Żeby nas ugościć wy-
kopywali ukryte w ziemi solone 
mięso, słoninę i ziemniaki. 
    W czasie tego „zagonu” starli-
śmy się z prawdziwymi partyzan-
tami. Byli to chyba spadochronia-
rze. Otoczeni przez nas nie chcieli 
się poddać i nie mając szans boha-
tersko walczyli do końca. Ostatni 
rozerwali się granatami. Wśród 
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znalezionych przy nich doku-
mentów był rozkaz Ponomarenki 
(późniejszy ambasador ZSRR w 
PRL-u)  nakazujący sowieckim 
jednostkom partyzanckim bez-
względne niszczenie („istrieble-
nie”)  oddziałów polskich „legio-
nistów”  i wspomagających nas 
komórek ruchu oporu. Wycofując 
się po kilku dniach byliśmy żegna-
ni przez mieszkańców tej ziemi ze 
smutkiem i łzami. Pozostał mi w 
pamięci obraz klęczącego przed 
chatą starca, który płacząc bło-
gosławił nas znakiem krzyża. W 
drodze powrotnej, na postoju we 
wsi Supronięta Komendant po-
wierzył mi zadanie odnalezienia 
i doprowadzenia do miejsca po-
stoju Brygady szefa żandarmerii 
„Podbipięty”. Gdzieś zabradzia-
żył i nie zgłosił się na odprawę, 
a to już było poważne przewi-
nienie, zwłaszcza, że dopuścił się 
go człowiek odpowiedzialny za 
ład i porządek w oddziale. Wie-
działem gdzie go szukać. Miał 
dziewczynę niedaleko Straczy, w 
Niedroszli. Gdy znaleźliśmy się 
na miejscu kazałem chłopakom 
otoczyć dom, a sam wszedłem do 
środka. „Podbipięta” przywitał 
mnie z pistoletem w ręku, ale gdy 
wytłumaczyłem mu, że jestem tu 
służbowo i wykonuję rozkaz Ko-
mendanta bez sprzeciwu pozwolił 
się rozbroić. Było mi głupio, bo 
znałem tego człowieka w cywilu 
i nie miałem z nim nigdy żadnych 
zatargów, ale służba nie drużba. 
Szefa drogo kosztowały amory, 
bo tego samego dnia musiał opu-
ścić szeregi Oddziału.     
   Gdy wróciliśmy na „nasze” 
tereny, szwadrony i kompania 
szturmowa rozlokowały się w 
sąsiadujących ze sobą wsiach, a 
nasza drużyna wróciła do normal-
nych czynności zwiadowczych. 
Trwały intensywne ćwiczenia na 
kursie młodszych dowódców, a 
ponieważ większość moich chło-
paków była objęta szkoleniem, 
częściej niż zwykle przebywa-
liśmy w pobliżu sztabu,  przy 
którym odbywały się zajęcia. 
Pewnego dnia w czasie pełnienia 
przeze mnie służby podoficera 
dyżurnego patrol przyprowadził 
człowieka oskarżonego przez 
mieszkańców pobliskiej wsi o 
morderstwo. Odbyła się w szta-
bie krótka rozprawa w wyniku 
której zabójca skazany został na 
karę śmierci.  Wykonanie wyroku 
powierzono mnie. Z ciężkim ser-
cem wraz z paroma chłopakami 
z mojej drużyny wyprowadziłem 
skazanego do pobliskiego lasu. 
Był spokojny oświadczył tylko że 
chce się pomodlić. Gdy wyrazi-
łem zgodę ukląkł, zmówił krótką 
modlitwę i przeżegnał wiszącym 
na szyi medalikiem. Tym gestem 
rozbroił mnie. Zostawiłem kole-
gów na miejscu, odprowadziłem 
zabójcę kilkadziesiąt metrów w 
głąb lasu, oddałem krótką serię 
w powietrze i kazałem mu ukryć 
się daleko od miejsca popełnienia 
zbrodni, ostrzegając, że przy na-
stępnej wpadce nie będzie litości. 
Wiedziałem, że wiele ryzykuję 
puszczając wolno bandziora. Nie 
wykonując rozkazu narażałem się 
na poważne konsekwencje, ale 
pozostałem w zgodzie z własnym 
sumieniem. Po prostu nie potrafi-
łem z zimną krwią zabić bezbron-
nego człowieka. Na szczęście dla 
nas obu nie było innych świad-
ków tego zdarzenia, a winny za-
stosował się do mojego polecenia 
i zniknął, więc sprawa nie wydała 

się. 
   Pewnego dnia por. „Ronin”, do-
wódca czwartej Brygady, zwrócił 
się do mnie z prośbą, żebym mu 
towarzyszył w drodze do Wilna, 
gdzie miał się spotkać z Komen-
dantem Okręgu. Zgodziłem się 
chętnie, ciesząc się z perspek-
tywy zobaczenia się z rodziną i 
przyjaciółmi. Wyposażeni w fał-
szywe dokumenty, w cywilnych 
ciuchach, ruszyliśmy bryczką z 
maj. Punżany. Drużynę i broń 
przekazałem „Kimowi”.  W dro-
dze przeżyliśmy chwilę emocji, 
Przed posterunkiem kontrolnym 
żandarmerii oglądając dokumenty 
stwierdziliśmy, że na ausweisie 
„Ronina” brakuje odcisku palca. 
Na szczęście Niemcy zajęci byli 
przeszukiwaniem jadącej przed 
nami furmanki, a „Ronin” uda-
jąc, że sprawdza koło, smarem z 
osi wysmarował palec i odcisnął 
go na dokumencie. W Wilnie 
zabawiliśmy kilka dni podczas, 
których „Ronin” załatwiał spra-
wy służbowe, a ja odwiedziłem 
Rodzinę i przyjaciół. Był to mój 
ostatni pobyt w tym mieście 
przed aresztowaniem i deportacją 
na wschód. Wracając przeżyli-
śmy przygodę, w wyniku której 
staliśmy się posiadaczami pięk-
nego czeskiego karabinu maszy-
nowego. Ta doskonała broń była 
marzeniem każdego partyzanta, 
to też gdy mijając stojący na po-
boczu szosy niemiecki samochód 
z otwartymi szeroko tylnymi 
drzwiami zobaczyliśmy leżący 
na siedzeniu RKM, pokusa była 
zbyt wielka, żeby z niej nie sko-
rzystać. Po przyzwalającym ge-
ście „Ronina” porwałem karabin 
z zapasowymi magazynkami i po 
chwili z cenną zdobyczą galopo-
waliśmy w kierunku leśnej  dro-
gi wiodącej do miejsca postoju 
Brygady. Prawdę mówiąc nie ry-
zykowaliśmy wiele, bo wojskowi 
niemieccy pasażerowie samocho-
du byli zajęci ściganiem jakiegoś 
nieszczęśnika oddaleni o sto kil-
kadziesiąt metrów chyba nawet 
nas nie widzieli, i ewentualny po-
ścig był mało prawdopodobny, bo 
tacy odważni, żeby ścigać w lesie 
uzbrojonych w broń maszynową 
partyzantów to oni nie byli. Był to 
już teren kontrolowany przez nasz 
ruch oporu i Niemcy o tym dobrze 
wiedzieli.   
    W czasie mojej kilkudniowej 
nieobecności miały miejsce wy-
darzenia który ci skutki w swojej 
tragicznej treści pogłębiły niena-
wiść między Polakami Litwinami. 
W tym czasie Brygada kwatero-
wała w okolicy jezior Sużańskich 
w pobliżu miasteczka Podbrzezie 
obsadzonego przez silny garnizon 
policji litewskiej dającej się we 
znaki tutejszej polskiej ludności 
i stanowiącej zagrożenie dla na-
szych oddziałów partyzanckich. 
Ponieważ w bezpośrednim na-
tarciu należało się liczyć z duży-
mi stratami po naszej stronie, bo 
Litwini byli dobrze uzbrojeni, a 
dysponując siecią bunkrów wokół 
murowanej cerkwi przerobionej 
na warownię, mogli skutecznie 
bronić się, por. „Rakoczy” użył 
podstępu żeby wywabić prze-
ciwnika z warowni. W tym celu 
wysłał w okolice miasteczka kil-
ku przebranych za bandziorów 
żołnierzy uzbrojonych w lichą 
broń. W założeniu mieli oni spro-
wokować pościg i doprowadzić  
ścigających do miejsca zasadzki 
w pobliskim lesie w którym przy-
czaiła się kompania szturmowa.  

Podstęp udał się częściowo, bo 
Litwini wysłali tylko patrol roz-
poznawczy pozostając głównymi 
siłami w miasteczku. Chociaż po-
licjanci z oddziału zwiadowczego 
zostali zlikwidowany zyskaliśmy 
niewiele, bo nienaruszony prawie 
garnizon stanowił, jak się niedłu-
go okazało, ogromne zagrożenie 
dla bezbronnej ludności. W po-
bliżu Podbrzezia był duży mają-
tek Glinciszki w którym znalazło 
dzięki życzliwości polskiej admi-
nistracji schronienie kilkadziesiąt 
osób rekrutujących się z pośród 
polskiej inteligencji, przeważnie 
mieszkańców Wilna. W majątku 
tym po opuszczeniu go przez nasz 
Oddział litewscy policjanci doko-
nali masakry na polskich miesz-
kańcach dworu. Był to odwet za 
śmierć ich kolegów z patrolu.   
Oprawcy w szczególnie okrutny 
sposób mordowali, nie oszczę-
dzając kobiet w ciąży i dzieci, 
którym rozbijano głowy o mur i 
dobijano kolbami. Część rannych 
została, jak wykazały badania po 
ekshumacji, zakopana żywcem. 
Zginął też współpracujący z pol-
skim ruchem oporu zarządca ma-
jątku Władysław Komar. W sumie 
według różnych danych zabito 
od 32 do 40 osób. W tej sytuacji 
trudno się dziwić Komendantowi 
Okręgu, który rozkazał majorowi 
„Węgielnemu”, dowódcy zgrupo-
wania w skład którego wchodzi-
ła również V Brygada dokonania 
akcji odwetowej na rodowitych 
Litwinach we wsiach i miastecz-
kach skąd według danych nasze-
go wywiadu rekrutowali się po-
licjanci i mieszkały ich rodziny. 
Między innymi rozległą wieś Du-
binki, którą chroniły bunkry, a jej 
mieszkańcy mieli legalną, otrzy-
maną od Niemców broń. Między 
bajki należy włożyć wspomnienia 
kierujących akcją że miała to być 
tylko „demonstracja siły”, a sytu-
acja wymknęła się z pod kontroli 
w wyniku czego zginęli niewinni 
ludzie. Prawda była taka, że po-
szczególni dowódcy otrzymali 
rozkaz strzelania do wszystkie-
go co litewskie. I strzelano, nie 
oszczędzając również ludności 
cywilnej.  
   Opisane wyżej wydarzenia zbie-
gły się w czasie z rozgromieniem 
w Murowanej Oszmiance głów-
nych sił korpusu gen. Plechawi-
cziusa, armii powołanej przez 
Niemców do zwalczania party-
zantów, gdzie w bitwie prowa-
dzonej przez Zgrupowanie Bry-
gad AK pod dowództwem mjr. 
„Jaremy” straty nieprzyjaciela 
wyniosły około 70 zabitych i 130 
rannych, przy własnych stratach 
15 zabitych i około 15 rannych 
z których 4 zmarło w szpitalu w 
Onżadowie. Wziętych do niewo-
li Litwinów w liczbie około 150  
nasi chłopcy rozebrali do bieli-
zny, uformowali kolumnę z ofice-
rami, którym szable zamieniono 
na miotły, kazali w szyku defi-
ladowym maszerować w kierun-
ku Oszmiany. I to był początek 
końca niesławnej armii Plecha-
wicziusa. Niemieccy mocodawcy 
po serii sromotnych porażek w 
walkach z polskimi partyzanta-
mi przystąpili do rozformowania 
wczorajszych sojuszników, a gen. 
Plechawicziusa aresztowali. 
   Tymczasem front w szyb-
kim tempie zbliżał się do granic 
przedwojennej Rzeczypospoli-
tej, a skoncentrowane odziały 
cofającej się armii niemieckiej 
stanowiły coraz większe zagroże-

nie dla naszych oddziałów. Rtm. 
Zygmunt Szendzielarz w oparciu 
o wcześniejsze uzgodnienia z płk 
Krzyżanowskim „Wilkiem” nie 
zgodził się na udział V Brygady 
w ataku na Wilno w ramach akcji 
„Ostra Brama” , którego celem 
było samodzielne, bez udziału 
Armii Czerwonej zdobycie mia-
sta.    V Brygada powstała na ba-
zie zdziesiątkowanego w sposób 
zdradziecki przez partyzantów 
Markowa oddziału „Kmicica”, 
mając na swoim koncie wiele 
zwycięskich walk i potyczek z 
komunistyczną partyzantką nie 
mogła liczyć na pobłażliwość 
władzy radzieckiej i z tego zda-
wał sobie sprawę Komendant 
.Nie chciał, jak się wyraził, „wi-
dzieć swoich żołnierzy wiesza-
nych przez So¬wietów na wileń-
skich bramach”. Nie wierzył też 
w powodzenie operacji „Ostra 
Brama”. Niedaleka przyszłość 
wykazała, jak bardzo miał rację.  
    Na kilka dni przed wymarszem 
na zachód brałem udział w tzw. 
patrolu oficerskim dowodzonym 
przez samego Komendanta. Sy-
tuacja naszego Oddziału była 
krytyczna. Z jednej strony zbliża-
jąca się w szybkim marszu Armia 
Czerwona i związane z tym nie-
bezpieczeństwo, a z drugiej skon-
centrowane oddziały wermachtu, 
które podobnie jak my szukały w 
lesie schronienia przed rosyjski-
mi samolotami ostrzeliwującymi 
wszystko co się rusza. Do tego 
niedaleko miejsca naszego posto-
ju w maj. Ponary, gdzie na parę 
dni zapadliśmy żeby się przygo-
tować do dalszego marszu w nie-
znane, stacjonowała duża jednost-
ka niemiecka wysłana przeciwko 
zgrupowaniu mjr. „Węgielnego”, 
które przed paru dniami stoczyło 
ciężką, chyba największą w Ope-
racji Wileńskiej bitwę z wyco-
fującymi się z Wilna oddziałami 
gen. Stahela. Zadaniem naszego 
patrolu było znalezienie bez-
piecznego przejścia przez tory 
kolejowe, chronione jako ważny 
strategiczny obiekt przez bunkry, 
zasieki i rowy strzeleckie. Gdy 
znaleźliśmy się niedaleko poste-
runku Komendant zdjął mundur, 
zostawił automat i „po cywilne-
mu” tylko z pistoletem zatknię-
tym z tyłu za paskiem podszedł 
wraz z mówiącym po niemiec-
ku „Blokiem” do siedzących na 
ławce żołnierzy. Nie znam treści 
rozmowy, ale musiał przedstawić 
im propozycję nie do odrzucenia, 
wskazując na mnie trzymającego 
ich na muszce karabinu maszy-
nowego, bo pozwolili mu odejść 
i jak wynikało z relacji „Łupasz-
ki”, obiecali bez przeszkód prze-
puścić nas nocą przez tory. Być 
może kierowali się obawą o wła-
sne życie i zdając sobie sprawę, 
że nie cofniemy się przed walką, 
w której mogą zginąć, a może 
jako Austriacy w przeszłości 
traktowani przez nas po ludzku 
¬(nie rozstrzeliwaliśmy jeńców) 
byli nam życzliwi. 
   Jakby mało było stresu tego 
dnia, to w drodze powrotnej nad-
leciał niemiecki samolot zwia-
dowczy i zaczął podejrzanie 
nisko krążyć nad nami. Samo-
loty tego typu  lekkie i mogące 
w każdych warunkach lądować 
zaopatrzone w nadawcze stacje 
radiowe nie stanowiły bezpo-
średniego zagrożenia (nie jestem 
pewny, czy nawet miały jakieś 
uzbrojenie) były groźne przez to, 
że informowały swoje dowódz-

two o ruchach nieprzyjaciela. Za-
pytałem Komendanta czy mogę 
go przepłoszyć. Nie odpowie-
dział, tylko kiwnął głową. Tego 
mi było trzeba. Z ręki bez pod-
pórki posłałem pierwszą serię,  
spóźnioną, wziąłem poprawkę za 
smugami świetlnych pocisków i 
dostałem go. Samolot przechylił 
się na lewe skrzydło pokazując 
bok w którym ulokowałem resz-
tę magazynku. Musiałem uszko-
dzić silnik, albo trafiłem pilota, 
bo maszyna gwałtownie opadła i 
znikła za lasem kilkaset metrów 
od nas. Komendant z uznaniem 
kiwnął głową i powiedział: „To 
tak jakbyś miał „Krzyż Walecz-
nych”. No i na tym się skończy-
ło, bo w parę dni po szczęśliwym 
przejściu przez tory (Austriacy 
dotrzymali słowa), gdy żegnałem 
się z Nim udając się z raportem 
do gen Wilka widziałem majora 
Zygmunta Szendzielarza, mojego 
Dowódcę,ostatni raz...  
    Otrzymałem rozkaz towarzy-
szenia por. „Pancernemu”, do 
Komendy Okręgu. „Łupaszka” 
chcąc być w porządku wobec 
Generała i w zgodzie z własnym 
sumieniem musiał mieć oficjal-
ne potwierdzenie poprzednich 
uzgodnień dot. wycofania Bry-
gady na zachód, w kierunku 
puszczy Kampinoskiej. W mię-
dzyczasie wojska sowieckie przy 
udziale Armii Krajowej zdobyły 
Wilno i w szybkim tempie podą-
żały na zachód  zajmując tereny, 
w których kwaterowała Brygada. 
Ze względów bezpieczeństwa 
nasz oddział zmienił nazwę na 
„Brygadę Żelazną” dowodzoną 
przez „Żelaznego”. Napotykani 
po drodze radzieccy żołnierze 
nie przejawiali wrogości wobec 
nas, raczej zaciekawienie i na-
wet podwieźli nas do rogatek 
miasta. I tu „zaczęły się schody”. 
Wojskowi pełniący służbę war-
towniczą przy jednostce stacjo-
nującej na Porubanku (dzielnica 
Wilna, gdzie było lotnisko) po 
krótkiej rozmowie telefonicznej 
kazali nam udać się do sztabu. 
Tu rozmowa z oficerami nie da-
wała złudzeń do intencji wczoraj-
szych sojuszników i ich stosunku 
względem żołnierzy Armii Kra-
jowej. Oświadczono że będzie-
my pod eskortą doprowadzeni do 
sztabu armii gdzie spotkamy się 
z naszym delegatem. Nie zabra-
no nam broni, ale kazano Wyjąć 
z pistoletów maszynowych ma-
gazynki i oddać je eskortującemu 
nas czerwonoarmiście. W dro-
dze mieliśmy niemiłe spotkanie 
z patrolem milicji. Trzej ubrani 
po cywilnemu, z czerwonymi 
opaskami na ramieniu, osobni-
cy uzbrojeni w karabiny widząc 
akowców i jednego konwojenta 
zażądali wydania nas. Sytuacja 
stawała się groźna, bo ten zaczął 
się wahać, a przekazanie nas pod 
opiekę wczorajszych członków 
bandy, a dziś obrońców prawa 
nie wróżyła nam świetlanej przy-
szłości. Podszedłem do żołnierza 
i przypomniałem, że otrzymał 
rozkaz doprowadzenia nas do ko-
mendy miasta i zażądałem zwro-
tu amunicji, co ten o dziwo bez 
słowa uczynił. Stojąc tyłem do 
milicjantów załadowałem maga-
zynek i odciągając rygiel zamka 
gwałtownie odwróciłem się i po-
słałem im taką wiązankę po ro-
syjsku, że osłupieli i tchórzliwie 
wycofali się. Po tym incydencie 
konwojent zatrzymał jadący w 
kierunku miasta samochód i bez 
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przeszkód dowiózł nas do sztabu. 
Tu jak należało przewidywać ka-
zano nam oddać broń, jednak po 
interwencji oficera łącznikowego 
Komendy Okręgu AK pozwolono 
odejść. Nie na długo. Ponieważ 
zapadał zmrok, postanowiliśmy 
zanocować w najbliższym domu. 
Była to ładna willa w której pe-
chowo dla nas kwaterował wyż-
szy oficer sowiecki. Gospodarze 
przyjęli nas gościnnie i nic nie 
mówiąc o lokatorze umieścili w 
pokoju gościnnym. Ledwo usnę-
liśmy, do pokoju wpadło kilku 
czerwonoarmistów z pułkowni-
kiem na czele, świecąc w oczy la-
tarkami i celując do nas z pepesz 
kazali zbierać się, („sabirajtieś”) a 
oficer (prawdopodobnie ten, który 
kwaterował w tym domu) zażądał 
ode mnie oddania parabelum, 
który schowałem za paskiem, pod 
mundurem. Musieli już od pew-
nego czasu nas śledzić, bo skąd 
wiedzieli jaki mam pistolet (cha-
rakterystyczna kabura) i że go nie 
oddałem. Rozdzielono nas.
    Mnie załadowano do samocho-
du i przewieziono do okratowanej 
piwnicy w szkole na Antokolu, 
gdzie tłoczyło się kilkudziesięciu 
„własowców” (renegatów rosyj-
skich wcielonych przez Niem-
ców do formacji policyjnych).   
Po paru godzinach zaczęto nas 
wyprowadzać pod bardzo silną 
eskortą i ładować do samocho-
dów. W pewnym momencie jeden 
ze stojących przed bramą ofice-
rów zwrócił się do mnie, pytając 
kim jestem. Wyraźnie odcinałem 
się w polskim mundurze z bia-
ło czerwoną opaską na ramieniu 
i to na moje szczęście zwróciło 
jego uwagę. Gdy wyjaśniłem, że 
jestem żołnierzem polskiej armii, 
kazał mi wyjść z szeregu, jedno-
cześnie w ostrych słowach zwró-
cił uwagę dowódcy konwoju żeby 
Polaków nie umieszczać razem z 
własowcami. Gdy znalazłem się 
następnego dnia w obozie Mied-
niki, w którym znajdowało się 
już parę tysięcy internowanych 
akowców, uświadomiłem sobie, 
że wróciłem chyba z dalekiej dro-
gi, bo moi wczorajsi własowscy 
towarzysze niedoli byli prawdo-
podobnie wywożeni za miasto 
i tam rozstrzeliwani. Sowieci z 
właściwym sobie talentem w bu-
dowie łagrów adoptowali starą 
twierdzę z poniemieckimi baraka-
mi, otoczoną wysokim murem, na 
którym umieścili gniazda karabi-
nów maszyno-wych i tu spędzali 
rozbrojonych zdradziecko wczo-
rajszych sojuszników w szturmie 
na Wilno. 
   Znaleźli się tu chłopcy z pierw-
szej sekcji, z którymi Dymitr 
wyruszył w czasie mojej nieobec-
ności w okolice Straczy i Niedo-
szli, gdzie w pospolitym ruszeniu 
zebrał kolegów z konspiracji, 
tworząc oddział w składzie oso-
bowym pełnego plutonu. Dołą-
czył z nim do brygady „Narocz” 
dowodzonej przez kpt. „Ronina” 
i brał udział w największej bitwie 
stoczonej z Niemcami w ramach 
akcji Ostra Brama pod Nowo-
siółkami, w której zgrupowanie 
mjr „Węgielnego” obok regular-
nych oddziałów wermachtu bro-
niących przeprawy przez Wilię 
miało za groźnego przeciwnika 
16 pułk strzelców spadochrono-
wych z grupy Tolsdorfa. „Ronin” 
zdając sobie sprawę z przewagi 
przeciwnika wycofał Oddział do 
lasu i bronił się zajmując pozy-

cje w starych okopach. Tu mimo 
gwałtownych ataków spadochro-
niarzy przetrwał, zadając nieprzy-
jacielowi dotkliwe straty. Dymitr 
walczył do końca u jego boku. 
Za bohaterską postawę otrzymał 
Krzyż Walecznych. W bitwie 
straty niemieckie wyniosły około 
1000 żołnierzy, w tym 300 wzię-
tych do niewoli i przekazanych 
Rosjanom. Nasze straty mimo 
zwycięstwa nad elitarnym puł-
kiem nieprzyjaciela były duże: 
80 poległych, 40 rannych i 10 
zaginionych. Według sprawdzo-
nych źródeł Niemcy na polu wal-
ki dobijali polskich partyzantów. 
Major „Węgielny” i żołnierze 
Zgrupowania zostali wyróżnieni 
za dzielną walkę z wrogiem przez 
sowieckiego generała Biełkina - 
Gładyszewa, a w parę dni po tym 
zdradziecko rozbrojeni, uwięzieni 
w Miednikach i zesłani do Kaługi 
Dymitr nie zagrzał miejsca w 
obozie. Chory na anginę został 
przewieziony do więziennej izby 
chorych w Wilnie i stamtąd udało 
mu się uciec. W 1945 r. walczył 
w Białostockim w szwadronie 
ppor. „Zygmunta” (Zygmunta 
Błażejewicza) gdzie w bitwie 
z Sowietami stracił rękę (2-gi 
Krzyż Walecznych). Wracam do 
Miednik. Oprócz Dymitra, moich 
chłopaków i znajomych z kon-
spiracji znaleźli się tu koledzy z 
brygady Szczerbca: ppor. Antoni 
Czechowicz- nasz kuzyn, Wło-
dek Jurasow – „Wiarus”, Kazik 
Chmielowski – „Rekin”, Józek 
Surowiak i inni. Mimo raczej 
spartańskich warunków byto-
wania optymizm nas nie opu-
sz¬czał, wierzyliśmy naiwni, że 
zachodni mocodawcy upomną się 
o nas. Rodziny dowiedziały się 
o miejscu naszego internowania 
i masowo, sobie tylko znanymi 
sposobami przemycały dla nas 
paczki żywnościowe. Dochodziły 
zalecenia żeby nie uciekać i nie 
godzić się na wcielenie do armii 
gen. Berlinga. Wszystko to było 
robieniem wody z mózgu, bo jak 
niebawem okazało się, działania 
Sowietów nie pozostawiały złu-
dzeń co do naszego dalszego losu. 
Pewnego dnia odwiedził obóz 
przedstawiciel nowej władzy płk 
Soroko (tak się przedstawił) w to-
warzystwie Jerzego Putramenta, i 
w łamanym polskim języku usiło-
wał zwerbować nas do ludowego 
wojska polskiego, nie szczędząc 
przy tym inwektyw pod adresem 
Armii Krajowej, a gdy zaczęli-
śmy w odpowiedzi skandować 
„Wilka! Wilka!”. Obaj zaczęli 
nas straszyć łagrem. My ze swej 
strony odrzucaliśmy ich pecyna-
mi błota zmieszanego z gównem. 
Niestety jak się wkrótce okazało 
ponure przepowiednie towarzy-
szy oficerów zaczęły się spraw-
dzać. Żołnierzy którzy zgłosili się 
do armii Berlinga cofnięto z po-
wrotem do obozu.
    Nadszedł czas transportu. Za-
roiło się od „zielonych” pogra-
niczników, chyba najgorszych 
z najgorszych enkawu¬dzistów, 
młodych i bardzo bezwzględnych 
janczarów komunizmu Zaczę-
to nas wyprowadzać grupami za 
mury i poddawać dokładnej rewi-
zji, rozbierano do naga i badano 
szczegółowo ubranie, bieliznę i 
rzeczy osobiste, następnie ufor-
mowano w kolumny i ruszyliśmy 
w kierunku stacji kolejowej. Szli-
śmy czwórkami w mundurach z 
opaskami drogą obstawioną po 

obu stronach przez „zielonych”, 
za którymi co kilkadziesiąt kro-
ków stały ciężkie karabiny ma-
szynowe i czołgi i jakby tego 
było mało nad głowami krążyły 
samoloty. Bali się nas, nawet bez-
bronnych. Między eskortującymi 
nas żołnierzami kłębiły się tysią-
ce żegnających krewnych, przy-
jaciół, znajomych. Każdy chciał 
podejść, podać paczkę’ pożegnać 
się...Niektórym to się udawało. 
Nieoceniona Ciocia Ania i Da-
nusia przedarły się przez kordon 
i podały mi kanapki i zegarek. 
Gdy zaczęliśmy śpiewać: „Marsz, 
marsz Polonia, marsz dzielny na-
rodzie...” buchnął wielki płacz. 
Zupełnie filmowa scena: Idące w 
szyku marszowym wojsko, śpie-
wające patriotyczną pieśń, ota-
czający nas szlochający tłum bli-
skich i zdezorientowani, mocno 
zdenerwowani konwojenci strze-
lający w powietrze i bezskutecz-
nie nawołujący do zaprzestania 
śpiewu („priekratit’ pieśniu!”). 
   Na stacji załadowano nas do 
towarowych wagonów z zabez-
pieczonymi drutem kolczastym 
oknami, bez zabudowy i urządzeń 
sanitarnych. Było tak ciasno, że 
nie wszyscy mogli usiąść na pod-
łodze, nie mówiąc już o leżeniu. 
Do tego kilkudziesięciostopnio-
wy upał i brak wody sprawiały, że 
mniej odporni zaczęli gwałtownie 
opadać z sił, nierzadkie były wy-
padki omdlenia, a nawet zgonów. 
Jeden z kolegów po obluzowaniu 
drutu kolczastego usiłowali  zała-
twić potrzebę fizjologiczną przez 
okno i został ciężko postrzelony. 
Zmarł po paru godzinach.   Po 
kilkudziesięciu godzinach jaz-
dy pociąg zatrzymał się w pod-
mokłym lesie. Pozwolono nam 
wyjść na kilka minut. Skwapliwie 
skorzystaliśmy z możliwości uga-
szenia straszliwego pragnienia 
w przydrożnym bagnie. Starali-
śmy się filtrować brudną, czarną 
wodę przez szmatki, ale to jak się 
wkrótce okazało nie na wiele się 
zdało. Po kilku godzinach zaczęły 
się dolegliwości żołądkowe, bóle, 
biegunka, u wielu krwawa. Nie-
którzy koledzy rozsuwali druty w 
oknach i wyskakiwali w biegu po-
ciągu. Do tych strzelali „zieloni” 
ze specjalnych budek usytuowa-
nych między wagonami nie dając 
im żadnych szans ucieczki. Ciała 
zabitych i zmarłych z wycieńcze-
nia porzucano przy torach. Na sta-
cjach kolejowych, gdzie na krótko 
stawaliśmy eskorta nie pozwalała 
kobietom podawać nam wodę, 
informując że jest to  transport z 
„białymi faszystami”. Dawano 
nam raz dziennie minimalne por-
cje żywności w postaci czarnych, 
twardych jak kamień sucharów 
i solonych śledzi. Jeżeli dodam, 
że do tego typu pożywienia nie 
otrzymywaliśmy żadnych płynów 
można sobie wyobrazić  ¬w  jak 
perfidny sposób oprawcy starali 
się umilić nam życie. 

Po kilku dniach tej makabrycznej 
podróży nasz pociąg zatrzymał 
się na nieznanej stacji. Dobiega-
ły nas dźwięki polskiej muzyki 
ludowej. Gdy rozsunięto drzwi 
zobaczyliśmy stojącą na peronie 
grupę oficerów i sierżantów. Za-
chowywali się poprawnie, niektó-
rzy salutowali. Nieopodal grała 
orkiestra wojskowa. To była Ka-
ługa, miasto stanowiące pierwszy 
etap naszej krajoznawczej podró-
ży po Związku Radzieckim.

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

Z serii: „Zatrzymane w kadrze”
Redakcja

/ Borysław - pozostałości polskich domów przy ul. Panskiej Foto: Marian Koch

/ Borysław - pozostałości polskich domów przy ul. Panskiej. Foto: Marian Koch

/ Borysław - pozostałości polskich domów przy ul. Panskiej Foto: Marian Koch

/ Borysław Tustanowice - wspólczesne miejsca gdzie stały szyby naftowe Foto: Marian 
Koch

/ Borysław Tustanowice - rozlana przy wydobyciu ropa zanieczyszcza środowisko - niko-
mu to nie przeszkadza Foto: Marian Koch
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75.rocznica ludobójstwa SIERPIEŃ 
oraz LATO 1943 ROKU
Stanisław Żurek

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE- DODATEK SPECJALNY

 Na przełomie lipca i sierpnia 1943 
roku:   

W kolonii Cegielnia stanowiącej 
przedmieście miasta Równe: „Pasąc 
dziadkową „Białkę” pan Julian /Julian 
Jamróz – przypis S.Ż.) był świadkiem 
przygotowań do mordu grupy więź-
niów, wśród których co najmniej stu 
należało do polskiej konspiracji. Mor-
du dokonano na przedmieściach Rów-
nego - w tzw. Cegielni. Jego autorem 
było gestapo i policja ukraińska. - Owa 
Cegielnia to były tzw. glinianki, czyli 
doły, z których wybierano glinę na ce-
gły do budowania Równego - mówi. - 
Otoczone były łąkami, na które w porze 
kwitnienia kwiatów tutejsi mieszkańcy 
nie radzili wchodzić. Wydzielały one 
tak intensywny zapach, że powodował 
zawroty głowy, a nawet utratę przy-
tomności. W jednym z dołów, z którego 
wybrano glinę Niemcy zorganizowali 
„mordownię”. Mnie i grupkę chłopa-
ków często towarzyszących mi przy 
pasieniu krowy zainteresowało, po co 
Niemcy jeżdżą do tej glinianki. Pod-
kraść się do niej nie było łatwo. Przy 
gliniance stała warta. Nam jakoś się 
udało. Na własne oczy widziałem ja-
kieś belki, deski, kupę sznurów, dużo 
ściętych choinek, siekiery i jakieś becz-
ki z czarną mazią. W kilka dni póź-
niej nad Równem od strony glinianek 
zaczął snuć się czarny dym. Okazało 
się, że Niemcy w gliniance zbudowali 
szubienice i część więźniów powiesili. 
Innych rozstrzelali. Zwłoki pomor-
dowanych ułożyli w pryzmy, obłożyli 
choinkami, oblali mazią z beczek i pod-
palili. Ludzie wiedzieli, co się dzieje. 
Chodzili przygnębieni, modlili się itp. 
Dzisiaj przypominam sobie, że chociaż 
historycy piszą tylko o jednym mordzie, 
to w tych gliniankach było prawdopo-
dobnie więcej. Jeden z nich miał miej-
sce na przełomie lipca i sierpnia. Część 
zbóż stało bowiem jeszcze na polach.” 
(Marek A. Koprowski: Ten sam kahał 
witał Niemców; w:  https://kresy.pl/
kresopedia/ten-sam-kahal-wital-niem-
cow/ ;  07 marca 2011). 

We wsi Cygany pow. Borszczów 
banderowcy uprowadzili do lasu 5 Po-
laków, którzy  zostali zamordowani: 
Dzikowska Anna, Kraśnicki Kazimierz 
l. 30, Sokołowski Józef, Karwacki 
Piotr l. 50, Radol Henryk l. 20. (Ku-
bów Władysław: Terroryzm na Podolu; 
Warszawa 2003).

   1 sierpnia 1943 roku: 

W kol. Andrzejówka pow. Równe 
upowcy obrabowali i spalili kolonię 
oraz zamordowali ponad 50 Polaków. 

W miasteczku Białozurka pow. 
Krzemieniec zamordowali co naj-
mniej 10 Polaków, w tym 2 rodziny 
oraz ojca z córką. 

We wsi Kozaczki pow. Krzemieniec 
miejscowi „powstańcy ukraińscy” za-
mordowali 49-letnią Annę Babczyk 
oraz na łące dwóch z nich, Iwan Zysko 
i Sawa „Slipyj” zadźgali nożami jej 
matkę, około 70-letnią Antoninę Ma-
zur. 

W miasteczku Kulików pow. Żół-
kiew banderowcy uprowadzili 28-let-
niego Bronisława Bojsarowicza, który 
zaginął bez śladu. 

W kol. Ożgowo pow. Kostopol za-
mordowali 30 Polaków. 

W miasteczku Tuczyn pow. Równe 
podczas nocnego napadu zamordowa-
li kilkunastu Polaków, w tym ojca z 2 
córkami lat 15 i 19, matkę z 2 córkami, 
młodą kobietę (której rozpruli brzuch) 
z niemowlęciem.    

We wsi Załuże pow. Krzemieniec: 
„Marcelina Kaszuba z d. Kucharska 
została przez banderowców, którymi 
dowodził jej sąsiad, spalona żywcem 
we własnym domu 1.08.1943” (http://

wolyn.republika.pl/opisy/zaluze-05.
htm  ). 

   W nocy z 1 na 2 sierpnia: 

W kol. Leonówka pow. Równe upo-
wcy dokonali rzezi 150 Polaków. Całe 
rodziny ginęły od kul, noży, siekier i in-
nych narzędzi, bądź płonęły żywcem. 
Dziewczynkę Władysławę Bagińską 
wytropili w stogu siana i zasztyleto-
wali, zamordowali także jej rodziców 
i pięcioro rodzeństwa. Wdowę Mar-
celinę Piotrowską zarąbali siekierą, jej 
9-letnią córkę Władysławę i 7-letnią 
Romualdę zakłuli widłami, 5-letniego 
syna Stefana zarąbali siekierą a 3-let-
niego syna Waldemara zastrzelili. „Do 
Leonówki tragedia przyszła 1 sierpnia 
1943 r. tuż przed północą. 39-letnia 
wówczas Apolonia Reszczyńska tak za-
pamiętała tę noc:„W dzień pracowali-
śmy w gospodarstwie domowym w Le-
onówce, a na noc jechaliśmy konnym 
zaprzęgiem do Tuczyna. Nasi sąsiedzi 
z Leonówki nocowali w okolicznych 
krzakach i zagajnikach. Wszyscy bali-
śmy się, że śmierć może przyjść nocą. 
Mężczyźni wieczorami zaciągali stra-
że na rogatkach wsi. W fatalny dzień 
1 sierpnia 1943 roku po wieczornej 
mszy w kościele, trochę uspokojeni, 
postanowiliśmy nie jechać na nocleg 
do Tuczyna. Gnana jednak jakimś złym 
przeczuciem namówiłam swych sąsia-
dów, rodzinę Łojów, aby przyszli do 
nas do chaty pomodlić się przy figurze 
Matki Boskiej z Niepokalanowa. Około 
godziny 22.00, w czasie odmawiania li-
tanii, usłyszeliśmy strzały i gdy wybie-
gliśmy z domu, ujrzeliśmy, jak na po-
czątku wsi od pocisków zapalających 
buchnął ogień z kilku krytych słomą 
chat. Wszystkich ogarnęło przerażenie. 
W wielkim chaosie, wśród wrzasków, w 
grzmocie eksplozji karabinowych po-
cisków, w blaskach krwawych języków 
ognia bijących w niebo z palących się 
domów i stodół, chwyciłam swe naj-
młodsze dziecko, sześciomiesięczne-
go Romana, i zaczęłam biec na oślep 
przed siebie w kierunku lasu. Mąż mój 
pobiegł ze starszymi dziećmi za stodołę 
w zboże. Świst kul wyzwalał we mnie 
niespożyte siły. Młodsze dzieci rozbie-
gły się w różne strony razem ze spusz-
czonym z łańcucha psem. Nie zdawa-
łam sobie jeszcze sprawy, że wieś jest 
otoczona przez banderowców. Z Rom-
kiem na rękach biegłam, potykając się 
między łanami dojrzewającego żyta. 
Przy mnie był cały czas skomlący ze 
strachu pies. Gdy byłam już blisko lasu, 
przede mną jak z podziemia wyrósł po-
tężny Ukrainiec z karabinem w rękach. 
Poznałam go. Był to Szkul, Ukrainiec z 
sąsiedniej wioski, który często bywał u 
nas. Był producentem betonowych krę-
gów do studni i przed kilku tygodniami 
na środku naszego podwórka z moim 
mężem montował te kręgi w nowo wy-
kopanej studni. Był miłym, serdecznym 
człowiekiem i nawet zaprzyjaźniliśmy 
się z nim. Teraz ujrzałam go w nowej 
roli. Z jakimś obłędnym błyskiem w 
oczach i straszliwym grymasem twarzy 
bez wahania strzelił prosto w moją gło-
wę. Kula świsnęła mi przy lewej skroni, 
zrywając przepaskę do włosów i powo-
dując krwotok z przestrzelonego ucha. 
Runęłam z dzieckiem w zboże, nie tra-
cąc jednak przytomności. Szkul sądził, 
że mnie zabił. Synka Romka przydeptał 
butem. W tym momencie usłyszałam 
rozkaz: „prawe kryło w pered” (pra-
we skrzydło do przodu). Szkul wykonał 
polecenie. Przekroczył leżącą we krwi 
kilka metrów ode mnie Marynię, sio-
strę mego męża zamężną z Wąsowskim. 
Obok niej leżał, na szczęście żywy, jej 
dwuletni syn Stefek, który obecnie 
mieszka we Wrocławiu. Gdy Szkul po-
szedł w stronę wioski, by tam realizo-
wać morderczy rozkaz, ja podniosłam 
się, przykryłam swe dziecko snopkiem 
i w szoku pobiegłam dalej do lasu. 
Strzelali za mną, ale nie trafili. Gdy za-
częło świtać, Ukraińcy ze wsi ustąpili. 

Wówczas wróciłam na miejsce, gdzie 
schowałam dziecko. Znalazłam je całe 
i żywe. Ale Romek do końca życia miał 
wgniecioną klatkę piersiową - była to 
pozostałość po obcasie Szkula. Wszyst-
kie domy w Leonówce były spalone. 
Wśród pogorzelisk leżały dziesiątki 
trupów. Tylko moja rodzina miała wy-
jątkowe szczęście - wszyscy przeżyli-
śmy: mąż i sześcioro naszych dzieci. 
Drugiej takiej rodziny w Leonówce 
nie było. W każdej kogoś opłakiwano. 
/.../ Opowieść Apolonii Reszczyńskiej 
opublikowałem 3 października 1996 
roku w „Gazecie Brzeskiej”. W maju 
2013 roku, w trakcie pisania tego tek-
stu, postanowiłem dowiedzieć się, ja-
kie były dalsze losy mej rozmówczyni 
sprzed wielu lat. Od jej syna, Alfreda 
Reszczyńskiego, dowiedziałem się, że 
żyła jeszcze dwa lata, a okoliczności 
jej śmierci były równie wstrząsające 
jak przytoczona wyżej opowieść. Na 
święta Bożego Narodzenia roku 1998 
Apolonia Reszczyńska, licząca wów-
czas 94 lata, pojechała do Brzegu, 
do swej córki Zofii (rocznik 1938), po 
mężu Malinowskiej. W czasie nocy syl-
westrowej, przebudzona wystrzałami i 
eksplozjami fajerwerków witających 
Nowy Rok pod brzeskim ratuszem, 
wyrwana ze snu, sądząc, że to napad 
banderowców, otworzyła okno i aby 
się ratować ucieczką, tak jak przed 65 
laty w Leonówce, wyskoczyła przez 
nie. Pokoik, w którym spała, był na 
wysokim parterze. Upadek okazał się 
tragiczny w skutkach. Złamała nogę 
i pokaleczyła sobie twarz, bo wpadła 
głową w krzak róży. Przewieziona do 
szpitala żyła jeszcze miesiąc. Trauma 
„czerwonych banderowskich nocy”, 
gdy płonęły całe wołyńskie wsie, zosta-
ła w niej do końca życia.” (Stanisław 
S. Nicieja: „Moje Kresy. Spór o Ban-
derę”; w: http://www.nto.pl/apps/pbcs.
dll/article?AID=/20130518/REPOR-
TAZ/130519469.  Za: http://wolyn.org/
index.php/wolyn-wola-o-prawde/839-
tragedia-leonowki-opowie-apolonii-
reszczyskiej-z-ppic.html. Wyszukał i 
wstawił :Bogusław Szarwiło). 

W futorze Pózikowskiego pow. Krze-
mieniec zamordowali 7 Polaków z 2 
rodzin Pózikowskich oraz na tzw. Dę-
binie 3-osobową rodzinę Kozubskich. 
„W chwili rozpoczęcia II-ej wojny 
światowej w 1939 r. miałam 14 lat i by-
łam jedną z pięciorga dzieci w rodzinie 
tzw. zubożałej szlachty. Mieszkałam 
wraz z rodziną na futorze, stanowiącym 
resztówkę majątku dziadka Edwarda 
Pózichowskiego. /…/ W promieniu 3 
km od futoru nie było żadnego osiedla 
ani gospodarstwa. Na zachód od futoru 
w odległości 5-7 km znajdowały się go-
spodarstwa osadników wojskowych na 
tzw. Weteranówce, a na północnym-
-wschodzie na tzw. Dębinie mieszkali z 
dziada pradziada Kozubscy, Niepoczę-
towscy i Rosjanin Siedielnik oraz bar-
dzo biedny osadnik wojskowy Fabian 
Staniszewski. Obok nas na futorze 
mieszkał sąsiad Ukrainiec Fedosiuk z 
rodziną. ./.../ W niedzielę pierwszego 
dnia sierpnia 1943 r. dzień był parny i 
nawet słońce było zamglone. Chodzili-
śmy na futorze przygnębieni, unikając 
się nawzajem. Księdza już nie było, 
więc i do kościoła nic poszliśmy. Wie-
czorem, jak zwykle, przyszedł do nas 
sąsiad Ukrainiec Aleksander Fedosiuk. 
Brat mój Wacław w rozmowie z nim po-
wiedział, iż czasy są niespokojne, lecz 
my nikomu krzywdy nie zrobiliśmy, 
więc gdyby nam groziło niebezpieczeń-
stwo - to przez wieloletnią przyjaźń - 
Aleksander nas uprzedzi, to my wyje-
dziemy do Polski Centralnej. On to 
potwierdził, a o 2.00 w nocy przyszedł 
wraz z uzbrojonym oddziałem bandy-
tów UPA, by wymordować całą moją 
rodzinę. Tragedii nocy z I-go na 2-go 
sierpnia 1943 r. nie da się zapomnieć. 
Część mojej rodziny, tj. ojciec, matka, 
dwie siostry i najmłodszy brat spaliśmy 
od wielu dni w stodołach i szopach na 

sianie. Obudziło nas światło latarek i 
rozkaz w języku rosyjskim, by udać się 
do mieszkania w celu przeprowadzenia 
rewizji, bo podobno u nas jest broń. Z 
uwagi na upały byliśmy w skąpej bie-
liźnie nocnej, tylko mama wsunęła nogi 
w buty. Idąc pod eskortą uzbrojonych 
bandytów ścieżką wśród krzaków ma-
lin od budynków gospodarczych do 
mieszkania, widziałam, że wszystkie 
okna w domu zostały obstawione przez 
uzbrojonych ludzi. W mieszkaniu obu-
dzili mego brata Wacława i kazali się 
zebrać w jednym pokoju, by im nie 
przeszkadzać w rewizji. Było nas 12 
osób, tj. 10 z mojej rodziny i stryj Ber-
nard z żoną. Bandyci cały czas mówili 
po rosyjsku, podszywając się pod par-
tyzantów radzieckich i dopiero kiedy 
powiedzieli „bliże kścienkie” i „wy 
chotite samostijnej Ukrainy” (my Po-
lacy) zdaliśmy sobie sprawę kto to jest 
i że to koniec. Zobaczyłam pobladłą 
twarz mamy i nawet nie zdążyliśmy od-
powiedzieć, gdy od drzwi z przedpoko-
ju padły ze trzy serie strzałów z karabi-
nu maszynowego. Z odległości 2-3 m 
widziałam błyski w czasie strzałów. 
Zestrzelone światło lampy naftowej, 
stojącej na stole przed nami, pogrążyło 
pokój w ciemnościach i straciłam przy-
tomność. Gdy się ocknęłam - modliłam 
się. Leżałam na podłodze pod czyimś 
ciężkim ciałem, które może w ostatnich 
konwulsjach wciągało mnie pod siebie. 
Słyszałam jego charczący oddech, jęki 
konających i kilkakrotny krzyk mojego 
14-letniego brata Rysia „Ja tak nie 
chcę”. Nie bolało mnie nic, a kiedy 
uniosłam głowę, zobaczyłam na tle 
światła w pokoju stryja (za przedpoko-
jem), że nikogo nie ma w przedpokoju. 
Bandyci rzucili się w tym czasie do ra-
bunku u stryja i w budynkach gospo-
darczych. Chyba instynktem życia wie-
dziona - wstałam i niemal po kostki 
brodząc we krwi, prześlizgnęłam się 
przez drzwi boczne do kuchni. Tam 
przez tapczan stojący przy oknie wy-
chodzącym na ścieżkę do budynków 
gospodarczych, nie zastanawiając się. 
wyskoczyłam i wpadłam w krzaki malin 
tuż obok tej ścieżki. Na tapczanie do 
bosych i mokrych od krwi stóp przy kle-
iła się poszewka z pościeli, a na oczy 
spływała mi krew z rany głowy. Nic 
wówczas nic myślałam, bo gdyby dzia-
łał zdrowy rozsądek, to przecież wi-
działam wcześniej obstawione okna 
domu i nie próbowałabym lam uciekać. 
Wyskakując przez okno, widziałam 
łunę ognia w stronie zamieszkania ro-
dziny Kozubskich. Byłam jak zaszczute 
zwierzę. Leżałam odrętwiała ze stra-
chu, gdy nagie usłyszałam biegnących i 
klnących po ukraińsku bandytów, a 
równocześnie strzał nad moją głową. 
W jednej sekundzie pomyślałam, że 
mnie odkryli i skuliłam się, czekając 
ciosu, ale oni wówczas zobaczyli dalej 
moją siostrę Jadwigę uciekającą do 
krzaków róż i jaśminów. Zabili ją i póź-
niej podpalili. Po tym fakcie bandyci 
wrócili do pokoju trupów. Zapalili knot 
lampy i zabili płaczące w kołysce 
8-dniowe dziecko Wacława oraz zdjęli 
buty z nóg mojej matce, leżącej na tap-
czanie pod ciałem Wacława, myśląc, że 
jest ona trupem. Dali jeszcze dwie serie 
strzałów po trupach i kończąc rabunek 
odzieży, pościeli itp. w domu oraz ma-
szyn i inwentarza żywego w budynkach 
gospodarczych - podpalili je i odjecha-
li. Słyszałam pojedyncze detonacje 
koło płonących budynków magazynu - 
to była amunicja Wacława, pseudonim 
„Gołąb”, który był dowódcą organizo-
wanego oddziału AK. aleja o tym nie 
wiedziałam i myślałam, że jeszcze ban-
dyci działają. Rana na głowie zaschła i 
tylko coraz bardziej bolała mnie prawa 
noga, gdyż miałam trzy kule w udzie, 
które, jak się w Koszlakach okazało, 
nie naruszyły kości. Komary, czując 
krew, bzykały nade mną, a kiedy był już 
dzień, zdecydowałam się wyjść i szukać 
pomocy. Idąc koło domu, widziałam 

przez wybite okno ciało zabitego brata 
Wacława, opartego o ścianę z ranami 
na skroni, roztrzaskaną główkę 8-dnio-
wego dziecka w kołysce i nikt nie ode-
zwał się na moje wołanie. Widziałam 
leż dopalające się zwłoki mojej siostry 
Jadwigi leżącej koło jaśminów. Myśla-
łam, że zostałam tylko sama i nie wie-
działam co robić. Kuśtykałam okrwa-
wiona jak upiór w stronę budynków 
sąsiada Ukraińca, gdy nagle spoza 
drzew z podwórza sąsiada usłyszałam 
krzyki i głosy mojej bratowej Marii: 
„Mamusiu - Gina żyje!” (tak mnie w 
rodzinie nazywano). Nie da się opisać 
rozpaczy matki po stracie dzieci i tak 
dobrego męża. Wyglądała jak nieprzy-
tomna czy obłąkana. Nikt z nas nie pła-
kał, bo z bólu chyba łzy wyschły. Ukra-
ińcy - sąsiedzi z Aleksandrem Fedosiu-
kiem stali ze spuszczonymi głowami, a 
naprzeciw nich w bieliźnie stały: chora 
(po połogu) bratowa Maria z wylęknio-
nym półtorarocznym synkiem (w koszu-
lince) na ręku. moja mama oraz na 
ziemi leżała ranna w nogę żona stryja 
Bernarda. Wyszli oni z pokoju trupów, 
kiedy mama zawołała: „ Wstawajcie 
kto Żywy!”. Odezwał się wówczas żyją-
cy jeszcze stryj Bernard i prosił: „Cią-
gnijcie mnie, ja nie chcę się spalić”. 
Kobiety z trudem wyciągnęły go przed 
dom, bo był w stanie agonii i głowa stu-
kała po schodach. Miał wiele ran na 
piersiach i odstrzeloną za kostką pra-
wą rękę. To on mnie zasłaniał i zagar-
niał ręką pod siebie, a kula, która mnie 
raniła w głowę, urwała mu rękę. Zaraz 
też umarł. W czasie tej masakry nawet 
niespełna dwuletni synek Wacława, 
przygnieciony na tapczanie ciałem za-
bitego swego ojca i leżącej babci, tj. 
mojej mamy, zaczął płakać, a kiedy ta 
szepnęła mu: „Nie płacz, babcia jest 
przy tobie” do końca masakry nie ode-
zwał się, a na wezwanie babci wstał jak 
duszek blady i przestraszony. Przez 
wiele tygodni dziecko to nie odezwało 
się i nie zapłakało. Milczało jak nieme i 
tylko nie dało od siebie odejść. /.../ 
Rano 2-go sierpnia 1943 r. wróciła do 
domu na futor córka stryja Bernarda - 
Walentyna, która tragicznej niedzieli 
była u koleżanki w miasteczku. Moja 
mama zawsze była energiczna, a teraz 
zdając sobie sprawę, że musi nas ura-
tować - oblewając przedtem wodą z 
beczek stojących koło pompy palące się 
okno - wskoczyła do mieszkania po 
resztki odzieży i płótna do opatrzenia 
ran, ale tam już nic nie było. W sadzie, 
graniczącym z sąsiadem Fedosiukiem, 
znalazła trochę naszego ubrania, które 
bandyci zagrabili i niosąc zgubili. Przy 
pomocy dzieci bardzo biednego osad-
nika wojskowego Staniszewskiego i ro-
dziny Nicpoczętowskich, mieszkają-
cych o parę kilometrów od futoru, 
mama skręciła ze sznurków uprząż do 
starego wózka, stojącego w szopie przy 
budynkach ukraińskiego sąsiada (i dla-
tego nie spalonej). Dzieci Staniszew-
skiego odnalazły i przyprowadziły pa-
sącą się na łące starą klacz - emerytkę, 
którą mama zaprzęgła do wózka. Na 
nim położono ranne kobiety i dziecko, 
przywiązano jedyną krowę, która wy-
rwała się bandytom, a same idąc pie-
szo ruszyły do odległych około 10 km 
Koszlak. Na pożegnanie mama powie-
działa Ukraińcom, by im Bóg zapłacił 
za to, co nam zrobili. Gdybyśmy zostali 
w futorze do wieczora, bandyci na 
pewno zabiliby nas, tak jak wielu Pola-
ków, którzy nie zdążyli uciec z Biało-
zórki. Około południa dotarłyśmy do 
Koszlak. a tam Polski Komitet Opieki 
nad Uchodźcami, przy pomocy żołnie-
rzy niemieckich udzielił nam pomocy 
lekarskiej i zaopiekował się nami, a w 
następnym dniu odtransportowano nas 
do Zbaraża. Paru Polaków za zgodą 
Niemców pojechało z Koszlak na futor 
i do gospodarstwa Kozubskich, ale tam 
już nikt nie żył. Nasz ukraiński sąsiad 
Fedosiuk uciekł z rodziną z futoru, bo-
jąc się zemsty, lecz nikt z Polaków na 
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nich się nie mścił. Ci sami bandyci w tę 
samą noc 2 sierpnia 1943 r. wymordo-
wali rodzinę Kozubskich, zabijając 
Narcyza, jego żonę Helenę i 18-letnią 
córkę Emilię. Uratował się tylko naj-
młodszy ich syn Apolinary, który sły-
sząc nadchodzących bandytów uciekł i 
schronił się na drzewie. Nie odezwał 
się on, kiedy na polecenie Ukraińców 
ojciec go wołał. Obecnie mieszka w 
Rzeszowie. Rozbitkami z mojej rodziny 
zaopiekował się syn stryja Bernarda, 
Hieronim Pózichowski. który zabrał 
nas do Brzeżan, gdzie pracował w ma-
jątku. Rozpoczęłam pracę w biurze 
ewidencji junaków, lecz byłam nieprzy-
tomna i odrętwiała. W końcu listopada 
1943 r. opiekun nasz, Hieronim, poje-
chał rano do pracy w majątku koło 
Brzeżan i już nie wrócił. Od jednego z 
pracowników dowiedziałam się, że 
ukraińska banda zakatowała go na 
śmierć w drutach kolczastych i nawet 
ciała nie wydali.” (Regina Owczar-
czak, b. mieszkanka Futoru Pazichow-
skiego: Moje wspomnienia z przeżyć 
na Wołyniu do 1943 r.”; 23 kwiecień 
2011; w: http://www.pamiec-nadzieja.
org.pl/pin1/articles.php?article_id=28 
). 

   2 sierpnia: 

W kol. Antopol pow. Równe Ukraiń-
cy zabili 70-letnią Marcelinę Rusińską, 
wdowę.  

We wsi Beremiany pow. Buczacz 
zamordowali Polaka, leśniczego, oraz 
ciężko poranili jego żonę (sądzili, że 
nie żyje). Był to Kazimierz  Plesza-
nowski albo Pieczanowicz z Dulib 
(Kubów Władysław: Terroryzm na 
Podolu; Warszawa 2003). „Należy 
przy tym również podkreślić, iż coraz 
częściej zdarzają się wypadki mordo-
wania urzędników państwowych, wy-
jeżdżających w służbie na wieś jak np. 
/.../  w dniu 2 sierpnia br. Pechowicza, 
leśniczego w Dulibach, przebywające-
go Boromianach ”. (1943, 7 sierpnia - 
Pismo PolKO w Czortkowie do władz 
niemieckich w związku z falą napadów 
ukraińskich w powiecie czortkowskim. 
W: B. Ossol. 16722/1, s. 7-12).  

We wsi Burakówka pow. Zaleszczy-
ki uprowadzili z drogi wracającego do 
domu Polaka, leśniczego i ślad po nim 
zaginął. Inni: banderowcy zamordowa-
li 5 Polaków (Kubów..., jw.). 

We wsi Duliby pow. Buczacz zamor-
dowali Polaka, był to leśniczy Pacho-
wicz. Patrz wyżej: „we wsi Beremia-
ny”. 

W kol. Lubomirka Nowa pow. Rów-
ne zamordowali kilkunastu Polaków, 
imiennie znane są 4 ofiary. 

We wsi Twerdynie pow. Horochów 
miejscowi Ukraińcy zamordowali 2 
Polaków: Kazimierza Sobótko, lat 16 i 
Zygmunta Feknera, lat 28, którzy przy-
byli ze wsi Gruszówka poszukiwać 
swoich krewnych.  

   W nocy z 2 na 3 sierpnia: 

We wsi Czernelica n/ Dniestrem 
pow. Horodenka  został zamordo-
wany z innymi osobami przez grupę 
bojówkarzy OUN  leśniczy Zenon 
Borzemski (Edward Orłowski, w: 
http://www.krosno.lasy.gov.pl/docu-
ments/149008/17558056/le%C5%9B-
nik%C3%B3w+2013.pdf ). 

W kol. Karczemka pow. Równe upo-
wcy zamordowali Antoniego Teodoro-
wicza, który nie uciekł z kolonii, gdyż 
miała ocielić mu się krowa. 

   2 lub 3 sierpnia: 

We wsi Szpanów pow. Równe za-
mordowali Polaka Franciszka Chodo-
rowskiego oraz Ukraińca Antoniego 
Kuczeruka, męża Polki.  

   3 sierpnia: 

W kol. Leonówka pow. Równe za-
trzymali kolumnę furmanek z rodzi-
nami uciekającymi ze wsi Kudranka 
do Tuczyna. Część upowców zabrała 
furmanki z żywnością i odzieżą, a po-
zostali doprowadzili uciekinierów do 
lasu, w którym oczekiwała już druga 
grupa „partyzantów ukraińskich”. Po 
dokonaniu rewizji i rozebraniu do bie-
lizny ofiary ustawiali w 10-osobowych 
grupach i uśmiercali dźgając i tnąc ba-
gnetami. Bronisławie Reszczyńskiej, 
lat 22, będącej w ostatnich dniach cią-

ży rozpłatali brzuch. Nie pogrzebane 
zwłoki co najmniej 42 Polaków pozo-
stały na miejscu zbrodni, w większości 
kobiet i dzieci, począwszy od 2-letnich 
dzieci po 80-letnią Wiktorię Łozowic-
ką. 

We wsi Rudniki pow. Kowel Ukraiń-
cy zamordowali Feliksę Rowicką, lat 
44.  

   W nocy z 3 na 4 sierpnia:  

We wsi Czernelica pow. Zaleszczyki: 
„W nocy z 3 na 4.VIII.1943. Czerneli-
ca pow. Zaleszczyki. Ukraińcy zamor-
dowali instruktora fabryki tytoniu w 
Jagielnicy, Polaka, Wojciecha Kostec-
kiego. Tej samej nocy w Czernelicach 
zamordowano również leśniczego Po-
laka, oraz robiono zamachy na nauczy-
ciela i księdza polskiego” (ANN, AK, 
sygn. 203 /XV/ 9, k. 170 – 174).  

   4 sierpnia: 

W kol. Kraśnica pow. Równe upo-
wcy ujęli i zamordowali uciekających 
do Tuczyna 10 osób: małżeństwo Gu-
zowskich, Franciszka Żukowskiego 
oraz 7-osobową rodzinę polsko-ukra-
ińską: 48-letnią córkę Guzowskich, 
jej 47-letniego męża Nestora Dziuba-
ka (zięcia Guzowskich) i ich pięcioro 
dzieci w wieku od 1 roku życia do 8 lat. 

W miasteczku Mizocz pow. Zdołbu-
nów zamordowali 61-letniego Włady-
sława Mrożka. 

We wsi Monasterzyska pow. Bu-
czacz: „O godz. 22.15 na szosie pro-
wadzącej ze Stanisławowa obok elek-
trowni dokonano mordu na osobie 
Polki Józefy Kesik. Morderstwa doko-
nano przy użyciu krótkiej broni palnej. 
Napastnik zbiegł strzelając. Towarzysz 
zamordowanej stwierdził, że był to 
Ukrainiec z Monasterzysk, nieznanego 
mu nazwiska” (ANN, AK, sygn. 203 /
XV/ 9, k. 170 – 174).  

We wsi Rudniki pow. Śniatyn  miej-
scowy banderowiec służący w  policji 
ukraińskiej Jurij Seńczuk zamordował 
Leona Zakrzewskiego.  

We wsi Uścieczko pow. Zaleszczy-
ki banderowcy zamordowali Polaka. 
„04.08.1943 r. został zamordowany 
Kostecki i.n., l. 25 student UJ, instruk-
tor tytoniowy.” (prof. dr hab. Leszek 
Jankiewicz: Uzupełnienie do listy strat 
ludności polskiej podanej przez Ko-
mańskiego i Siekierkę dla wojewódz-
twa tarnopolskiego, 2004; w: Ludobój-
stwo OUN-UPA na Kresach Południo-
wo-Wschodnich. Seria – tom 7, pod 
redakcją Witolda Listowskiego, Kę-
dzierzyn-Koźle 2015;  za:  http://www.
kresykedzierzynkozle.home.pl/attach-
ments/File/2__Ksi____ka_tom_7.pd). 

    3 lub 5 sierpnia:  

W kol. Stanisławów pow. Włodzi-
mierz Wołyński Ukraińcy zabrali z 
wozami i końmi 10 Polaków na tzw. 
podwody, z których 9 nie wróciło, a 
10-ty uciekł z miejsca egzekucji. 

   5 sierpnia: 

We wsi Anielówka pow. Zaleszczyki 
banderowcy zamordowali 2 Polaków, 
byli to: Skiba Dominika, nauczycielka, 
uprowadzona z domu przez banderow-
ców i zamordowana we wsi Anielówka 
razem ze studentem UJ Jaśkiewiczem. 
Ich straszliwie okaleczone ciała znale-
ziono po kilku dniach na polu wśród 
kukurydzy niedaleko wsi Nyrki. (Ko-
mański..., s. 429) Oraz:  We wsi Pod-
śniatynka gm. Koszyłowce pow. Za-
leszczyki  „W sierpniu 1943 r. zostali 
zamordowani: Skiba i.n., nauczyciel; 
Jasiewicz i.n. szwagier Skiby.” (prof. 
dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnie-
nie..., jw., tom 7).  Zamordowany zo-
stał mąż Dominiki Skiby, nauczyciel, 
oraz  jej brat Jaśkiewicz lub Jasiewicz. 

W miasteczku Mizocz pow. Zdoł-
bunów zamordowali 16-letniego Jana 
Wierzbickiego. 

We wsi Rybcza pow. Krzemieniec 
podczas ataku UPA i okolicznych 
chłopów ukraińskich Polacy podję-
li obronę; zamordowanych zostało 3 
Polaków, w tym 70-letniemu choremu 
Piotrowi Piotrowskiemu obcięli uszy, 
zdarli paznokcie i wydłubali oczy. 

    W nocy z 5 na 6 sierpnia: 

W folwarku Boratyn pow. Brody: „7 

sierpnia 1943. Wczoraj w nocy palił się 
ostatni polski folwark na Wołyniu – Bo-
ratyn. Ja, Mamusia i babcia wyszliśmy 
na ogród. Niebo na północy było całe 
czerwone.”   (Danuta Krystyna Dany-
luk – Żabska: „Dzienniczki Danusi”; 
w:  http://www.brodzianie.pl/pdf/da-
nusia.pdf ). Autorka mieszkała w Bro-
dach. O ofiarach nie ma informacji tak-
że u Komańskiego (s. 60).  „Wczoraj 
w nocy”, czyli z 5 na 6 sierpnia 1943 r. 

We wsi Łopuszna pow. Brzeżany: 
„W nocy z 5 na 6.VIII.1943. Łopusz-
na pow. Brzeżany. Dwóch Ukraińców 
napadło na Polaka Słobodzianina. Za-
brali mu wóz i parę koni. Synowi go-
spodarza 16-letniemu chłopakowi ka-
zali się podwieźć. Chłopak nie wrócił” 
(ANN, AK, sygn. 203 /XV/ 9, k. 170 
– 174). H. Komański i Sz. Siekierka nie 
wymieniają tej wsi i tej zbrodni. 

   6 sierpnia:  

W kol. Burki pow. Sarny upowcy za-
mordowali 3 Polaków. 

We wsi Czerniejów pow. Kowel chło-
pi ukraińscy ze Swinarzyna oraz miej-
scowi zamordowali 15 Polaków: dwie 
6-osobowe rodziny /Dubczaków i Iw-
czyńskich/ oraz Wiktorię Zubkiewicz z 
córkami lat 16 i 18. 

     Przed 7 sierpniem: 

W mieście powiatowym Brody: „7 
sierpnia 1943. W tym tygodniu ban-
dyci na Rybakowej zabili gajowego, a 
żonę i dziecko zostawili. Dnia nie ma, 
żeby do nas takie wiadomości nie do-
chodziły. Tak nie boimy się bomb, jak 
napadu tych strasznych bandytów.” 
(Danuta Krystyna Danyluk – Żabska: 
„Dzienniczki Danusi”; w:  http://www.
brodzianie.pl/pdf/danusia.pdf ). Ko-
mański, na s. 95 – 96 podaje trzy na-
zwiska zamordowanych gajowych w 
latach 1943 – 1945. 

   7 sierpnia:  

W miasteczku Aleksandria pow. 
Równe Ukraińcy zamordowali Kazi-
mierza Chodorowskiego, lat 35. 

W kol. Biesiadka pow. Sarny upo-
wcy zamordowali 2 Polaków: 16-letnią 
dziewczynę o imieniu Regina  oraz 
uprowadzili Kazimierza Sadłuckiego, 
po którym ślad zaginął.  

We wsi Rudnia pow. Łuck :„Uro-
dziłem się w miejscowości Balarka, 
gmina Silno, powiat Łuck, parafia De-
rażne. Rodzina: było nas dwoje braci 
– ja, Edward Szpringel (Szpryngiel) 
, urodziłem się w 1933 r.. /.../  Jakie 
jest mocne ludzkie serce. Jak nas mieli 
prowadzić z Rudni do Studzin, na ten 
zwiazok, to żona tego sołtysa mówi 
do nas „Jak człowiek długo może się 
męczyć, nim skona. Dwa tygodnie 
przed wami złapali Ukraińcy kobietę 
z synem. Przebili do drzwi w stodo-
le piersiami, z pleców cięli żyw[c]em 
pasy, potem oderwali, przebili plecami. 
Jak z przodu zaczęli ciąć, dopiero ta 
matka z synem skonali”. Ja z bratem i 
Mamą słuchamy, wiedząc świadomie, 
że idziemy na okrutną śmierć i serca 
nasze wytrzymali.” /.../  „Czyta ten soł-
tys, że nas odstawią do Dużych Studzin 
(Nazwa w lokalnym polskim brzmieniu. 
Nazwa prawidłowa Stydyń Wielki, wieś 
ukraińska w gm. Stydyń, pow. kosto-
polski.). Tam jest taki punkt. Kogo zła-
pią, to tam mieszkają i ma on nas tam 
zaprowadzić. Żona tego sołtysa mówi 
wprost, że tam jest zwiazok, około 15 
Ryzunów, tam nikt żywy nie wyjdzie. 
Mówi, że przed nami złapali nauczy-
cielkę z synem, która uczyła tam dzieci, 
i też zamordowali w okropny sposób.” 
(Edward Szprigiel: Bóg nas uratował. 
W:  http://wolyn.org/index.php/wolyn-
-wola-o-prawde/842-bog-nas-uratowa.
html ).Edward Szpringel (właściwe: 
Szpryngiel) z matką i bratem uciekli z 
Huty Stepańskiej 18 lipca, ukrywali się 
przez 34 dni i około 21 sierpnia zostali 
złapani przez Ukraińców  koło wsi Ba-
larka pow. Łuck, opisywana zbrodnia 
miała miejsce dwa tygodnie przed ich 
złapaniem, czyli około 7 sierpnia 1943 
roku. 

We wsi Semenów pow. Trembowla: 
„7.VIII.1943. Semenów pow. Trem-
bowla. Ukraińcy zamordowali Polaka 
Seretnego. W związku z tym aresztowa-
no następujących Ukr.: dwóch braci 
Słobodzianów, Burbełe i Krupnyka” 

(ANN, AK, sygn. 203 /XV/ 9, k. 170 
– 174). 

   Przed 8 sierpniem:   

W kol. Budki Kudrańskie pow. Ko-
stopol Ukraińcy zamordowali 20-let-
niego Marczuka. 

   8 sierpnia: 

W kol. Budki Kudriańskie pow. Ko-
stopol Ukraińcy zamordowali małżeń-
stwo polskie: Jana Marczuka, lat ok. 
40,  i jego żonę Marcelinę, także lat 
ok. 40.  

W kol. Dunaj pow. Horochów upo-
wcy zamordowali 18 Polaków, w tym 
1 mężczyznę, pozostałe ofiary to ko-
biety i dzieci. 

W kol. Kadyszcze pow. Łuck dwie 
Polki, siostry mające po 17 – 18 lat, 
idące do kościoła; po zgwałceniu zo-
stały bestialsko zamordowane przez 
kilkunastu chłopów ukraińskich. 

We wsi Kulczyce pow. Trembowla: 
„W nocy 8.VIII.1943. Kulczyce gmina 
Mogielnica pow. Trembowla. Ukra-
ińcy zamordowali b. komendanta P.P. 
Juźkowa. W związku z dokonanym 
mordem żandarmeria niemiecka aresz-
towała wójta gminy Mogielnica Ukra-
ińca” (ANN, AK, sygn. 203 /XV/ 9, k. 
170 – 174). H. Komański i Sz. Siekier-
ka nie wymieniają tej wsi i tej zbrodni.  

We wsi Niewirków pow. Równe 
Ukraińcy zamordowali Franciszkę 
Chodakowską, lat 48. 

W kol. Trystak pow. Horochów za-
mordowali 4 Polaków: małżeństwa 
Raczyńskich i Romanowskich, które 
po rzeziach powróciły do kolonii za 
namową Ukraińców 

We wsi Tumin pow. Horochów za-
mordowali 31-letnią Józefę Dziadurę, 
uprowadzoną ze wsi Wojnica. 

We wsi Zielona pow. Horochów UPA 
zamordowała Leona Witwickiego i 
jego żonę Mari.ę: „Stryjostwo z Zie-
lonej nie chciało wyjeżdżać. Być może 
było mu już wszystko jedno. Zginęło 8 
sierpnia 1943 r. , kiedy to UPA w re-
jonie Kisielina przystąpiła do ostatecz-
nej „oczyszczuwalnej” akcji, mającej 
doprowadzić do całkowitego unice-
stwienia w nim żywiołu polskiego. Jak 
później ustalił Włodzimierz Sławosz 
Dębski, stryjenka Maria zginęła po 
czterech tygodniach opłakiwania za-
mordowanych dzieci na progu swego 
domu, broniąc od niego dostępu. Stryja 
Leona, który całkowicie się po śmierci 
dzieci załamał, ukraińscy napastni-
cy zarąbali siekierą w łóżku. Dębski 
ustalił później przy pomocy literatury 
ukraińskiej, że mordu w Kisielinie i 
jego okolicach dokonały oddziały UPA, 
wchodzące w skład batalionu należą-
cego do Siczy Świniarzyńskiej. Bata-
lionem tym dowodził niejaki Sosenko. 
Składał się on z trzech sotni. Stacjono-
wały one w Świniarzynie, Moczułkach i 
Wołczaku. Dowódcą sotni Moczulskiej, 
odpowiedzialnej za wszystkie mordy 
w okolicach Kisielina był Petro Wła-
siuk. Stacjonowała ona w ukraińskich 
wsiach Osiekrów, Ośmigowicze, Sie-
niawka, Oździutycze i Moczułki, gdzie 
mieściło się jej dowództwo. Jak po-
wstała 27 Wołyńska Dywizja Piechoty 
AK, to jak się później dowiedziałem, jej 
zgrupowanie „Gromada” podjęło de-
cyzję o uderzeniu na bazę UPA w Świ-
niarzynie. Zgrupowane w niej oddziały 
nie przyjęły jednak walki, tylko uciekły. 
UPA specjalizowała się głównie w 
mordowaniu bezbronnych. W starciu 
z uzbrojonymi oddziałami jej striłci 
nie wykazywali męstwa.” (Roman Wi-
twicki: By nasz ból nie umarł razem z 
nami. W: Marek A. Koprowski: „Wo-
łyń. Epopeja polskich losów 1939 – 
2013. Akt III.”. Warszawa 2013, s. 376 
- 377). 

W kol. Żurawiec pow. Horochów w 
drugim napadzie upowcy zamordowali 
nie ustaloną liczbę Polaków, kolonia 
przestała istnieć.   

   9 sierpnia:  

W kol. Budki Kudriańskie pow. 
Kostopol Ukraińcy podczas napadu 
zamordowali nie ustaloną liczbę Pola-
ków. 

W kol. Jadwipol pow. Równe zamor-
dowali 3 Polaków, w tym kobietę, pod-

czas żniw. 

We wsi Mytnica pow. Trembowla: 
„09.08.1943 r. został zamordowany 
Jóźwiak i.n. l. 70.” (prof. dr hab. Le-
szek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., 
tom 7).

We wsi Plebanówka  pow. Trembow-
la  „09.08.43 r. został zamordowany 
mieszkaniec wsi NN l. 25.”  (prof. dr 
hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnie-
nie..., jw., tom 7).  

W nadleśnictwie Turza Wielka pow. 
Dolina został zamordowany przez 
UPA  leśniczy Welfe (Orłowski..., jw.). 

   10 sierpnia:  

W osadzie Jagiellonów pow. Łuck 
upowcy spalili polską osadę i zamor-
dowali nie ustaloną liczbę Polaków, 
imiennie znane są tylko 2 ofiary, w tym 
kowal starzec Górski, którego nadziali 
na widły i wrzucili do płonącego domu 
oraz starsza kobieta spalona żywcem. 
Kazimiera Marciniak urodziła się na 
Wołyniu. Jako 13-letnia dziewczynka 
była świadkiem ludobójstwa doko-
nanego przez UPA na Polakach.”Na 
Wołyniu zrobiło się niebezpiecznie. 
- Co noc było widać łuny płonących 
wiosek. Mieszkańcy nocowali zgrupo-
wani w stodołach. Kobiety drzemały, 
a mężczyźni trzymali warty. Spało się 
w ubraniach i butach, żeby w każdej 
chwili być gotowym do ucieczki - wspo-
mina pani Kazimiera. Przez kilka nocy 
było nieco spokojniej, więc rodzina 
Justkowskich postanowiła wybrać się 
do domu. - Spaliśmy wygodnie, a tu na-
gle ktoś zapukał do okna. Mamusia za-
pytała: „Kto tam?” „To ja, Aleksander 
Hłamazda. Chcę was ostrzec, proszę 
wpuścić.” Był to znajomy Ukrainiec. 
Powiedział, żebyśmy w następną noc 
już nie spali w domu. Dodał, że jeśli bę-
dzie nas bronił, to banderowcy zamor-
dują jego wraz z rodziną. Wiadomość 
szybko rozeszła się po osadzie. Dzięki 
temu większość Polaków zdążyła uciec 
z Jagiellonowa. Dwie osoby zdecydo-
wały, że pozostaną na miejscu. - Kowal 
Górski powiedział, że nigdzie nie wyje-
dzie. „Jestem stary. Co ja komu jestem 
winien?” - mówił. Później słyszałam, 
że banderowcy widłami wrzucili go do 
płonącego domu. Staruszkę Pitakową 
też spalili żywcem - wspomina pani 
Kazimiera. Trzecią ofiarą był Janusz 
Kwietniewski, którego Ukraińcy wrzu-
cili do studni. Osada została spalo-
na.” (Michał Okrzeszowski: Dramat 
Wołynia. „Widziałam dzieci z odrą-
banymi głowami”; 16 lipca 2016; w:  
http://www.nowiny24.pl/wiadomo-
sci/podkarpacie/a/dramat-wolynia-
widzialam-dzieci-z-odrabanymi-
glowami,10413716/ ).   

We Lwowie: „10.08.1943 r. została 
zam. przez własną służącą Ukrainkę i 
jej narzeczonego Świsterska i.n. Zwło-
ki 5 osób wykopano w parku Stryjskim. 
Zostali oni zastrzeleni przez policjan-
tów ukraińskich pod pretekstem po-
chodzenia żydowskiego. Ludzie, którzy 
zakopywali zwłoki dali znać o tym do 
gestapo, które stwierdziło, że ofiara-
mi mordu byli Polacy.” (Prof. dr hab. 
Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., 
jw.;  Seria – tom 8; oraz: AAN, AK, 
sygn. 203/XV/28, k. 73 - 90).  

We wsi Mosur pow. Włodzimierz 
Wołyński na terenie lasu upowcy mor-
dowali złapanych uciekających Pola-
ków oraz branych na tzw. podwody; 
zginęło tutaj ponad 50 osób. 

We wsi Załuże pow. Krzemieniec 
po namowach Ukraińców Polacy w 3 
grupach wrócili do wsi dokonać żniw i 
grupy te wymordowali, co najmniej 30 
Polaków: pierwszą grupę wyrżnęli no-
żami w stodole, drugą grupę rozstrze-
lali seriami karabinu maszynowego w 
polu, trzecia grupę uciekającą także 
zamordowali na polu. Anna Czekaj: 
„Z relacji mojej babci Leokadii Stanik 
z d. Kasiuba: 10 sierpnia 1943 roku 
chrzestna mojej babci, Antonina Mar-
ciniuk wracała z Szumska do domu i na 
drodze złapali ją banderowcy i wraz z 
innymi złapanymi Polakami zagoniono 
do stodoły. Obcięto jej język. Wszyst-
kich zadźgano nożami i spalono razem 
w tej stodole. Mój pradziadek był z 
dziećmi w Szumsku i przez moją babcię 
wrócili późno do wioski (babcia poszła 
z koleżanką i późno wróciła, a jej tato 
na nią czekał). Prababcia została w 
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domu, ale została ostrzeżona przez są-
siadów i ukryła się w sadzie za domem 
(jej mąż zrobił w sadzie kryjówkę)” 
(http://wolyn.republika.pl/opisy/zalu-
ze-05.html ). 

   11 sierpnia:    

W mieście Łuck woj. Wołyń na sku-
tek donosów Ukraińców ukraińska 
policja kryminalna (Ukrainische Kry-
minalpolizei) aresztowała 50 Polaków, 
głównie inteligencji, z czego 30 Pola-
ków zostało potem rozstrzelanych. 

We wsi Stryjówka pow. Zbaraż 
Ukraińcy zamordowali 4 Polaków. 

   12 sierpnia:  

W kol. Budki k. Łowiszcza pow. Ko-
wel upowcy wymordowali ludność 
polską, imiennie znane jest tylko 35 
ofiar. 

W mieście powiatowym Dubno woj. 
wołyńskie: „12 sierpnia 1943 r. bę-
dąc w mieście Dubnie w towarzystwie 
st. sierżanta 43 pp. P. Bronowskiego 
widziałem pomordowanych. Matkę i 
dwoje dzieci w wieku 9 i 5, ojciec żyw-
cem spalony we własnym domu, dzieci 
miały oczy, uszy i języki poodcinane, 
matka odcięte piersi z rozbitą głową, 
na ciele wiele śladów od uderzeń tę-
pym i ostrym narzędziem. Zresztą wie-
le podobnych scen mrożących krew w 
żyłach i wiele ofiar stwierdzało i pod-
kreślało barbarzyństwo oprawców, 
utrwalając na wieki w pamięci Pola-
ków Wołynia. Na interwencję żywiołu 
polskiego, rząd niemiecki sformował 7 
kompanii milicji polskiej, a po miesią-
cu 4 kompanie zwolniono i odesłano do 
prac w Niemczech, natomiast pozosta-
łe kompanie użyto właściwie dla swo-
ich celów, ubezpieczania głównej drogi 
– “autostrady Kijów-Lwów” – i dróg 
międzymiastowych.” (1943, wrzesień 
– Odpis notatki M. Straganowskiego 
dla RGO we Lwowie dotycząca przy-
czyn i przebiegu ludobójczej akcji an-
typolskiej na Wołyniu. W: B. Ossol. 
16722/2, k. 295). 

W kol. Miedzików pow. Kowel Ukra-
ińcy zamordowali małżeństwo polskie 
Kędziorków. 

W okolicy miasteczka Mizocz pow. 
Zdołbunów upowcy napadli na cię-
żarówkę z cukrowni wiozącą ludzi i 
zamordowali 20 Polaków. 

We wsi Mosur pow. Włodzimierz 
Wołyński zamordowali 2 Polki: Zofię 
Surmacz oraz przybraną córkę zie-
mian Czechowskich, Wacławę, żonę 
Ukraińca. Wkrótce po tym Ukraińcy 
wymordowali okrutnie rodzinę Cze-
chowskich.   

W kol. Stanisławówka pow. Łuck po-
licjanci ukraińscy zastrzelili Antoniego 
Szcześniewicza. 

   13 sierpnia:   

We wsi Basowy Kąt pow. Równe 
Ukraińcy zamordowali 2 Polki pod-
czas żniw: Agnieszkę Widerską i jej 
zamężną córkę Zofię Kosmalę. 

We wsi Borszczówka pow. Kostopol 
uprowadzili do lasu i zamordowali 
22-letniego Bronisława Krząstka. 

We wsi Graby koło miasteczka Du-
bienka: „W dniu 13 sierpnia br. banda 
mordowała i paliła wieś Graby w od-
ległości 7 klm. od m. Dubienka. Byłem 
naocznym świadkiem scen, jakie miały 
miejsce w czasie ucieczki, a szczegól-
nie przy przeprawianiu się przez Bug. 
W przeprawianiu się ludności na teren 
powiatu naszego pomagała miejscowa 
Straż Graniczna. W dniu 14 i 15 sierp-
nia br. palono i mordowano ludność z 
okolicznych miejscowości. Na teren m. 
Dubienka przybyło kilkanaście osób 
rannych, którym miejscowa Delegatu-
ra udzieliła doraźnej pomocy. W prze-
ciągu dwu dni na teren m. Dubienka 
przybyło w przybliżeniu 1700 osób.” 
(1943, 23 sierpnia – Sprawozdanie do-
tyczące uchodźców z Wołynia i Mało-
polski Wschodniej. W: AAN, 1049, s. 
192-193). 

   14 sierpnia:  

We wsi Chobułtowa pow. Włodzi-
mierz Wołyński zamordowanych 
zostało przez UPA  9 Polaków, w tym 
6-osobowa rodzina: Kalenik Puzaniec 
lat 50, jego żona Józefa lat 42, syn Cze-

sław lat 14, córka Genowefa lat 12, syn 
Mieczysław lat 5  oraz syn Władysław 
lat 2. 

We wsi Czernelica pow. Horodenka 
Ukraińcy zamordowali Polaka, inspek-
tora Fabryki Tytoniu. „Należy przy tym 
również podkreślić, iż coraz częściej 
zdarzają się wypadki mordowania 
urzędników państwowych, wyjeżdżają-
cych w służbie na wieś jak np. Kostec-
kiego, instruktora tytoniowego fabryki 
w Jagielnicy, przebywającego w dniu 
14 sierpnia br. służbowo w Czarno-
licy, pow. Horodenka” /.../  (1943, 7 
sierpnia – Pismo PolKO w Czortkowie 
do władz niemieckich w związku z 
falą napadów ukraińskich w powiecie 
czortkowskim. W: B. Ossol. 16722/1, 
s. 7-12).

W kol. Marcelówka pow.  Włodzi-
mierz Wołyński zamordowali Piotra 
Kasperka i Antoniego Włodarczyka, 
gdy przyjechali z Włodzimierza do 
swoich domów po  żywność.  .  

We wsi Raj pow. Brzeżany: „14.
VIII.43 Raj Brzeżany: Śliwiński Antoni, 
leśnik, zamordowany.” (1944. luty – 
marzec – Wykazy mordów i napadów 
na ludność polską sporządzone w RGO 
we Lwowie na podstawie meldunków 
przekazanych z terenu. W: B. Ossol. 
16722/2, s. 219-253). Patrz też niżej: 
We wsi Trościaniec...  

W kol. Stanisławów pow. Włodzi-
mierz Wołyński upowcy zamordowali 
co najmniej 31 Polaków, w tym 9-oso-
bową rodzinę Władysława Kamińskie-
go: rodziców i ich 7 dzieci. 

We wsi Trościaniec Wielki k/Olejo-
wa pow. Zborów: „Leśniczy Śliwiń-
ski Polak został zamordowany przez 
Ukraińców na drodze z Brzeżan do 
Trościańca. Morderstwa dokonano w 
lesie między Kotowem a Trościańcem” 
(AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 9, k. 170 
– 174). „Dnia 14 sierpnia br. zaginął 
bez śladu Antoni Śliwiński, lat 36, kie-
rownik leśnictwa Trościaniec, gmina 
Potutory, pow. Brzeżany, żonaty i oj-
ciec 2-ga dzieci. Odwiózł on rodzinę 
swoją na stały pobyt do Brzeżan i po 
zainstalowaniu jej w mieście, tegoż 
dnia wieczorem o godz. 18 wyjechał 
z Brzeżan własną bryczką, samotnie 
przez Potutory, Rybniki, Kotów do Tro-
ściańca. W drodze między Kotowem 
a Trościańcem znikł wraz z koniem i 
wózkiem. Poszukiwania wszczęte przez 
policję kryminalną nie dały na razie 
żadnych wyników”. (1943, 12 września 
– Sprawozdanie PolKO w Brzeżanach 
dla Delegata RGO Leopolda Teszna-
ra dotyczące mordów dokonanych na 
ludności polskiej na terenie powiatów 
brzeżańskiego i podhajeckiego. B. 
Ossol. 16721/2, s. 89-90). 

   15 sierpnia  (święto Wniebowzięcia 
NMP):  

W kol. Berezowicze pow. Włodzi-
mierz Wołyński upowcy zamordowali 
siekierami, łopatami, widłami, łomami 
itp. co najmniej 45 Polaków; 8-letniej 
Irenie Chaber siekierą odrąbali głowę 
na pniaku do rąbania drzewa  (Sie-
maszko..., s. 856). 

We wsi Berezowica pow. Włodzi-
mierz Wołyński zamordowali 3 rodzi-
ny polskie liczące około 10 osób. 

W kol. Budki Kudriańskie pow. Ko-
stopol zamordowali 6 Polaków, w tym 
dziewczynki lat 7 i 18. 

We wsi Chorostów pow. Włodzi-
mierz Wołyński zamordowali 6 Pola-
ków, w tym przywiązali do łóżka, obla-
li benzyną i spalili babkę Karolinę Ryś 
i jej dwoje wnucząt o nazwisku Opałko 
oraz  3-osobową rodzinę pracownika 
kolei  (Siemaszko..., s. 860). 

We wsi Glinka nad Dniestrem pow. 
Buczacz banderowiec zastrzelił Polaka 
Kazimierza Braszynowicza, leśnicze-
go (Jan Adamski: Odwiedziny, Kraków 
1975, s. 104). 

We wsi Hawczyce pow. Łuck upowcy 
w zasadzce zabili członka samoobrony 
20-letniego Edmunda Wilka „Zająca”. 

W kol. Jaworówka pow. Włodzi-
mierz Wołyński upowcy dokonali 
rzezi ludności mordując około 100 
Polaków oraz ukrywaną przez nich 
Żydówkę. 

We wsi Koropiec pow. Buczacz:. „15 

VIII 1943 po otoczeniu budynku nadle-
śnictwa został  uprowadzony z narady i 
zamordowany przez UPA  gajowy Hu-
maniecki” (Orłowski..., jw.). 

We wsi Kotów pow. Brzeżany na dro-
dze między wsią Liliatyn a Kotowem 
zamordowali wracającego z odpustu 
proboszcza parafii Kotów ks. Włady-
sława Bilińskiego. 

W kol. Krasna Góra pow. Włodzi-
mierz Wołyński zamordowali 3-oso-
bową rodzinę polską: Jana Zygmunta 
lat 76, jego żonę Stanisławę lat 78 i ich 
14-letnią wnuczkę Alfredę.  

We wsi Kryłów pow. Hrubieszów:  
„W dniu 15 sierpnia br. została zamor-
dowana w Kryłowie rodzina polska La-
skowskich.” (AAN, 1049, s. 193).    

W kol. Ludmiłpol pow. Włodzimierz 
Wołyński bestialsko zamordowali 2 
Polki, siostry lat 18 i 20 uciekające fur-
manką ze wsi Turia do Włodzimierza 
Wołyńskiego -  Jadwigę i Stanisławę 
Zyman. 

W kol. Oktawin pow. Włodzimierz 
Wołyński zamordowali ponad 30 
Polaków, w tym 7-osobową rodzinę. 
„Gajewski Jan zamieszkały Oktawin, 
gm. Mikulicze, pow. włodzimierski zo-
stał zamordowany przez UPA.  Kiedy z 
sąsiednich kolonii dochodziły wieści, 
że Ukraińcy mordują - moja rodzina 
spakowała najpotrzebniejsze rzeczy i 
udała się do Włodzimierza. W niedzielę 
11 lipca 1943 roku, nie było ich już w 
kolonii. Kilka dni później, w tygodniu - 
grupa mężczyzn, m.in brat Władysławy 
- Jan postanowili wrócić do Oktawina 
i zbadać sprawę - czy można wrócić 
lub chociaż zabrać resztę dobytku. Jan 
już nie powrócił.  Został ukrzyżowany 
przez UPA na drzewie, nago. Zawsze 
był eleganckim człowiekiem, nosił kra-
wat. I tenże jedynie krawat oprawcy 
mu zostawili.” (Karolina Kuczewska; 
w:.http://www.stankiewicze.com/ludo-
bojstwo/zgloszenia.html ).     

W kol. Police pow. Kostopol miejsco-
wy Ukrainiec zastrzelił Romana Her-
maszewskiego, który przybył na zbiór 
swego zboża.  

W mieście powiatowym Równe woj. 
wołyńskie zamordowali 62-letnią Flo-
rentynę Bronowską. 

W kol. Stomorgi pow. Dubno za-
mordowali 3-osobową rodzinę polską: 
małżeństwo w wieku starszym z umy-
słowo chorym synem. 

We wsi Swaryczów pow. Dolina za-
mordowali 39-letniego Józefa Siarkie-
wicza-Hoszowskiego.  

W kol. Wierbiczno /Wierzbiczno/ 
pow. Kowel zastrzelili Edmunda Ol-
szaka, lat 27. 

W mieście Włodzimierz Wołyński: 
„Jakby nie było wojny, rzezi i poża-
rów, inna dziewczyna z Włodzimierza, 
osiemnastoletnia Zosia Zienkiewicz 
zakochuje się zimą 1943 roku w Toś-
ku  Armatyńskim. /.../ 15 sierpnia 1943 
roku biorą ślub. Wychodząc kościoła, 
Zosia kuli się i odwraca głowę. Na pla-
cu leży dwanaście trupów: mężczyźni, 
kobiety i dzieci, przywiezieni z sąsied-
niej wsi.” (http://www.polskatimes.pl/
magazyn/171771,bog-wtedy-patrzyl-
w-inna-strone-a-ludzie-nie-mogli-im-
pomoc,id,t.html#material_5 ). 

   Do połowy sierpnia 1943 roku: 

We wsi Budy pow. Dubno Ukraińcy 
zamordowali 5 Polaków: żonę Poźnia-
ka z 2 synami i 2 córkami. 

W kol. Dębiny pow. Dubno od marca 
do połowy sierpnia 1943 roku zamor-
dowali 8 Polaków. 

We wsi Janówka pow. Dubno od 
marca do połowy sierpnia 1943 roku 
zamordowali 53 Polaków. 

W kol. Kamienna Werba pow. Dub-
no zamordowali 7 Polaków: Benka-
skiego z żoną i 3 dzieci oraz Kędzier-
skiego z wnukiem. 

We wsi Kluki pow. Dubno zamordo-
wali Polaka, Orembę. 

We wsi Kozin pow. Dubno zamordo-
wali 4 Polki: Fajmanową, Łysakowską 
oraz Rybicką z córką.   

W futorze Lipkowiec pow. Dubno 
zamordowali 8 Polaków: 6-osobową 
rodzinę Pawliczenków oraz Sobczuko-
wą z synem Antonim. 

W kol. Marcelówka pow. Włodzi-
mierz Wołyński zamordowali Anto-
niego Kołodziejczyka. 

We wsi Nosowica Stara pow. Dubno 
zamordowali 7 Polaków: 5-osobową 
rodzinę Stanisława Karkoczyńskiego 
(z żoną, 2 synami i córką) oraz  Prze-
czkowskiego z żoną. 

We wsi Płaszowa pow. Dubno zamor-
dowali 7 Polaków 4-osobową rodzinę 
Niwińskigo /z żoną i 2 synami/, Kowa-
la z żoną oraz Malinowską.   

We wsi Podłuże pow. Dubno zamor-
dowali 3 Polaków. 

W kol. Smolarnia pow. Dubno za-
mordowali 2 Polaków: Różańską z 
synem. 

We wsi Stołbiec pow. Dubno zamor-
dowali 14 Polaków, w tym: Maciuka z 
żoną z 2 córkami, ojca Szkarbana z 3 
dzieci,  matkę Szapowałową z 3 dzieci. 

We wsi Werba pow. Dubno na skutek 
donosu Ukraińca Niemcy aresztowali i 
zamordowali 4 Polaków, pracowników 
tartaku. 

We wsi Zagaje – Dąbrowa pow. Dub-
no upowcy zamordowali 17 Polaków, 
w tym rodziny z dziećmi.  

   W połowie sierpnia 1943 roku: 

W kol. Marcelówka pow. Włodzi-
mierz Wołyński Ukraińcy zamordo-
wali Polkę z 2 małych dzieci. 

We wsi Porohy pow. Nadwórna dwaj 
Ukraińcy /Truś i Stankiewicz/ poranili 
Polaka Kazimierza Sypienia, który po 
kilku tygodniach zmarł. 

W kol. Sołomiak pow. Kostopol 
Ukrainiec Wiktor Rudenko zamordo-
wał 4-osobową rodzinę polską. 

We wsi Zielony Dąb (Góra Weresz-
czyńskich) pow. Zdołbunów  w poło-
wie sierpnia zamordowali błąkające się 
wokół wsi od czasu rzezi 3 lipca dzieci 
zamordowanych wówczas Antoniego 
i Marii Wereszczyńskich: 3-letniego 
Jerzego i 7-letnią Czesławę. Także w 
połowie sierpnia zamordowali 105-let-
niego Romana Krasickiego – najpierw 
powiesili go na sznurku na drzewie, a 
gdy sznurek zerwał się, dobili go pał-
kami.  (Siemaszko..., s. 971 – 972).    

   15 lub 16 sierpnia: 

We wsi Piotrówka pow. Włodzimierz 
Wołyński upowcy zamordowali co 
najmniej 14 Polaków. 

   16 sierpnia: 

We wsi Kohylno (w skład wsi wcho-
dziło Zastawie i Tartak) pow. Wło-
dzimierz Wołyński upowcy zamor-
dowali 29 Polaków, w tym rodziny 
6-cio i 5-osobowe. „Około tygodnia 
po pogromie Michał i Bolesław Roch 
oraz Tadeusz albo Roman Roch poszli 
nocą w trzech na Zastawie, aby zoba-
czyć co się stało z naszą rodziną. 11 
lipca 1943 r. w nocy z soboty na nie-
dzielę, na ich dom był napad podczas 
którego zamordowano wdowę Amelię 
[Roch] lat ok. 60 oraz jej najmłodszą 
córeczkę Zosię lat ok. 14. Tej nocy 
Tadeusz Roch spał w swojej stodole, 
między słomą a ścianą, a jego rodzo-
ny brat Roman w ogrodzie w kapuście, 
niedaleko łąki. Romek Roch opowiadał 
mi osobiście, że nad ranem już robiła 
się „szarówka” posłyszał jakieś głosy, 
a w chwilę później jakieś głośne, prze-
raźliwe wręcz krzyki, dochodzące od 
domu Grzegorza Rocha. Jednak nie 
zdecydował się tam pobiec, gdyż na 
podstawie tego co słyszał, poznał, że 
są to krzyki mordowanych ludzi. Szyb-
ko ukrył się w pobliskich szuwarach 
i przesiedział tam cały dzień. Romek 
opowiadał mi także, że Tadek też obu-
dził się w stodole, gdy Ukraińcy zaczęli 
dobijać się do drzwi domu Grzegorza. 
Widział przez szpary w ścianie stodoły, 
jak Ukraińcy wpuszczeni do domu, po 
chwili całą rodzinę wyprowadzili na 
podwórko. Przodem szły dzieci Grze-
gorza i jego żony. W tym momencie 
było jeszcze cicho i spokojnie, wszystko 
wskazywało na to, że gospodarze nie 
spodziewali się najgorszego. Na pew-
no mieli nadzieję, że to zwykłe najście, 

które zakończy się przesłuchaniem lub 
co najwyżej pobiciem i groźbami, tym 
razem było jednak inaczej. Gdy dzieci 
były już na dworze, Ukraińcy nagle 
uderzyli je siekierami w głowę, natych-
miast zginęli wtedy: syn lat ok. 16 oraz 
dwie córki, starsza lat ok. 25 i młodsza 
lat ok. 20. Gdy matka zorientowała się, 
że dzieci zostały zaatakowane, dopie-
ro wtedy zaczęła histerycznie krzyczeć 
i właśnie te krzyki słyszał Roman w 
ogrodzie. Możliwe, że któreś z dzieci 
też zdążyło krzyknąć przed samą śmier-
cią. Po zarąbaniu dzieci wyprowadzili 
Grzegorza i jego żonę, pierwsza po-
rąbana została żona lat ok. 60. Wtedy 
bandyci zaczęli się zastanawiać jaką 
śmierć zadać gospodarzowi i wtedy 
Tadek usłyszał wyraźnie takie słowa 
jednego z Ukraińców do pozostałych: 
„On uciekł nam do miasta i przyszedł 
z powrotem. Trza mu dać lekkie skona-
nie!” Zaraz potem Tadek zobaczył, jak 
za chwilę powiesili go na jabłonce, tuż 
obok ich domu rodzinnego. Tak skonał 
Grzegorz lat ok. 60. Tadeusz widział 
też, jak zginęła jego matka, opowiadał 
wszystkim, że ta sama grupa Ukraiń-
ców po wymordowaniu rodziny Grze-
gorza przeszła pod drzwi jego domu i 
zaczęła się dobijać do środka. W końcu 
udało im się wejść do środka i po chwi-
li słyszał niewyraźnie jak matka prosiła 
kilku oprawców o darowanie jej życia. 
Potem wszystko ucichło, po chwili zo-
baczył jednak, że mężczyźni opuszcza-
ją dom i odchodzą. Tadek wspominał 
także, że rozpoznał jednego z napast-
ników, ale dzisiaj już nie pamiętam, o 
kim mówił. Wiem zaś na pewno, że to 
był Ukrainiec z Kohylna. Bandyci nie 
podpalili zabudowań i prawie na pew-
no nic nie wynieśli z domu. Po około 
dwóch godzinach na Zastawie przy-
szła druga grupa Ukraińców i zaczęli 
chować ciała pomordowanych. Całą 
rodzinę Grzegorza wrzucili do dołu po 
kartoflach, tuż przy ich własnej chału-
pie. Ciało wdowy Amelii Roch wrzucili 
do lochu po kartoflach i zawalili go. 
/.../ Michał Roch opowiadał mi także, 
że był po pogromie w Kohylnie, gdzie 
spotkał Ukraińca, który był sąsiadem 
Drabików. Właśnie ten Ukrainiec opo-
wiedział Michałowi jak została zamor-
dowana cała ich rodzina. 11 lipca 1943 
r., w niedzielny ranek przyszli do Dra-
bików banderowcy i weszli do domu. 
Po chwili zaczęli mordować tych, 
którzy byli w domu. W chałupie zabili 
matkę i dwie córki, tymczasem dwaj 
synowie spali w stodole. Gdy Ukraińcy 
wykryli ich kryjówkę, jednego chłopca 
zabili na miejscu, a Józek rzucił się do 
ucieczki przez pola. Nie zdołał jednak 
uciec i gdy go dopadli to go też zabili. 
Prawdopodobnie miał przed śmiercią 
prosić bandytów, aby mu darowali 
życie. Michał dowiedział się także, że 
ciała pomordowanych Ukraińcy wrzu-
cili do lochu, kopca z drewnianych koł-
ków na kartofle, który znajdował się na 
miedzy Drabików i Żyda Moszko Bej-
dera, potem wszystko zawalili” (Ro-
man Szymanek, w: www.stankiewicze.
com/ludobojstwo.pl;  relację spisał 
Sławomir Tomasz Roch).  „Dziadek 
Bolesław Roch na rok przed swoją 
śmiercią, mówił mi jak zabito jego bli-
ską rodzinę, jego kuzynów. Powiedział, 
że staruszka Ukrainka z Kohylna, którą 
nazywano Koteluczka mówiła rodzinie 
Rochów w Kopyłowie pod Hrubieszo-
wem, że Rochów z Zastawia Ukraińcy 
wieźli wozem do Kohylna, aż pod samą 
cerkiew i tam powiesili ich na lipach 
przy cerkwi”  (Antonina i Kazimierz 
Sidorowicz,;  w: www.stankiewicze.
com/ludobojstwo.pl; relację spisał Sła-
womir Tomasz Roch). 

We wsi Podjarków pow. Bóbrka 
banderowcy zamordowali 20 Polaków, 
w tym dwie rodziny Kleszczyńskich. 
Dokumentacja fotograficzna jednej 
zamordowanej rodziny znajduje się w 
książce Aleksandra Kormana Ludobój-
stwo UPA na ludności polskiej. Zginęli: 
Jan Kleszczyński, lat 38, jego żona Te-
kla, lat 37, ich córka Anna, lat 13 oraz 
ich syn Stanisław, lat 8. Rozebranym 
do naga ofiarom wydłubali oczy, zada-
wali ciosy siekierą w głowę, przypalali 
ogniem dłonie, próbowali odciąć koń-
czyny górne i dolne, zadali rany kłute 
na całym ciele. 

W kolonii Stanisławów pow. Wło-
dzimierz Wołyński: „W 1943 r., moi 
rodzice – Jan i Zofia Kraszewscy oraz 
bracia: Jerzy – lat 12, Tadeusz – lat 7 i 
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ja – lat 9, mieszkaliśmy w kolonii Sta-
nisławów oddalonej 20 km od Włodzi-
mierza Wołyńskiego, gmina Werba. /.../  
Dnia 16 sierpnia 1943 r. około godz. 
14.00, kiedy kuzyn Roman wyszedł w 
celu rozpoznania sytuacji, zauważyli-
śmy ośmiu Ukraińców zbliżających się 
w naszym kierunku od strony nasze-
go gospodarstwa. Najstarszy funkcją 
Ukrainiec, dobrze uzbrojony, podszedł 
do ojca i powiedział, że powinniśmy 
wracać do domu, ponieważ nic nam 
nie grozi i nie ma powodu uciekać. 
Dopytywał się również, gdzie jest ku-
zyn Roman, ponieważ chce go wraz 
z rodzicami przesłuchać i poprosił 
ojca, żeby odszedł z nim w głąb lasu. 
Ojciec zgodził się i odeszli tak, że nie 
było ich widać, ani słychać rozmo-
wy. Po kilku minutach wrócił i zabrał 
mamę. Kiedy tak staliśmy w wielkim 
strachu, otoczeni przez pozostałych 
siedmiu bandytów, nagle usłyszeliśmy 
krzyk mamy „Oj, serce!”. Wówczas 
pomalutku zaczęliśmy oddalać się, bo 
przez moment tych siedmiu bandytów 
zainteresowało się zawartością wozu. 
W tym momencie przybiegł Ukrainiec, 
który wyprowadził rodziców i zaczął 
krzyczeć, dlaczego nie robią z nami po-
rządku. Sąsiadka pani Olobra uklękła 
przed Ukraińcem i zaczęła go błagać o 
litość, żeby zostawili ją w spokoju, na 
co ten dowódca przebił ją bagnetem 
umocowanym na karabinie, mordując 
na naszych oczach. Wtedy zaczęliśmy 
uciekać w kierunku naszego lasu i po-
zostawionego tam bydła. Najmłodszy 
brat Tadeusz uciekał najwolniej, a kil-
ku bandytów biegło za nim i tak dobiegł 
do owiec i schował się za pasącego się 
barana. Baran, widząc biegnącego 
naprzeciw człowieka, rozpędził się i z 
całą siłą uderzył bandytę, który aż się 
przewrócił, a kiedy chciał go uderzyć 
drugi raz, wówczas bandyta podniósł 
się i zastrzelił barana. Tymczasem brat 
Tadeusz uciekł w zarośla i tak zostało 
uratowane życie 7-letniego dziecka. 
Ja i mój starszy brat uciekliśmy w za-
rośla i krzaki. Jak się okazało, mama, 
chociaż bardzo ranna, pokaleczona ba-
gnetem, będąc w szoku, zdołała uciec 
z miejsca tego mordu. Bandyta, kiedy 
ją wyprowadził w krzaki, kazał zdjąć 
sukienkę, ponieważ była wełniana, po 
czym uderzył ją kolbą w głowę, a kiedy 
zasłoniła się ręką, wówczas bagnetem 
zranił rękę, a następnie dwukrotnie 
zranił klatkę piersiową. Wtedy mama 
wydała ten pamiętny okrzyk „Oj, ser-
ce!”, co (…) nas uratowało. Bandyta 
tymczasem uznał, że mama już tam 
umrze, zabrał sukienkę i pobiegł do 
furmanki. (…) Mama długo nie mogła 
uwierzyć, że nasz tatuś nie żyje, nawet 
wówczas kiedy do Włodzimierza przy-
jechał kuzyn Roman i powiedział, że 
po odgłosach strzałów, późnym wie-
czorem poszedł na miejsce naszego 
postoju i nieopodal, w krzakach za 
drzewami, potknął się o ciało naszego 
tatusia, które przykrył gałęziami. I taki 
pogrzeb miał nasz tatuś.” (Zdzisław 
Kraszewski: Początek zagłady kolonii 
Stanisławów.  W:  http://www.marty-
rologiawsipolskich.pl/mwp/wirtual-
ne-mauzoleum/modul-iv-kresy-ii-rp/
kresy-wschodnie/relacje/2513,quotU-
slyszelismy-krzyk-mamyquot-Poczate
k-zaglady-kolonii-Stanislawow-gm-Ol
esk-po.html ).   

W mieście Włodzimierz Wołyński w 
nocnym napadzie upowcy na ul. Lot-
niczej zamordowali około 15 Polaków; 
35-letniemu Zygmuntowi Zakrzew-
skiemu  połamali ręce i nogi i wbili w 
głowę gwoźdź. 

We wsi Zamch pow. Biłgoraj poli-
cjanci ukraińscy z Niemcami zamordo-
wali 8 Polaków. 

We wsi  Zarudeczko pow. Zbaraż  
banderowcy zamordowali 10 Polaków, 
byli to: Huka Ignacy l. 39, Kowalczuk 
Onufry l. 48, Olisko Aniela l. 19, Przy-
siniuk Bronisław l. 19, Ratuniak Maria 
l. 60, Rygiel Mikołaj l.62, Zagwocki 
Antoni l. 39 i Teresa l. 61, oraz 2 osoby 
o nieustalonym nazwisku.(Kubów..., 
jw.). 

   Pomiędzy 14 a 18 sierpnia: 

W lesie między wsią Kotów a wsią 
Trościaniec pow. Brzeżany: „W cza-
sie drogi z Brzeżan do Trościańca, w 
lesie między Kotowem a Trościańcem 
– 14/18 sierpnia -  został zatrzymany, a 
następnie okrutnie pobity, okaleczony i 

zamordowany Antoni Śliwiński, lat 36, 
kierownik nadleśnictwa w Trościańcu 
(pow. Brzeżany)”.  (Stanisław Dłuski: 
“Fragment wielkiej zbrodni” ; w: „Las 
Polski”, nr 11 z 1991 roku). 

   W nocy z 17 na 18 sierpnia:  

Pomiędzy wsią Karolówka i wsią 
Szuparka pow. Buczacz: „W nocy z 
17 na 18.VIII.1943. Na kolonii między 
Karolowką a Szuparką pow. Buczacz 
Ukraińcy wymordowali rodzinę polską 
złożoną z 6 osób. Jednego ze sprawców 
ujęto, jest to Ukrainiec, dezerter z ukr. 
Dywizji SS. Przyznał się do morder-
stwa” (ANN, AK, sygn. 203 /XV/ 9, k. 
170 – 174). H. Komański i Sz. Siekier-
ka nie wymieniają tej zbrodni. 

   18 sierpnia:  

We wsi Bielin pow. Włodzimierz Wo-
łyński w walce z UPA zginął 23-letni 
Kazimierz Mazepa. 

W miasteczku Mikołajów pow. Ży-
daczów banderowcy zamordowali 
Polaka, księgowego leśnictwa. „18.
VIII.43. Mikołajów Pow. Żydaczów. 
Hryniuk Tadeusz, księg. leśny, zamor-
dowany.”  (1944. luty – marzec – Wy-
kazy mordów i napadów na ludność 
polską sporządzone w RGO we Lwo-
wie na podstawie meldunków przeka-
zanych z terenu. W: B. Ossol. 16722/2, 
s. 219-253). 

W mieście Włodzimierz Wołyński 
upowcy zamordowali 2 Polaków. 

W kol. Zygmuntówka pow. Wło-
dzimierz Wołyński zabili 5 Polaków 
podczas żniw, w tym 15-letniego Jana 
Mariana Burka.  

   W nocy z 18 na 19 sierpnia: 

We wsi Kluwińce pow. Kopyczyń-
ce Ukraińcy zamordowali 3 Polaków. 
Inni: „zamordowano 7 Polaków, w 
tym: Michalik Michał l. 45 i nauczy-
ciel z Trembowli l. 50” (Kubów..., jw.). 
Komański na s. 235 podaje, że nazwi-
skiem Michała Michalika posługiwał 
się Tadeusz Trojanowski, były inspek-
tor szkolny z Rawy Ruskiej. Patrz „ w 
nocy z 20 na 21 sierpnia 1943 roku”.  

   19 sierpnia: 

We wsi Komarów pow. Stanisławów 
banderowcy zastrzelili 1 Polaka oraz 
drugiego uprowadzili z przysiółka 
Halicka Brama i ślad po nim zaginął. 
„Dnia 19. sierpnia br. nieznani spraw-
cy uprowadzili Jana Mądrego lat 35, 
gospodarza z przysiółka Halicka Bra-
ma, gmina Komarów przy czym jeden 
z napastników wołał drugiego “Dmy-
tre chodyt siudy”. Mądry przepadł bez 
wieści.” (1943, 24 września – Pismo 
PolKO w Stanisławowie do Delegata 
RGO we Lwowie dotyczące napadów 
na Polaków z powiatu stanisławow-
skiego. W: B. Ossol. 16721/1, s. 279-
281). 

We wsi Kryłoś koło Halicza zamor-
dowany został: „Polak Bronisław 
Muszyński ze wsi Kryłoś k/Halicza.” 
(1943, październik - Zbiór raportów 
dotyczących napadów ukraińskich na 
terenie Małopolski Wschodniej zare-
jestrowanych przez RGO we Lwowie. 
W:  AAN 47, s. 5-11, 13-15). 

We wsi Stawki pow. Równe w zasadz-
ce upowcy zabili około 11 Polaków ja-
dących do żniw oraz całą 23-osobową 
osłaniającą ich eskortę Ślązaków na 
służbie niemieckiej. 

   20 sierpnia: 

We wsi Bodiaki pow. Krzemieniec 
Ukraińcy zamordowali 26-letniego Po-
laka, Mikołaja Czecha. 

W kol. Jeziorany Szlacheckie pow. 
Łuck zamordowali na polu, podczas 
żniw, Kazimierza Rudnickiego, męża 
Ukrainki. 

W kol. Kowalówka pow. Kowel upo-
wcy zabrali na podwodę i zamordowali 
Edwarda Tyburskiego, lat 39. 

W kol. Kryłów pow. Równe zamor-
dowali 2 Polaków, którzy z kol Zabara 
przyjechali do lasu po drzewo: Broni-
sława Głowackiego lat 21 oraz Zyg-
munta Jasińskiego.   

W kol. Szeroka pow. Horochów w 
okrutny sposób wymordowali 3 ro-
dziny polskie ocalałe z rzezi 16 lipca: 
9-osobową Kuźniarewiczów, 4-osobo-

wą Mrozowskich i 3-osobową Popczu-
ków, a zwłoki spalili w stodole – razem 
16 Polaków. 

W kol. Szytnia /Szczytnia/ pow. 
Równe zamordowali 39-letnią wdowę 
po Stanisławie Wójtowiczu, którego 
porąbali na kawałki 11 lipca 1943 roku. 

We wsi Tiutkiewicze pow. Równe od 
ran zadanych przez Ukraińców zmarł 
w szpitalu 20-letni Władysław Hawel.  

   W nocy z 20 na 21 sierpnia:  

We wsi Kluwińce pow. Kopyczyńce: 
„W nocy z 20 na 21.VIII.1943. Klu-
wińce pow. Kopyczyńce. Około 23,30 
Ukraińcy zamordowali trzech Pola-
ków zaś jednego ranili. Zamordowani 
zostali: Jan Kostecki b. posterunkowy 
P.P. obecnie rolnik, Trojanowski Tade-
usz b. inspektor szkół w powiecie Rawa 
Ruska obecnie buchalter na folwarku, 
Sroczyński Roman także buchalter ro-
dem spod Krakowa. Ranny został Fle-
szar Zbigniew także pracownik folwar-
ku /.../ W związku z tym morderstwem 
aresztowano miejscowego księdza gr.-
-kat. Proskurnickiego i jego syna Ste-
fana, którzy są moralnymi sprawcami 
zbrodni. Stefan Proskurnicki b. komen-
dant milicji ukr. posądzony jest rów-
nież o zamordowanie 6 Polaków wra-
cających z więzienia w Berdyczowie w 
r. 1941 w czasie wkraczania Niemców 
na nasz teren ” (ANN, AK, sygn. 203 
/XV/ 9, k. 170 – 174).  H. Komański 
i Sz. Siekierka podają datę „W nocy z 
18 na 19 sierpnia 1945” oraz nazwiska: 
Korzecki /Kosowski/ Jan, Trojanowski 
Tadeusz i Iszczycki Roman” (s. 235, 
tarnopolskie). 

   21 sierpnia: 

We wsi Bermeszów pow. Horochów 
upowcy zamordowali 6-osobową ro-
dzinę polską. „Oto wykaz pomordowa-
nych Polaków na kolonii Kisielówka, 
Czesnówka, Jaworówka, Bermeszów 
i Lipnik w dniu 21.08.1943 r., który ja 
Czesław Życzko sporządziłem w po-
rozumieniu z towarzyszami niedoli, w 
tym: moją żoną Heleną Życzko z domu 
Furtak, Stanisławem Łachowskim z 
kolonii Czesnówka oraz Bronisławem 
Nieczyporowskim (ofiary ze wsi Ber-
meszów  – przypis S.Ż.): Wyszyński 
Aleksander lat 45, (mój szwagier), Ma-
ria lat 40, (moja siostra), Aleksander 
lat 16, Janina lat 14, Aniela lat 12, Ja-
dwiga lat 10 (mój brat i siostry ciotecz-
ne)”. („Wspomnienia Czesława i He-
leny Życzko z domu Furtak z Kolonii 
Kisielówka w powiecie Horochów”, 
spisał Sławomir Tomasz Roch; za: 
http://wolyn.btx.pl/index.php/wolyn-
wola-o-prawde/221-wspomnienia-
czesawa-i-heleny-yczko-z-domu-
furtak-z-kolonii-kisielowka-w-
powiecie-horochow-na-woy.html). 
Siemaszko...., s. 137 datują ten mord  
”w 1943 r., latem”. 

W kolonii Czesnówka pow. Horo-
chów upowcy zamordowali 31 Pola-
ków. „Oto wykaz pomordowanych: 
Uleryk Stefan lat 65; Łachowski Alek-
sander lat 70, żona lat 67;  Kuczko 
Bronisław lat 53 i troje dzieci lat 20, 8 
i 6; Kosior Józef lat 22 i brat Edward 
lat 19; Uleryk Jan lat 72 i zona lat 60; 
Błędowski Stefan lat 30 i 1-roczny sy-
nek;  Torkowski Jan lat 30 i żona Wła-
dysława lat 20; Dumański Wacław lat 
58 oraz cała rodzina tj. 6 osób od 17 
do 4 lat; Zymon Jan lat 63, żona lat 51 
oraz 4 dzieci od 21 do 5 lat; Błędow-
ska Helena lat 31 i jej syn lat 3; Błę-
dowska Maria lat 60”. ( Wspomnienia 
Czesława i Heleny Życzko z domu 
Furtak z Kolonii Kisielówka w powie-
cie Horochów”...,  jw.) Siemaszko..., 
s. 152 podają: „W sierpniu 1943 roku 
zostali zamordowani dwaj bracia Józef 
i Edward. Najprawdopodobniej nie jest 
to pełna lista ofiar” Podają liczbę ofiar 
5 + ?. 

W kolonii Jaworówka pow. Włodzi-
mierz Wołyński upowcy zamordowali 
7-osobową rodzinę polską (rzeź w tej 
kolonii miała miejsce 15 sierpnia 1943 
roku). „Oto wykaz pomordowanych 
/.../: Zybura Michał lat 53 (mój wujek), 
Katarzyna lat 40 (moja ciocia), Zofia 
lat 75, Marian lat 15, Jan lat 9, Tade-
usz lat 7, Teresa lat 4 (to moje kuzyno-
stwo)”. ( Wspomnienia Czesława i He-
leny Życzko z domu Furtak z Kolonii 
Kisielówka w powiecie Horochów”, 
jw.).  Siemaszko...., s. 861 nie wymie-

niają tych ofiar. 

W kolonii Kisielówka pow. Horo-
chów upowcy zamordowali co naj-
mniej 93 Polaków. Atak nastąpił około 
godziny 14.00, Polacy uciekali do lasu 
do znajdującej się tam drewnianej Ka-
plicy hrabiego Szumińskiego oraz do 
Czarnego Lasu. Czesław Życzko: „Tak 
ukrywaliśmy się, aż do 21 sierpnia 
1943 r., kiedy w biały dzień, w samo 
południe, około godziny 14.00 miał 
miejsce zbrojny napad na naszą kolo-
nię. Stałem na brzegu lasu chłopskiego, 
gdy się zaczęło, naprzeciw pola Polaka 
Zymona z Kisielówki. Nagle zobaczy-
łem, że do naszego domu idzie pieszo 
kilka osób, nie mogłem jednak do-
strzec, czy posiadają broń, jedna osoba 
jechała na koniu. Gdy oni zniknęli 
wśród naszych zabudowań, usłyszałem 
jeden strzał, a potem nastąpiła cisza. 
Za chwilę usłyszałem więcej strzałów, 
już na terenie samej kolonii. Zobaczy-
łem także jak na dłoni, jak od zabudo-
wań naszej kolonii w kierunku lasu 
uciekają ludzie w różnym wieku, w tym 
dzieci, nie mogłem jednak nikogo roz-
poznać ponieważ wciąż było daleko, 
choć już po chwili rozpoznałem Wacła-
wa Pogorzelskiego. W tej dramatycz-
nej chwili, tuż obok mnie stała nasza 
sąsiadka Helena, moja przyszła żona 
oraz jej rodzice Franciszka i Andrzej 
Furtak. Nagle usłyszeliśmy strzały w 
lesie, w tej sytuacji przestraszyliśmy się 
i rzuciliśmy się do gwałtownej ucieczki 
w głąb lasu, w kierunku drewnianej 
Kaplicy hrabiego Szumińskiego. Kapli-
ca stała przy Krzyżówce w lesie i póki 
co, szliśmy sośniną dość pewnie bo-
wiem las ten znałem od dawna dość 
dobrze. Od kiedy jeszcze przed wojną, 
wraz z hrabią Szumińskim polowali-
śmy na ptaki, zające i sarny. Do dziś 
pamiętam, jak często bywałem w jego 
domu, widziałem tam całe dwa pokoje, 
wystrojone przeróżnymi ptaszkami, wy-
pchanymi od środka tytoniem. Kiedy 
zbliżyliśmy się do Kaplicy w lesie, na-
gle wokół nas zaczęły rwać się pociski 
moździerzowe, które Ukraińcy miotali 
gdzieś z lasu Świnarzyńskiego. Widać 
mieli dość dobry zwiad, bądź po prostu 
domyślali się, że właśnie tam Polacy 
szukają dziś swego schronienia. Oczy-
wiście w lesie powstała wielka panika, 
zszokowani ludzie nie wiedzieli zupeł-
nie, gdzie mają uciekać, gdzie szukać 
ratunku. A było tam już około kilkadzie-
siąt osób z bardzo różnych miejscowo-
ści, wśród nich było bardzo wielu na-
szych sąsiadów. W pewnym momencie 
dostrzegłem mężczyznę, który szedł 
bardzo szybko, a przy tym wydawał mi 
się bardzo podobny do mojego tatusia, 
więc pogoniłem za nim i krzyknąłem: 
„Tatusiu!”. Tymczasem on gwałtownie 
się odwrócił, a dzieliło nas już ledwie 
10 metrów i bez jednego słowa wypalił 
do mnie z broni. Na szczęście, gdy tylko 
zobaczyłem jego twarz, poznałem Uka-
rińca z Tumina o imieniu Wasyl, nazy-
wanego też „Wargatym”, od razu rzu-
ciłem się na ziemię, tak że mnie nie 
trafił. Zaraz też przytomnie wskoczyłem 
w leśny gąszcz, który mnie ochronił. 
Potem szybko wróciłem do naszych i 
razem z dużą grupą ludzi uciekających 
od Kaplicy, ruszyliśmy w kierunku 
Czarnego Lasu. Wielu ludzi krzyczało 
bowiem do nas, by nie iść pod Kaplicę 
bowiem tam już rozpoczęła się rzeź, 
Ukraińcy strzelają kogo popadnie oraz 
rąbią siekierami i widłami kogo się da. 
Tak więc nie mając wyboru, uciekali-
śmy razem z nimi, to były naprawdę 
straszne chwile. Jakby piekło rozwarło 
się na ziemi, jeden uciekał i płakał, 
inny biegł i krzyczał coś tam, może ko-
goś nawoływał, a może jakiś amok wła-
śnie go ogarnął, dzieci piszczały. Przy 
czym cały czas słychać było strzały ka-
rabinowe, na szczęście przestali strze-
lać z moździerzy. Dotarliśmy tam po 
jakiejś godzinie i naszym oczom ukaza-
ła się już duża grupa ludzi z różnych 
miejscowości, w tym z Dominopola, 
Kisielówki, Augustowa, ale przede 
wszystkim z Jasionówki oraz polskiej 
koloni Czesnówka, która była położona 
za Czarnym Lasem. To był bardzo do-
godny teren do ukrycia się gęsty, trud-
no dostępny las olchowo-brzozowy i 
mnóstwo przeróżnych krzaków, gdzie 
bardzo łatwo można było się schować, 
a przy tym były tam bagna i mocza-
ry./.../ Po drodze w chłopskim lesie na-
potkaliśmy jakichś ludzi, ale na razie 
nie wiedzieliśmy kto to jest. Zaczęliśmy 
podpatrywać i poznaliśmy, że to Hele-

na Petelicka wraz z swoim synkiem 
Henrykiem lat około 5. To byli nasi lu-
dzie z Kisielówki, którzy skryli się tu, 
uciekając spod Kaplicy, gdzie napadli 
na nich ukraińscy sadyści. Gdy ją zna-
leźliśmy była pół przytomna i zupełnie 
nie wiedziała, co ma teraz z sobą zro-
bić, gdy nas poznała i trochę do siebie 
przyszła, tak zaczęła nam opowiadać 
horror, który sama niedawno przeżyła: 
„Byłam z mężem Eugeniuszem, synem 
Henrykiem oraz wieloma innymi Pola-
kami w zaroślach przy Kaplicy myśli-
wych. Tam napadli na nas Ukraińcy i 
zaczęli wszystkich mordować, rąbiąc 
kogo się da siekierami. Zarąbali moje-
go męża, a ja wyrwałam się dosłownie 
spod siekiery i uciekłam, teraz chowam 
się jak widzicie i naprawdę nie wiem, 
co mam z sobą zrobić!”. Oczywiście 
zabraliśmy ich z sobą, do całej naszej 
grupy w Czarnym Lesie. Tam zapadła 
decyzja, aby wyruszyć jednak do mia-
sta, a była już ciemna noc. Niestety 
około piętnastu osób nie przystało na 
ten plan i zostało na miejscu, w tym mój 
brat Longin oraz rodzice Heli, brat Eu-
geniusz i siostra Czesława. Zostali tak-
że: organista ze Swojczowa, rodzina 
Kosiorów z Czesnówki, Adam Zymon i 
wielu innych. Tymczasem my umówili-
śmy się, że grupę będzie prowadzić trzy 
osoby: ja osobiście, Stacho Łachowski 
i Hela. /.../  W drodze odpoczywaliśmy 
w lesie, po przeróżnych krzakach i tam 
właśnie Piotr Przybyła opowiadał nam 
ze szczegółami, jaką gehennę przeżył w 
ostatnich dniach w domu swojej teścio-
wej, mówił tak: „Już od prawie dwóch 
tygodni ukrywam się u mojej teściowej 
pod podłogą, obawiałem się bowiem, 
żeby mnie Ukraińcy nie zamordowali, 
gdyby dowiedzieli się, że wciąż tam je-
stem, już bym zapewne nie żył. Przez 
cały ten straszny czas pomagała mi 
moja dobra żona Tosia, teściowa nic 
nawet nie wiedziała o moim miejscu 
ukrycia. W tym czasie w naszym domu 
przebywali banderowcy, którzy gościli 
się tu niekiedy i na cały głos przechwa-
lali się, jak to Polaków mordowali. Sły-
szałem to bardzo wyraźnie, gdyż mówi-
li dosłownie nad moja głową. Jednego 
razu usłyszałem głos Ukraińca, który 
opowiadał jak zginęła rodzina polska 
Furtaków, których wcześniej znał do-
brze. Kiedy ich znalazł Andrzej Futrak 
uklęknął przed nim, złożył ręce jak do 
modlitwy i zaczął go prosić, aby im 
wszystkim darował życie. Wtedy Ukra-
iniec Marko z Tumina, jak sam się po-
tem przechwalał, jak go rąbnął siekie-
rą w głowę, aż krew trysnęła na niego! 
A potem pozabijał wszystkich pozosta-
łych, którzy tam byli, również bezlito-
śnie rąbiąc ich siekierą.”. /.../ Warto 
też dodać, że Piotr Przybyła pochodzi z 
Kisielówki, gdzie mieszkali jego rodzi-
ce oraz siostra Zofia, która wyszła za 
mąż za Piotra Krzeszowiec. Mieli ra-
zem dzieci, a on był Ukraińcem, ale 
mało kto o tym wiedział. Niestety pod-
czas mordów Piotr Krzeszowiec za-
mordował swoją żonę Zosię. Osobliwą 
tragedię przeżyli także ich najbliżsi są-
siedzi Józef i Józefa Gnatiuk oraz ich 
córka lat 14, których ukraińskie ban-
dziory powiązali drutem ostrym, kol-
czastym i tak ich okrutnie zamęczyli. 
Tak przynajmniej opowiadali sobie lu-
dzie w mieście we Włodzimierzu”. /.../  
Oto wykaz pomordowanych Polaków 
na kolonii Kisielówka, Czesnówka, Ja-
worówka, Bermeszów i Lipnik w dniu 
21.08.1943 r., który ja Czesław Życzko 
sporządziłem w porozumieniu z towa-
rzyszami niedoli, w tym: moją żoną He-
leną Życzko z domu Furtak, Stanisła-
wem Łachowskim z kolonii Czesnówka 
oraz Bronisławem Nieczyporowskim” 
(ofiary z kolonii Kisielówka – przypis 
S.Ż.): Życzko Rozalia, maja mama lat 
50, mój brat Longin lat 15. Furtak An-
drzej lat 52 mój teść, jego żona Fran-
ciszka lat 40, syn Eugeniusz lat 11, cór-
ka Czesława lat 9. Michalec Stefania 
lat 10, Michalec Maria lat 47, obie były 
naszymi sąsiadkami. Ambroziak Mie-
czysław lat 16, był naszym sąsiadem. 
Kampanowski Michał lat 40, Janina lat 
35, Stanisław lat 15, to byli także nasi 
sąsiedzi. Marceniuk Mieczysław lat 20, 
nasz sąsiad. Zymon Katarzyna lat 60, 
Bolesław lat 35, Hipolit lat 30, Janina 
lat 27, Maria lat 6, Stanisława lat 4, 
Zymon Kazimierz lat 33, Emilia lat 27, 
Józefa lat 5, Agata lat 3, Zymon Medzik 
lat 45, Władysława lat 30, Stanisław 
lat 6, Marian lat 4, Zymon Michalina 
lat 22, Władysław lat 5., to też nasi są-
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siedzi. Suszyński Kazimierz lat 67. 
Czerwonko Rozalia lat 78. Marszałek 
Natalia lat 22, Jan lat 4.  Nieczyporow-
ski Tadeusz lat 14. Gałuszka Julian lat 
43, Aniela lat 45, Władysław lat 16, 
Wanda lat 9, Stanisław lat 7, Józef lat 
5, Stefan lat 3. Niemiec Magdalena lat 
57. Gnatiuk Józef lat 47, Józefa lat 45, 
Stefania lat 15. Gronowicz Władysław 
lat 70, Maria lat 65. Petlicki Witold lat 
12. Dec Stanisław lat 38, Józefa lat 61, 
Marian lat 2. Ferenc Józef lat 29. Mi-
kulska Zofia lat 45, Wanda lat 12, Ste-
fania lat 10. Głogowski Józef lat 15, 
Rozalia lat 14. Michalczuk Antoni lat 
69, Maria lat 65 – Kisielówka. Ferenc 
Bolesław lat 7, Stanisław lat 5 oraz no-
worodek 2 dni. Pogorzelski Antoni lat 
71. Uleryk Antoni lat 72, Aniela lat 50, 
Stefan lat 57. Michalczyk Stanisława 
lat 9”. („Wspomnienia Czesława i He-
leny Życzko z domu Furtak z Kolonii 
Kisielówka w powiecie Horochów”, 
jw.). Siemaszko..., s. 163 wymieniają 
wśród ofiar 19 Polaków przesiedlo-
nych tutaj ze wsi Binduga, ale niewielu 
przesiedlonych znali świadkowie, któ-
rzy przeżyli rzeź.

W kolonii Lipnik pow. Horochów 
upowcy zamordowali 5 Polaków. „Oto 
wykaz pomordowanych Polaków /.../ 
: Wrońska Maria lat 65 moja ciocia; 
Kutowicz Antoni lat 40 mój kuzyn; 
Rowiński Walenty lat 32 mój kuzyn; 
Pajta Józef lat 32 komendant PW; Wol-
ski Józef lat 19 to z dalszej rodziny”.  
„Wspomnienia Czesława i Heleny..., 
jw.).  Siemaszko..., s. 164 podają: „15 
września 1943 r. upowcy porwali z 
pola podczas zbioru ziemniaków: An-
toniego Kotowskiego (Kotowicza?) lat 
40; Katarzynę (Marię?) Wrońską, lat 
65, którzy do domu nigdy nie powróci-
li”. Podali liczbę ofiar: 3 Polaków.  

W majątku Romanówka pow. Łuck 
Ukraińcy zamordowali 1 Polaka.  

   22 sierpnia /niedziela/:  

We wsi Dupliska pow. Zaleszczyki 
Ukraińcy zamordowali Leona Szy-
mańskiego. 

W kol. Głęboczyca pow. Włodzi-
mierz Wołyński upowcy zabrali na 
podwody co najmniej 5 Polaków i za-
mordowali ich w lesie. „I na naszej wsi 
Głęboczycy dochodziło do pierwszych 
mordów, na Tadeuszu Iwańskim, znale-
zionych po kilku dniach w lesie w zama-
skowanym rowie ze śladami okropnego 
pastwienia się nad nim. Na Bronisła-
wie Sławkowskim z żoną Marią w ten 
sam bestialski sposób zamordowanych. 
W sąsiedniej kolonii Święte Jezioro 
zamordowani zostali: Śliwa z żoną, 
Józef Szymczak z żoną Adelą i Czesław 
Dzięgielewski. Na Głęboczycy przez 
parę tygodni mordów zabrano niby na 
podwody i zamordowano mojego ojca 
Michała Winiarskiego, Adama Grelę, 
Stanisława Sobieraja, Adama Iwań-
skiego i Liperta. Wszystkich ich odnaj-
dywano w okolicznych lasach zakopa-
nych w zamaskowanych miejscach.” 
(Józef Winiarski; w: Lucyna Kulińska, 
Dzieci Kresów III, Kraków 2009, s. 
349-357; za:  http://wolyn.btx.pl/index.
php/wolyn-wola-o-prawde/783-w-
gboczycy-w-ostatnich-dniach-sierpnia.
html ).  „Wieś Głęboczyca rozciągała 
się pomiędzy lasem a doliną rzeki Tu-
ria. Mieściła w sobie około 70 gospo-
darstw rolnych ze średnim stanem po-
siadania. Przez wieś przebiegał trakt 
drogi głównej łączący powiaty Włodzi-
mierz Woł. i kowelski oraz wsie Hajki i 
Turyczany, zamieszkane przez ludność 
wyłącznie ukraińską, w których mie-
ściły się wiejsko-gminne władze ukra-
ińskie z siedliskiem policji SB i UPA. 
Droga ta usłana była bezimiennymi 
mogiłami bez jakiegokolwiek śladu czy 
znaku. Codziennie drogą tą wieziono 
ofiary na rozstrzeliwanie albo powolne 
mordowanie do lasu lub już pomordo-
wanych w celu ich zamaskowania.  W 
ostatnim miesiącu, tuż przed samym 
ogólnym mordem w Głęboczycy, wła-
dze ukraińskie wyznaczają z naszej wsi 
pięć podwód konnych do przewożenia 
przedstawicieli władzy ukraińskiej i 
UPA. Byli to Grela Adam, lat 50, So-
bieraj Stanisław, lat 52, Wieniarski 
Michał, lat 43, Lipert i Iwański Adam, 
lat 22. Gospodarze ci już do swoich do-
mów nie powrócili. Odnajdywano ich 
w leśnych okolicach, pomordowanych 
i zakopanych bez śladu. W tym samym 
czasie aresztowano w nocy sąsiada, 

Władysława Iwańskiego, 19-letniego 
żywiciela rodziny. W parę dni po aresz-
towaniu znaleziono go w lesie. Odko-
pany został na zezwolenie władzy gmin-
nej i urządzono mu pogrzeb. Na swoim 
ciele nie miał ani jednej całej kości, 
wycięto mu język, był bez oczu i uszu”. 
(Szlak nieoznaczonych mogił. Relacja 
Lucjana Metrzelskiego;18 marca 2018; 
w: http://dziennik.artystyczny-margi-
nes.pl/szlak-nieoznaczonych-mogil-
relacja-lucjana-metrzelskiego).  „U 
nas we wsi aresztowano Władysława 
Iwańskiego, 19-latka, którego odna-
leziono w oddalonej o około pięć km 
wsi Owłoczym.  Z kolonii Podświętne 
aresztowano małżeństwo Śliwów i Ade-
lę Kędzierską, których znalazłem wraz 
z ojcem na drugi dzień, kiedy szedłem 
z nim przez las. Miejsce to było zama-
skowane spaloną słomą. O odkryciu 
tym powiedziałem siostrze Adeli, któ-
ra powiadomiła ich rodziny. Najbliżsi 
pomordowanych odkopali ich, ofiarom 
urządzono pochówek na wcześniej wy-
dane przez gminę ukraińskiej władzy 
zezwolenie.” (29 sierpnia 1043 roku, 
przed świtem, napadają na naszą wieś 
Głęboczycę; w: http://wolyn.org/in-
dex.php/informacje/1185-29-sierpnia-
1943-roku-przed-switem-napadaja-
na-nasza-wies-gleboczyce  Relacja 
Stanisława Małeckiego. Wyszukał i 
wstawił: B. Szarwiło za: „Wołyń. Bez 
komentarza”). 

We wsi Gruszówka pow. Kowel w 
lesie koło leśniczówki zamordowali 20 
Polaków z Radowicz: 7 jadących do 
kościoła i 13 wracających z kościoła w 
Zasmykach po nabożeństwie. 

W nieustalonej wsi koło wsi Ho-
łownia i wsi Kowno pow. Lubomel 
Ukraińcy podczas mszy zamknęli 
kościół, oblali benzyną i podpalili; 
żywcem spłonęli wszyscy zgroma-
dzeni na mszy. Świadek Zofia Kieruj: 
„Zofia Kieruj właśnie kończy 85 lat. 
Czternaście lat swojego długiego ży-
cia mieszkała na Wołyniu. Patrząc z 
naszej, zachodniej strony, powiedzie-
libyśmy, że tuż za Bugiem. Ona mówi, 
że do rzeki było blisko, około ośmiu 
kilometrów. Przed II wojna światową 
i w czasie wojny, do 1943 roku, wraz 
z rodzina mieszkała w Ostrówkach w 
powiecie lubomelskim. To najbardziej 
na zachód wysunięta część byłego 
województwa wołyńskiego. Miesz-
kała tam z mamą Marianną Suszko i 
rodzeństwem. Ojciec Wincenty Susz-
ko zmarł wcześnie, bo w 1931 roku. 
Miała trzech braci i siostrę Karolinę, 
która była najstarsza, urodziła się w 
1920 roku, brat Józef w 1924, Czesław 
w 1927 roku, a ona z bratem Antonim 
(byli bliźniakami) urodziła się w 1929 
roku. Z Ostrówkami sąsiadowała wieś 
Wola Ostrowiecka. Tam w czasie wojny 
mieszkała z rodziną najstarsza siostra 
pani Zofii. Te dwie miejscowości dziś 
są wymieniane jednym tchem obok sie-
bie, kiedy historycy mówią o nich jako 
o miejscach tragedii polskiej ludności 
w czasie rzezi wołyńskiej. O tych wy-
darzeniach opowiedziała nam też Zofia 
Kieruj. /.../  To co działo się przed 30 
sierpnia tamtego roku, zaciera się tro-
chę, miesza, ale od tego jednego dnia 
kilkunastoletnia Zofia zaczyna widzieć 
tak okropne rzeczy, które tak wryły się 
w pamięć, że dziś mówi o nich z deta-
lami. Bardzo wstrząsającymi zresztą. 
To była ostatnia niedziela sierpnia. - 
Ksiądz na ambonie powiedział, że koło 
Hołowna, koło Kowna ubiegłej nie-
dzieli Ukraińce podczas mszy napadli, 
zamknęli kościół i podpalili. Benzyną 
oblali i spalili, bo to były drewniane 
kościoły. Spalili razem wszystkich, 
którzy się tam znajdowali. Ksiądz Sta-
nisław Dobrzański powiedział nam, że 
nie mamy się bać i że nas nie opuści. 
W razie czego, gdyby nas napadli, to 
mieliśmy się bronić. Wierni rozeszli 
się do domów. Pani Zofia również.” 
(Remigiusz Konieczka ; w: Pałuki 
nr 24/2014; pt: Zofia Kieruj: Wołyń - 
rana niezabliźniona  Opublikowano: 
26 czerwca 2014; w: http://palukitv.pl/
teksty/karty-historii/23082-wolyn-ra-
na-niezablizniona.html ). 

W kol. Julianów pow. Kowel zamor-
dowali co najmniej 6 Polaków. 

We wsi Korabliszcze pow. Dubno 
zamordowali nauczyciela Zygmunta 
Komorowskiego, lat 37. 

We wsi Milczyce pow. Rudki: „Dnia 

22 sierpnia 1943 o godzinie około dru-
giej została zastrzelona Teresa Andres 
[właśc. Anders] żona Jana, wywiezio-
nego przez bolszewików, matka 3-ga 
dzieci małoletnich córek, z których 
najstarsza liczy 16 rok życia, nazwana 
była osadniczką. Morderstwo zostało 
dokonane przez 3 Ukraińców na tle 
politycznym. Milczyce dnia 7 września 
1943.” (1943, 10 września – Pismo 
PolKO Lwów-powiat przesłane do 
Delegata RGO we Lwowie dotyczące 
mordu politycznego na Teresie Andres 
dokonanego przez Ukraińców.). Sie-
kierka, na s. 217 /lwowskie/ podaje, 
że miało to miejsce we wsi Putiatycze 
pow. Grudek Jagielloński.  

We wsi Ziemlica pow. Włodzimierz 
Wołyński obrabowali Polaków i za-
strzelili 1 Polkę. 

   23 sierpnia:  

W kol. Chaitówka pow. Łuck zabili 
78-letniego Ignacego Kownackiego i 
jego 37-letniego syna Piotra, a zwłoki 
spalili razem z zabudowaniami. Żona 
Anastazego Kownackiego (drugiego 
syna Ignacego) podczas ucieczki czoł-
gała się w łęgach ziemniaczanych cią-
gnąc za sobą 2-letnią córkę Michalinę, 
która w wyniku tych przeżyć straciła 
na zawsze mowę. 

We wsi Kohylno pow. Włodzimierz 
Wołyński zastrzelili w lesie 8 Polaków 
uprowadzonych z innych miejscowo-
ści a ciała wrzucili do studni. 

We wsi Majdan pow. Kamień Ko-
szyrski woj. poleskie nacjonaliści 
ukraińscy zamordowali co najmniej 
139 Polaków:  „w godzinach poran-
nych wioska Majdan została otoczo-
na przez nacjonalistów ukraińskich. 
Mieszkańcy wsi zostali zgromadzeni 
w miejscowej szkole pod pozorem ze-
brania. Następnie ok. 10 mężczyzn 
zabrano ze szkoły i zaprowadzono do 
zabudowań gospodarczych Antoniego 
Z. Tam w stodole polecono im wykopać 
dół, a następnie przyprowadzano po 
kilku mieszkańców i po zadaniu śmier-
telnych cisów ostrymi narzędziami 
ciała ofiar wrzucano do wykopanego 
dołu. W stosunku do osób, które chciały 
uciec użyto broni palnej. Po zamordo-
waniu mieszkańców wioski została ona 
ograbiona i spalona wraz ze stodołą w 
której spoczywały zwłoki pomordowa-
nych osób. Osoby które przeżyły zajście 
uciekły z partyzantami pod dowódz-
twem ppłk Kunickiego” (IPN Szczecin: 
Śledztwo w sprawie zbrodni przeciwko 
ludzkości polegającej na zabójstwie w 
dniu 23 sierpnia 1943 r. w miejscowo-
ści Majdan dawny powiat Koszyrski co 
najmniej 139 mieszkańców wsi przy 
użyciu ostrych narzędzi oraz broni pal-
nej przez nacjonalistów ukraińskich, 
a czyny te miały na celu wyniszczenie 
ludności narodowości polskiej za-
mieszkałej na tych terenach; sygn. S 
77/09/Zi; lipiec 2012). IPN wszczął 
śledztwo w 2008 roku, natomiast w 
2012 roku umorzył je z powodu nie-
wykrycia sprawców mordu. „Wykaz 
rodzin polskich bestialsko zamordo-
wanych w dniu 23.08.1943 roku przez 
bandę nacjonalistów (banderowców) 
we wsi Majdan, rejon Kamień Ko-
szyrski, obwodu wołyńskiego” podała 
w internecie Karolina Żębrowska. Po-
nad sto osób zamordowanych to były 
dzieci (w tym jednoroczne), kobiety (w 
tym w zaawansowanej ciąży) i starcy. 
(Karolina Zębrowska, 29.01.2013; w:  
http://www.stankiewicze.com/ludoboj-
stwo/czytelnicy.html ). 

We wsi Olesk pow. Włodzimierz Wo-
łyński upowcy zamordowali w swoim 
obozie 12 Polaków oraz 22-letniego 
nauczyciela ukraińskiego ożenionego 
z Polką. 

W kol. Osiecznik pow. Kowel Ukraiń-
cy zamordowali 10 Polaków. 

W kol. Piórkowice pow. Kowel za-
mordowali 6 Polaków (1 mężczyzna, 4 
kobiety i 1 dziecko), którzy wrócili do 
swoich domów po żywność. 

W kol. Rafałówka pow. Łuck zastrze-
li na polu podczas żniw 1 Polkę. 

W miasteczku Torczyn pow. Łuck 
zamordowali Józefa Pachołka.  

   24 sierpnia: 

W  kol. Apolonia pow. Łuck Ukraińcy 
zamordowali kilkunastu Polaków. 

W kol. Brzezina pow. Włodzimierz 
Wołyński zamordowali Feliksa Dubie-
la, lat 36. 

We wsi Bukowina pow. Biłgoraj poli-
cjanci ukraińscy zastrzelili 6 Polaków. 

W kol. Dąbrowa koło Woronczyna 
pow. Horochów upowcy zamordowali 
co najmniej 23 Polaków, w tym nie-
mowlęta. 

We wsi Komarów pow. Stryj postrze-
lili Franciszka Matuszczaka, w wyniku 
czego zmarł. 

We wsi Wołosówka pow. Kowel za-
mordowali kilka lub kilkanaście rodzin 
polskich, liczby ofiar nie ustalono. 

We wsi Woronczyn pow. Horochów 
zamordowali około 15 Polaków. 

We wsi Zadyby pow. Kowel zamor-
dowali Kazimierza Potapowicza. 

We wsi Żorniszcze pow. Łuck zamor-
dowali Joachima Szydłowskiego.  

   W nocy z 24 na 25 sierpnia: 

W miasteczku Mizocz pow. Zdołbu-
nów Ukraińcy podpalili domy polskie i 
sierpami, siekierami, nożami wyrżnęli 
ponad 100 Polaków; „na sztachetach 
płotów wisiały niemowlęta w beci-
kach” (Siemaszko..., s. 979). „Prawdo-
podobnie pod koniec sierpnia 1943 r., 
20/21 w nocy nastąpił atak na miasto, a 
właściwie na polskie bezbronne rodzi-
ny tam mieszkające. Okrążyli miasto 
i przez całą noc mordowali ludzi. To 
było piekło. Wchodzili do poszczegól-
nych domów i zarzynali ludzi, masa-
krowali, rąbali na kawałki. Do ucieka-
jących strzelali, natomiast wszystkich, 
których złapali mordowali w okrutny, 
sadystyczny sposób - nożami, kosami, 
siekierami. Małe dzieci zabijali o mury 
domów i wieszali na płotach. Wyszuki-
wali chowających się ludzi po różnych 
zakamarkach. Wiele domów spalili. 
Rano atak przerwali. Z mojej rodziny 
zginęło 18 osób, tj: wujek Maśnicki Jan 
i jego żona Petronela oraz ich dwana-
ścioro dzieci, których imion nie pamię-
tam. Zginął dziadek Józef Błażyjewski 
i jego żona, nasza babka Balbina. Zgi-
nęła ciotka Kucharska Krystyna, która 
była w dziewiątym miesiącu ciąży. Zgi-
nęło również kilku Polaków z policji 
niemieckiej, którzy nas bronili. Z całe-
go miasta ocalało kilka rodzin polskich 
4 - 5, nie więcej. Między innymi moja 
rodzina. Ocaleliśmy chyba dlatego, 
że schroniliśmy się blisko koszar. /.../ 
Mężczyźni zwozili ciała w jedno miej-
sce pod cmentarz i tam je pochowano 
w wielkim dole. Przez trzy dni zbierano 
ciała z ulic miasta. Mężczyźni, którzy 
się tym zajmowali, nie mogli uwierzyć, 
że tyle okrucieństwa, bestialstwa i nie-
nawiści może być w człowieku. Ulice 
miasta były pełne trupów, głowy czę-
sto leżały oddzielnie, inne części ciała 
zmasakrowane. Wszędzie było pełno 
krwi. Te dni ataku jawią mi się we 
wspomnieniach jak straszny koszmar.” 
(Relacja świadka Romana Szpita; w: 
Lucyna Kulińska, Dzieci Kresów II, 
Kraków 2006, s. 78-79).„Tego samego 
tygodnia w środę banderowcy napadli 
na Mizocz. Naszego sąsiada córeczka 
Wandzia Procner  opowiadała , gdy 
jej ojciec usłyszał strzały i zobaczył, że 
domy się palą uciekł z czwórką dzieci 
do ogrodu do dołu, gdzie na zimę zako-
pywano kartofle. 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 darowanie życia. Ale dwóch ban-
derowców podeszło i widłami jeden z 
jednej strony a drugi z drugiej wbili 
widły w jego boki i zaciągnęli ojca i 
wrzucili do ognia. Następnie wróci-
li po resztę dzieci i również wzięli za 
ręce lub za nogi i żywcem wrzucili do 
ognia. Ona ocalała”. (Bogdan Melcer; 
w: http://prawy.pl/3456-bogdan-m-
elcer-swiadek-zbrodni-upa-zywcem-
wrzucili-dzieci-za-nogi-do-ognia/ ).  

   25 sierpnia: 

W kol. Helenówka Gnojeńska pow. 
Włodzimierz Wołyński Ukraińcy za-
bili 14-letniego polskiego chłopca Zbi-
gniewa Kędzierskiego. 

We wsi Maniawa pow. Nadwórna 
banderowcy uprowadzili Polaka, kie-
rownika kopalni, który zaginął bez 
wieści. „Między 22-25 sierpnia w Ma-

niawie obok Nadwórnej znikł bez śladu 
Kocół Eugeniusz, kierownik kopalni. 
Zostawił żonę i córkę, które wyjecha-
ły do rodziny na zachód.” (1943, 13 
września – Pismo Pol. K. O. w Stani-
sławowie do Delegata RGO we Lwo-
wie. Dotyczy mordów i uprowadzeń 
Polaków w stanisławowskim. W: B. 
Ossol. 16721/1, s. 273-275). 

We wsi (kolonii) Sienkiewicze pow. 
Krzemieniec Ukraińcy zamordowali 
26-letnią Bronisławę Kozakiewicz. 

We wsi Wirkowice pow. Krasny-
staw policjanci ukraińscy z Niemca-
mi zamordowali 39 Polaków, w tym 
9 dzieci oraz wywieźli 500 Polaków, 
w tym około 300 dzieci w nieznanym 
kierunku. 

   26 sierpnia:  

We wsi Bratkowce pow. Stanisła-
wów: „26.VIII.1944 [1943 – S.Ż.] 
Bratkowce pow. Stanisławów:  Matu-
szewski Michał, naczelnik porwany w 
nocy ze stacji.”  (1944, 17 lipca – Pi-
smo PolKO w Stanisławowie do Dy-
rektora RGO w Krakowie zawierające 
imienny spis osób uprowadzonych i za-
mordowanych od początku napadów, 
od września 1943 do 15 lipca 1944. W: 
B. Ossol. 16721/1, s. 349-373).  

We wsi Budy Ossowskie pow. Kowel 
upowcy uprowadzili kilku Polaków, 
w tym rodzinę Szydłowskich, do wsi 
Wołczak pow. Włodzimierz Wołyński 
i tam ich zamordowali.  

W kol. Iwanicze Nowe pow. Włodzi-
mierz Wołyński  zamordowali 20-let-
niego Tadeusza Lachowskiego. 

We wsi Lityń pow. Kowel zamordo-
wali 2 Polaków, braci, Stanisława i Bo-
lesława Mariańskich jadących furman-
ką, wóz z końmi zrabowali Ukraińcy z 
Litynia.  

We wsi Milatyn Nowy pow. Kamion-
ka Strumiłowa:  „W dniu 26.VIII.43 
zamordowani zostali dwaj robotnicy 
kolejowi Polacy, a mianowicie: Woź-
niacki Leon, lat 32 z zawodu dyżurny 
ruchu na stacji Kolejowej Lwów Pod-
zamcze oraz Warczewski Marian, rów-
nież pracownik Kolejowy. Natomiast 
trzeci, który w tym czasie szedł z wy-
mienionymi ze stacji kolejowej  Kutkorz 
do Milatyna został ciężko postrzelony i 
zdołał życie ocalić”. (1943, 13 wrze-
śnia – Pismo PolKO w Kamionce Stru-
miłowej do Delegata RGO we Lwowie 
dotyczące mordów Polaków w rejonie 
Kamionki Strumiłowej i Radziechowa. 
W: B. Ossol. 16721/1, s. 173-174; oraz: 
1944, 4 stycznia – Pismo Delegatury 
PolKO w Kamionce Strumiłowej do 
Delegata RGO we Lwowie dotyczące 
uprowadzeń i mordów dokonywanych 
na Polakach w okolicy Kamionki Stru-
miłowej i Radziechowa. W: B. Ossol. 
16721/1, k. 177). 

We wsi Uhryń pow. Czortków za-
mordowali 3 Polaków, w tym koleja-
rza. 

We wsi Wołczak pow. Włodzimierz 
Wołyński zamordowali 11 Polaków, w 
tym 5-osobową rodzinę Szydłowskich 
i 4-osobową rodzinę gajowego Czere-
niuka. W lipcu i sierpniu w pobliskim 
lesie upowcy zamordowali przywie-
zionych ponad 150 Polaków. 

W majątku Ziemlica pow. Włodzi-
mierz Wołyński zamordowali 3 star-
szych Polaków: właściciela majątku dr 
inż. Stanisława Górskiego, lat 71, jego 
siostrę Marię Janiszewską, lat 63, oraz 
71-letnią Marię Krzyżanowską.  

   27 sierpnia:  

We wsi Chobułtowa pow. Włodzi-
mierz Wołyński upowcy zamordowali 
46-letniego Mikołaja Łaszewskiego. 

We wsi Czernelica – Okno pow. So-
kal: „W Czernelicy-Oknie, pow. Sokal 
(27 sierpnia 1943) – bojówka szowi-
nistów ukraińskich zamordowała Ze-
nona Borzemskiego, leśniczego oraz 
trzy inne osoby narodowości polskiej”. 
(Stanisław Dłuski: “Fragment wielkiej 
zbrodni” ; w: „Las Polski”, nr 13-14 z 
1991 roku).   

We wsi Dryszczów pow. Brzeżany: 
„27.VIII.1943. Dryszczów pow. Brze-
żany. Ukraińcy zamordowali Reitera 
lat 23 narodowości polskiej. W nocy 
do zagrody Reiterowej wdowie po soł-

http://wolyn.btx.pl/index.php/wolyn-wola-o-prawde/783-w-gboczycy-w-ostatnich-dniach-sierpnia.html
http://wolyn.btx.pl/index.php/wolyn-wola-o-prawde/783-w-gboczycy-w-ostatnich-dniach-sierpnia.html
http://wolyn.btx.pl/index.php/wolyn-wola-o-prawde/783-w-gboczycy-w-ostatnich-dniach-sierpnia.html
http://wolyn.btx.pl/index.php/wolyn-wola-o-prawde/783-w-gboczycy-w-ostatnich-dniach-sierpnia.html
http://dziennik.artystyczny-margines.pl/szlak-nieoznaczonych-mogil-relacja-lucjana-metrzelskiego
http://dziennik.artystyczny-margines.pl/szlak-nieoznaczonych-mogil-relacja-lucjana-metrzelskiego
http://dziennik.artystyczny-margines.pl/szlak-nieoznaczonych-mogil-relacja-lucjana-metrzelskiego
http://wolyn.org/index.php/informacje/1185-29-sierpnia-1943-roku-przed-switem-napadaja-na-nasza-wies-gleboczyce
http://wolyn.org/index.php/informacje/1185-29-sierpnia-1943-roku-przed-switem-napadaja-na-nasza-wies-gleboczyce
http://wolyn.org/index.php/informacje/1185-29-sierpnia-1943-roku-przed-switem-napadaja-na-nasza-wies-gleboczyce
http://wolyn.org/index.php/informacje/1185-29-sierpnia-1943-roku-przed-switem-napadaja-na-nasza-wies-gleboczyce
http://palukitv.pl/teksty/karty-historii/23082-wolyn-rana-niezablizniona.html
http://palukitv.pl/teksty/karty-historii/23082-wolyn-rana-niezablizniona.html
http://palukitv.pl/teksty/karty-historii/23082-wolyn-rana-niezablizniona.html
http://www.stankiewicze.com/ludobojstwo/czytelnicy.html
http://www.stankiewicze.com/ludobojstwo/czytelnicy.html
http://www.kuzynka.warszawa.pl/a-Lucyna_Kuli�ska.html
http://prawy.pl/3456-bogdan-melcer-swiadek-zbrodni-upa-zywcem-wrzucili-dzieci-za-nogi-do-ognia/
http://prawy.pl/3456-bogdan-melcer-swiadek-zbrodni-upa-zywcem-wrzucili-dzieci-za-nogi-do-ognia/
http://prawy.pl/3456-bogdan-melcer-swiadek-zbrodni-upa-zywcem-wrzucili-dzieci-za-nogi-do-ognia/


www.ksi.btx.pl                                                                                                                                                                                                                        1 sierpnia 2018  - strona 41HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE- DODATEK SPECJALNY
tysie zamordowanym przez Ukraińców 
w 1939 r. przybyło sześciu uzbrojo-
nych Ukraińców żądając widzenia się 
z jej synem. Matka oświadczyła im, że 
syn jest w młynie. Ukraińcy nie uwie-
rzyli, poszli do stodoły i tam znaleźli 
Reitera, którego bijąc uprowadzili. 
Następnego dnia wieczorem, rodzina 
odnalazła zwłoki Reitera w rzece z 
uwiązanym kamieniem u szyi” (ANN, 
AK, sygn. 203 /XV/ 9, k. 170 – 174). 
„W nocy z 27 na 28 sierpnia br. upro-
wadzili ukraińcy Reitera Stefana, rol-
nika w Dryszczowie, gmina Buszcze, 
pow. brzeżański, z domu jego matki, 
żywiciela rodziny złożonej z matki i 2 
braci, ojca, których zamordowali na-
cjonaliści ukraińscy we wrześniu 1939 
r. Reitera Stefana utopiono żywcem w 
Młynówce, słyszano bowiem krzyk: 
“nie topcie mnie”.  (1943, 12 września 
– Sprawozdanie PolKO w Brzeżanach 
dla Delegata RGO Leopolda Teszna-
ra dotyczące mordów dokonanych na 
ludności polskiej na terenie powiatów 
brzeżańskiego i podhajeckiego. B. 
Ossol. 16721/2, s. 89-90)

We wsi Gnojno pow. Włodzimierz 
Wołyński miejscowi Ukraińcy zamor-
dowali Feliksę Dolecką uciekającą ze 
wsi  Swojczów do miasta Włodzimierz 
Wołyński. Inni: „Z posterunku policji 
ukraińskiej w Gnojnie przyjechało do 
domu Felicji w Swojczowie, dwóch 
znanych jej ukraińskich policjantów. 
Powiedzieli do Felicji tak: „Zbieraj się 
odwieziem cię do Włodzimierza Wołyń-
skiego, bo tutaj Ukraińcy cię zabiją!” 
Ona już w tym czasie wiedziała o tra-
gedii jaka wydarzyła się niedawno w 
polskim Dominopolu. Zaufała Ukraiń-
com, zebrała pospiesznie swoje rzeczy 
do walizek, wsiadła z nimi na furmankę 
i odjechali. Zamiast jednak do Włodzi-
mierza Wołyńskiego pojechali w trójkę 
na posterunek policji ukraińskiej w 
Gnojnie. Tam ją gwałcili, a w końcu za-
ciosali kołka i wbili jej ten pal w błonę 
poślizgową. Tak wbili ją na pal, zupeł-
nie jak za okrutnych czasów ich boha-
tera narodowego Bohdana Chmielnic-
kiego”.  (Wspomnienia Kazimierza i 
Antoniny Sidorowicz z d. Turowska ze 
wsi Dominopol w pow. Włodzimierz 
Wołyński na Wołyniu 1930 – 1944 r., 
Sławomir Tomasz Roch, 01 maj 2003 
r., Zamość, s. 22; w:  www.stankiewi-
cze.com/ludobojstwo.pl). 

W kol. Różyn pow. Kowel Ukraiń-
cy uprowadzili 8 młodych Polaków i 
zamordowali w kol. Dobrzyńsk; ciała 
ofiar były powiązane drutem kolcza-
stym. 

   28 sierpnia:  

We wsi Beresk pow. Horochów 
„ukraińscy partyzanci” zamordowa-
li 3-osobową rodzinę polską kowala: 
60-letniego Grzegorza Paluszyńskie-
go, jego 60-letnią żonę Aleksandrę 
oraz 20-letnią córkę Stanisławę, którą 
przed śmiercią zgwałcili. 

We wsi Doszno pow. Kowel bandyci 
z UPA pochodzący z sąsiedniego Da-
tynia obrabowali gospodarstwa i zabili 
54 Polaków. „Mordowano szablami, 
motykami, siekierami (rozrąbywano 
głowy i całe ciała) oraz bagnetami. 
Niektóre zwłoki miały wydłubane oczy, 
odcięte języki, były powiązane drutem 
kolczastym, przybite do podłóg i ścian 
bagnetami. Dobytek ruchomy pomor-
dowanych wywieziono wozami” (Sie-
maszko..., s. 329). 

We wsi Mohylno pow. Włodzimierz 
Wołyński upowcy wzięli na podwodę 
45-letniego Polaka Feliksa Szewczuka 
i go zamordowali: odrąbali mu ręce i 
genitalia. 

W kol. Radowicze pow. Kowel za-
mordowali 5-osobową rodzinę polską 
Daszkiewiczów. 

We wsi Stanin pow. Radziechów za-
mordowali Polaka, byłego podoficera 
zawodowego WP. „W tym samym cza-
sie został zamordowany niejaki Ożga 
N., były wojskowy zawodowy WP, 
którego zamordowali w miejscowości 
Stanin, pow. Radziechów.”  (1943, 13 
września – Pismo PolKO w Kamion-
ce Strumiłowej do Delegata RGO we 
Lwowie dotyczące mordów Polaków 
w rejonie Kamionki Strumiłowej i 
Radziechowa. W: B. Ossol. 16721/1, 
s. 173-174). „Ożga N., gospodarz wsi 
Stania, pow. Radziechów zamordowa-

ny 28.VIII.1943”. (1944, 4 stycznia 
– Pismo Delegatury PolKO w Ka-
mionce Strumiłowej do Delegata RGO 
we Lwowie dotyczące uprowadzeń i 
mordów dokonywanych na Polakach 
w okolicy Kamionki Strumiłowej i 
Radziechowa. W: B. Ossol. 16721/1, 
k. 177). 

We wsi Turyczany pow. Włodzi-
mierz Wołyński zamordowali 55-let-
niego Józefa Matacza  

   W okresie między marcem a 29 
sierpnia: 

Koło kol. Święte Jezioro pow. Wło-
dzimierz Wołyński Ukraińcy uprowa-
dzili do lasu i zamordowali 2 Polaków. 

   W nocy pomiędzy 27 a 29 sierpnia 
1943 roku: 

We wsi Zamlicze pow. Horochów 
miejscowi Ukraińcy zamordowali oko-
ło 15 Polaków, którzy po rzezi wsi 11 
lipca wrócili dokonać żniw. 

   W nocy z 28 na 29 sierpnia 1943 
roku:  

W kolonii Szury  pow. Włodzimierz 
Wołyński został zamordowany wraz z 
córkami Lolą lat 11 i drugą lat 2 przez 
UPA leśniczy leśnictwa Pisarzowa 
Wola  Jabłoński . Żona została zamor-
dowana w niedługim czasie po tym 
wydarzeniu. (Edward Orłowski..., jw.).   

   29 sierpnia (prawosławne święto 
Wniebowzięcia NMP) 1943 roku: 

W kol. Adamówka pow. Kowel pod-
czas drugiego napadu Ukraińcy zamor-
dowali co najmniej 14 Polaków. 

W kol. Aleksandrówka pow. Kowel 
podczas drugiego napadu  zamordowa-
li ponad 30 Polaków. 

W kol. Antonówka pow. Kowel za-
mordowali co najmniej 15 Polaków, w 
tym 3 rodziny. 

W kol. Augustów pow. Horochów za-
mordowali 7-osobową rodzinę polską. 
Świadek Kajetan Cis, ukryty w kopie 
zboża złożonej z dziesięciu snopków 
widział nieudaną próbę ucieczki rodzi-
ny Malinowskich. Rodzina ta liczyła 7 
osób: rodziców, teściową i dzieci lat: 
2. 3, 4 i 5. „Rozjuszona banda, jeszcze 
okrwawiona i rozgrzana we Władysła-
wówce - widłami, siekierami, sierpami 
i kosami - zabijała, maltretowała tę 
rodzinę; kobiety, żonę Malinowskiego 
i teściową, rozebrali do naga i gwałci-
li - chyba gwałcili już nieżywe kobiety, 
bo leżały bez ruchu i co raz jakiś ry-
zun kładł się na nie, były całe we krwi. 
Żywe dzieci podnosili na widłach do 
góry - straszny krzyk (...). Kilku ryzu-
nów poznałem - mieszkali w przyle-
głych wioskach, sąsiedzi”. (Siemasz-
ko..., , s. 1237). 

W kol. Czmykos pow. Luboml upo-
wcy razem z chłopami ukraińskimi 
z okolicznych wsi Czmykos, Sztuń, 
Radziechów, Olesk i Wydźgów wy-
mordowali około 200 Polaków. Napa-
dem kierował sotnik Pokrowśkyj, syn 
duchownego prawosławnego ze wsi 
Sztuń, oraz „Lis”, były gajowy. Rano 
miejscowi Ukraińcy zrobili rozeznanie 
wśród Polaków. Do Stanisława i Julii 
Król przyszedł znajomy Ukrainiec 
pożyczyć chleb, a za kilka godzin ten 
sam mordował łopatą ich córkę. Ko-
lonia została otoczona pierścieniem 
strzelców UPA, który uniemożliwiał 
ucieczki. Grupy napastników w licz-
bie 10 – 20 na jedno gospodarstwo 
rozeszły się po kolonii i mordowały w 
okrutny sposób siekierami, widłami, 
kosami, drągami i innymi narzędziami 
gospodarskimi – tam, gdzie ofiary do-
padnięto: w mieszkaniach, na podwór-
kach, na polu. Grupę dziewcząt i kobiet 
spędzono do szkoły, gdzie po zgwałce-
niu i zmaltretowaniu, zwłoki wrzucono 
do szkolnej ubikacji. Sprzęty, wozy, 
żywność, ubrania, buty oraz inwentarz 
żywy rozgrabili upowcy i mieszkańcy 
sąsiednich wsi ukraińskich. W później-
szym czasie kolonia została spalona. 
Eugeniusz Król, lat 12, został przybity 
za ręce, nogi i szyję do drzwi w kuch-
ni. Helenę Greczkowską, lat 20, zarą-
bał siekierą znajomy Ukrainiec ze wsi 
Czmykos (Siemaszko..., s. 490 – 492). 
Zofia Wąs z d. Król, jako świadek pi-
sze o sobie w osobie trzeciej: „Zofia 
Król, lat 7 i Janina Kotas, lat 12 bawiły 
się w sadzie lalkami. Nagle zaczęły do-

chodzić dziwne odgłosy. Starsza dziew-
czynka, Janina Kotas, zidentyfikowała, 
że są to banderowcy. Nagle jeden z 
nich pojawił się w sadzie, gdzie bawiły 
się dziewczynki (znany dziewczynkom, 
gdyż pochodził ze wsi Czmykos, gdzie 
mieszkali w większości Ukraińcy). Ten 
człowiek był tego samego dnia rano 
u państwa Królów – chciał pożyczyć 
chleb. Pani Julia Król, lat 29, matka 
Zofii dała mu cały bochenek, podzięko-
wał i wyszedł. W sadzie ów Ukrainiec 
zapytał, czy rodzice są w domu. Zofia 
odpowiedziała, że tak. Dalej już nic 
nie pamięta. Jak się okazało później, 
dostała w tył głowy łopatą, co spowo-
dowało utratę świadomości i wstrząs 
mózgu. Gdy Zofia odzyskała przytom-
ność, było jeszcze widno, okazało się, 
że wraz z koleżanką zostały przysypane 
ziemią w niewielkim rowie. /.../ Janina 
Kotas leżała na Zofii z odciętymi w 
połowie łydek nogami. Dostała przez 
chwilę drgawek i przestała się odzy-
wać, prawdopodobnie już nie żyła. 
Zofia wydostała się z prowizorycznego 
grobu i poszła do domu. Zorientowała 
się, że w domu są jeszcze banderowcy, 
więc wystraszona schowała się w ko-
nopie. Jak już wszystko ucichło, po-
nownie Zofia wybrała się do domu. I 
co zastała? Mama Julia Król, lat 29, z 
domu Greczkowska, leżała na podłodze 
cała zakrwawiona z nożem w piersi, już 
nie oddychała. Brat, Eugeniusz Król, 
lat 12 został przybity za szyję i ręce 
do drzwi w kuchni, również już nie żył. 
Tata Stanisław Król, lat 38 leżał koło 
pasieki, najprawdopodobniej prze-
rżnięty piłą, jeszcze żył. Jak zobaczył 
Zofię, zaczął krzyczeć, żeby uciekała do 
babci. Zofia pobiegła najpierw do Ma-
rii Danielak, swojej matki chrzestnej. 
W domu nikogo nie było, na podłodze 
leżało tylko jakieś dziecko, całe poroz-
rywane (głowa, nogi, ręce – osobno). 
Następnie Zofia pobiegła do swojej 
babki Katarzyny Król i dziadka Anto-
niego króla, tam też nikogo nie było, 
tylko pełno krwi wszędzie. Następnie 
Zofia pobiegła do drugiej swojej babki 
Zofii Greczkowskiej i dziadka Feliksa 
Greczkowskiego. Po drodze spotka-
ła swoją koleżankę Amelkę, lat 5 i jej 
siostrę Annę. Lat 3, Góral. Za chwilę 
wyszedł, wyłonił się nagle, jakiś Ukra-
iniec i zaczął strzelać. Anna Góral, lat 
3 zginęła na miejscu. Amelka Góral zo-
stała postrzelona w ręce. Przed kulami 
uchroniła się jedynie Zofia. Zofia z ran-
ną Amelką poszły do domu Greczkow-
skich, w którym też nikogo nie było. Po 
drodze napotkały leżącą, już nie żyjącą, 
kobietę z małym dzieckiem przy piersi. 
Dziecko jeszcze żyło. Następnie poszły 
do domu Amelki Góral i tam się scho-
wały w kryjówce pod podłogą. Prze-
siedziały tam całą noc. Na drugi dzień 
poszły do Lubomla, do ciotki Zofii”. 
Było to 12 kilometrów, do cioci Zofii 
o nazwisku Wichruk z d. Król dotarły 
w bardzo złym stanie  (Siemaszko..., 
s. 1180).  Świadek Władysław Tołysz: 
„Ukraińcy dokonali też mordu we wsi 
Czmykos. Była to osada ukraińska, ale 
miała kolonie polską. Kilkunastu mło-
dym mieszkańcom udało się ujść no-
żom i siekierom oprawców. Starsi zo-
stali wyrżnięci. Ukraińcy zamordowali 
m.in. nauczycielkę Jakubowską, którą 
znałem i wielu innych”. (Władysław 
Tołysz: Najłatwiejszy łup dla zbrodnia-
rzy”; w  Marek A. Koprowski: Wołyń. 
Epopeja polskich losów 1939 – 2913. 
Akt II. Warszawa  2013; s. 225). 

We wsi Derno pow. Łuck zamordo-
wali 19-letniego Stanisława Wolaka. 

W kol. Ewin pow. Włodzimierz 
Wołyński Ukraińcy zamordowali co 
najmniej 8 Polaków. „ Moja Mama 
Jadwiga oraz tato Jan opowiadali mi 
osobiście we Włodzimierzu Wołyńskim, 
że rodzona siostra mojej mamy Le-
okadia z domu Kaliniak lat około 30, 
została zamordowana przez czterech 
Ukraińców niedaleko Swojczowa, we 
wsi Ewin. To było podczas rzezi ukra-
ińskich w 1943 r. Opowiadali o jej 
śmierci tak: „Dwóch Ukraińców ją 
trzymało, a dwóch przerzynało piłą na 
pół i tak Lodzię zamęczyli na śmierć!” 
Leokadia wyszła za mąż i miała swoje 
dzieci, niestety nie pamiętam już dziś 
ile.” Nazywam się Czesław Albingier, 
Urodziłem się 09. 01. 1931 r. we wsi 
Sierakówka, gm. Werba, powiat Wło-
dzimierz Wołyński.. /.../  W Swojczowie 
mieszkała też Leokadia z domu Kale-
niak, najmłodsza siostra rodzona mojej 

mamy Jadwigi. Moi rodzice opowiadali 
mi, że Leokodia była bardzo piękną ko-
bietą i jeszcze przed II wojną światową 
wyszła za mąż. Wraz z mężem mieszkali 
w bliskich okolicach Swojczowa. Pod-
czas rzezi także ich dom, został napad-
nięty przez ukraińskich nacjonalistów. 
W trakcie napadu zastrzelono jej mło-
dego męża, a ją Ukraińcy zabrali do 
lasu i przez miesiąc czasu gwałcili. Po-
tem ją okrutnie zamordowali.” (Wspo-
mnienia Wacławy Roch i Czesława 
Albingiera ze wsi Sierakówka w pow. 
Włodzimierz Wołyński na Wołyniu 
1938 – 1944. Wysłuchał i spisał Sławo-
mir Tomasz Roch, 2009 r. W;  http://
wolyn.freehost.pl/wspomnienia/siera-
kowka-roch_waclawa_i_czeslaw.html 
) „Latem 1943 r. banderowcy okrążyli 
ich wieś, a następnie uzbrojeni w prze-
różną broń wchodzili do wsi i mordo-
wali dosłownie wszystkich, których 
spotkali na swojej drodze. Mordercy 
nie oszczędzali nikogo, ani kobiet, ani 
dzieci. Kazia opowiadała mi osobiście, 
że także ich dom został napadnięty 
przez ukraińskich nacjonalistów. Ona 
i jej mąż rzucili się do ucieczki. Stani-
sław chwycił na ręce malutką jeszcze 
Alfredę, miała wtedy około 1,5 roczku 
i zaczął szybko uciekać, byle dalej od 
domu. Niestety zauważyli go oprawcy 
i celnie posłali mu śmiertelną kulę, gdy 
padał na ziemię, albo resztką przytom-
ności, albo za przyczyną autentycznego 
cudu, przykrył swoim ciałem niemow-
lę, nie czyniąc mu przy tym większej 
szkody. Kazimiera tymczasem była 
ukryta w schronie, bądź w najbliższej 
okolicy i przeżyła napad. Po odejściu 
bandziorów odnalazła dziecko pod cia-
łem zastrzelonego męża.” (Sławomir 
Tomasz Roch: Beri szablu, beri nyż, 
spotkasz Lacha taj zariż!; w: http://
niepoprawni.pl/blog/slawomir-tomasz-
-roch/beri-szablu-beri-nyz-spotkasz-
-lacha-taj-zarisz ). W. i E. Siemaszko 
na s. 917 podają, że Ukraińcy siekiera-
mi i widłami zamordowali 5 Polaków: 
Józefa Litwińczuka lat 29, Stanisława 
Traczyńskiego lat 62, jego żonę Anto-
ninę lat 60, syna Leona lat 38 i córkę 
Feliksę lat 18.

W kol. Głęboczyca pow. Włodzi-
mierz Wołyński „powstańcy ukraiń-
scy” razem z chłopami ukraińskimi z 
sąsiednich wsi wymordowali około 
250 Polaków – „od niemowląt” (np. 
dziecko Bolesławy Zarzyckiej), „po 
starców” (np. 96-letnia wdowa Kazań-
ska). Napad miał miejsce o świcie, za-
bijali siekierami, widłami, nożami, 
szpadlami, drągami itp. Ofiary bestial-
sko torturowali, obcinali języki, ręce, 
nogi; na wpół żywych wrzucali do do-
łów, które zasypywali. Ranną 11-letnią 
Anię Krakowiak zakopali żywcem. 
Małemu dziecku Jana i Anieli Sław-
skich roztrzaskali główkę o słup (Sie-
maszko..., s. 872 – 874). „W ostatnich 
dniach sierpnia 1943 roku w niedzielę 
przed świtem, prawie już wstawał 
dzień, obudziły mnie odgłosy echa 
krzyku sąsiedzkich gęsi. Zaniepokoiłem 
się bardzo tym rannym donośnym hała-
sem. Zrywam się ze swojego legowiska 
w stodole i wybiegam na podwórze. 
Wpadam do śpiącej rodziny w mieszka-
niu i stanowczo wszystkich głośno bu-
dzę. Matka bardzo strwożona zabiera z 
posłania młodsze rodzeństwo, chwyta, 
co było pod ręką z ich ubrań i ucieka w 
kierunku rzeki Turii. Po drodze przed 
rzeką, na polu złożonego już w kopy 
zboża, ukrywa się z młodszym rodzeń-
stwem w tych kopach. Zrozpaczona 
mówi do mnie, żebym uciekał do nasze-
go kuzyna Józefa Chojnackiego, który 
mieszkał na wschodniej krawędzi wsi 
Głęboczycy. Było to od nas niedaleko, 
około 1,5 kilometra. Po kilkunastu mi-
nutach dobiegam do domu Chojnac-
kich. W domu kuzyna nikogo nie zasta-
ję, spostrzegam, że wszystkie drzwi w 
pomieszczeniach są pootwierane i wi-
dzę, że zostały opuszczone tak samo jak 
nasze. Wtedy nie zastałem z nich niko-
go. Dopiero później dowiedziałem się 
od mojego stryja Stanisława Winiar-
skiego, któremu również banda UPA 
wyrżnęła rodzinę, gdy on był wcześniej, 
wyszedł z domu do obrządku inwenta-
rza. Ukryty w oborze widział, jak mor-
dują jego małoletnie dzieci i rodzinę 
swojego sąsiada, mojego kuzyna Choj-
nackiego. Twierdził, że w czasie rąba-
nia siekierami jego rodziny Chojnac-
kiemu z rodziną udaje się niepostrzeże-
nie wypaść z domu do dobrze krzewami 
zarośniętego ogrodu. Pod osłoną 

drzew wbiegają do stojących dziesiątek 
ze zbożem, w których wszyscy się ukry-
wają. Może byłoby się im udało zacho-
wać życie, gdyby nie pozostawiony w 
zagrodzie uwiązany na łańcuchu pies, 
który donośnie wył. Bandyci wpadają 
do mieszkania, w którym nie było kogo 
rąbać. Zainteresowali się wyciem psa. 
Chwytają go i wypuszczają z uwięzi. 
Pies wyrywa się bandytom i pogonił do 
tych ukrytych w zbożu. Nie było dla 
nich ratunku. Banda UPA z Ukraińca-
mi z Dulib i Turyczan morduje. Samego 
kuzyna Chojnackiego, z wściekłości 
chyba, że się ukrył, przywiązano łańcu-
chem do uprzęży konia i tak go wleczo-
no za galopującym zwierzęciem, aż zo-
stały z niego tylko nagie strzępy ciała. 
Od Chojnackich, których już nie zasta-
łem, wracam w kierunku rzeki. Jadę 
przez pole, w którym ukrywała się mat-
ka z rodzeństwem. Penetruję kilka dzie-
siątek i widzę, że najdroższa mi osoba, 
moja Matula, w jednej z dziesiątek zbo-
ża leży już nieżywa. Uderzona została 
ostrzem siekiery bardzo głęboko przez 
środek głowy, nie dając żadnego ruchu 
i znaku życia. Rana na głowie jest 
okropnie opuchnięta, że głowa rozdwa-
ja się z widocznym na wierzchu za-
krwawionym mózgiem zalanym zakrze-
płą krwią. Nie mogę na ten przerażają-
cy widok patrzeć, na tak straszną 
śmierć mojej Matuli, krwią całej zala-
nej. Z trwogą, że nie mogę jej już w ni-
czym pomóc, w przerażeniu z obawą 
zaglądam do innych kup zboża za ro-
dzeństwem. Za siostrami Danutą, lat 6, 
Czesławą, lat 4 oraz braćmi Janem, lat 
14 i Albinem, 2 lata. Żadnego z nich nie 
odnalazłem. Okropnie strwożony wra-
całem do domu. Ubieram się w lepszą i 
grubszą odzież, z domu biorę, co jest 
pod ręką, trochę żywności i bochenek 
chleba. Udaję się za rzekę Turię do 
swego znajomego, Wojtowicza, który 
za żonę ma Ukrainkę. U Wojtowiczów 
ukrywam się w stodole, pełnej już zwie-
zionego z pola zboża. Przebywa już 
tam ukrytych osiem osób z pobliskich 
wsi polskich. Niektórzy z nich byli mi 
znajomymi. Z Głęboczycy naszej Jan 
Żuk, starszy ze Słowikówki, Kraszew-
ski, lat 18 i Wdowiak, parę lat starszy 
ode mnie. U Wojtowicza ukrywamy się 
do paru dni, po których, na pewno 
przez donos jego żony Ukrainki, zosta-
jemy wszyscy wykryci. Przyjeżdżają po 
nas upowcy wozem konnym i zabierają 
wszystkich nas do sądu na śledztwo. 
Sąd ten mieści się w lesie w opuszczo-
nej gajówce. Jedziemy pod nadzorem 
UPA, przejeżdżamy po drodze przez 
pole gęstego łubinu. Widzimy, jak łubin 
ten przeszukują upowcy z karabinami i 
kilka grup chłopów z siekierami. Nie-
którzy z nich niosą oprawione na trzon-
kach haki, niby bosaki. Widzimy, jak w 
czasie penetrowania łubinu wykryto 
kilka ukrywających się dzieci. Były to 
dzieci Maszki i Szczepańskiego z Głę-
boczycy. Wszyscy oni w tym łubinie na 
miejscu zostają zarąbani siekierami 
albo mordowani hakami. W gajówce 
upowcy prowadzą z nami śledztwo 
przez parę dni, każdego z osobna pytali 
o udział nasz w armii, czy posiadanie 
broni. Nikt z nas nie mógł odpowie-
dzieć na żadne z pytań, gdyż z tym się 
nie spotkał. Nakłaniają nas, byśmy 
przystępowali do ich organizacji. Po 
kilku dniach śledztwa przewożą wszyst-
kich do Hajek. Zbliżał się już wieczór. 
W Hajkach było już ciemno. Umiesz-
czają nas w obszernej zamkniętej pu-
stej oborze. Pod osłoną nocy, która tak 
nam się trafiła, że była bardzo ciemna i 
deszczowa, decydujemy i szukamy spo-
sobu i możliwości jakiejś, aby się z tej 
obory wydostać. Po północy udaje się 
nam podważyć jedną z bel w ścianie 
chlewu; przez kilku z nas podważana 
ustąpiła. W ten sposób, jak najszybciej 
udaje się nam prawie czołganiem, ci-
cho wydostać poza obręb zabudowań. 
Pod osłoną nocy udaje się całej grupie, 
po kilku, przejść w kierunku na Włodzi-
mierz Wołyński.” (Józef Winiarski; w: 
Lucyna Kulińska, Dzieci Kresów III, 
Kraków 2009, s. 349-357; za:  http://
wolyn.btx.pl/index.php/wolyn-wola-o-
prawde/783-w-gboczycy-w-ostatnich-
-dniach-sierpnia.html ).  „W końco-
wych dniach sierpnia 1943 roku, w 
niedzielę wczesnym rankiem, przed sa-
mym wschodem słońca, rodzice moi 
zajęci byli porannym obrządkiem in-
wentarza. Reszta rodziny jeszcze spała. 
W tym czasie z wielkim krzykiem i w 
rozpaczy przybiega nasza babcia, 
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Anna Zymon, i mówi w przerażeniu, że 
Ukraińcy w naszej wsi Głęboczycy 
mordują Polaków. Wtedy rodzice bez 
zastanawiania się chwytają śpiące nie-
letnie rodzeństwo, a nas, starszych zry-
wają z posłania, ojciec mówi zaś do 
mamy: „Uciekajcie wąwozem w kie-
runku rzeki Turii”. Sam natomiast sia-
da na konia i woła za nami, że postara 
się zatrzymać bandę UPA. Ojciec mój 
był legionistą. Teraz zdaję sobie spra-
wę, że starał się odwrócić uwagę ban-
dy od nas, tak abyśmy mogli odbiec jak 
najdalej. Wiedział, że było nam ciężko, 
bo każdy z nas, starszych, za rękę cią-
gnął młodszego. Banda całą uwagę 
zwróciła na ojca, zaczęła go ostrzeli-
wać z broni palnej. My w tym czasie 
odbiegliśmy w kierunku rzeki. Ucieka-
liśmy ile tchu w piersiach. Po drodze 
słyszeliśmy, jak banda mordowała są-
siadów Zamrzyckich. Widzimy, jak ry-
zuny z siekierami po podwórzu ganiają 
za dziećmi sąsiada, jak strzelają za 
nimi z karabinów. Wszyscy, całą grupą, 
słyszymy przerażający płacz jego dzie-
ci i rozpaczliwy krzyk sąsiadki Za-
mrzyckiej, o ratunek wołającej. Nie 
było dla nas wytchnienia ani czasu na 
zastanawianie się. Ile tylko w każdym z 
nas było sił, biegniemy. Na nasze szczę-
ście dobiegliśmy do rzeki. Szukamy 
brodu, ale tak by nie zostać zauważo-
nym pomiędzy szuwarami i krzakami. 
Po przejściu rzeki mamy wszystko mo-
kre. Zziębnięci i zmęczeni przedziera-
my się przez nadrzeczne krzaki i wyso-
kie szuwary do lasu – już jesteśmy bez-
pieczniejsi, bo maskuje nas dość duża 
mgła. W lesie trochę zwalniamy biegu. 
Babcia obie rodziny, swoją i naszą, kie-
ruje w stronę wsi Stawki, na kolonię 
stawecką, do naszego wujka Francisz-
ka Tatysa. Całe szczęście, że już idzie-
my przez las. Strach przed zarąbaniem 
siekierą nieco słabnie. Jesteśmy zmę-
czeni i głodni, ale babcia i mama, nio-
sące małe dzieci, wciąż przynaglają do 
szybszego marszu. Zatrzymujemy się u 
wujka Tatysa w jego stodole. Tatys nie 
może uwierzyć w taką zbrodnię, idzie 
do sąsiada Ukraińca zaczerpnąć wia-
domości pod pozorem, że cieli się u nie-
go krowa i potrzebuje pomocy. Żona 
Ukraińca mówi wujkowi, że syna i 
męża nie ma w domu, ponieważ otrzy-
mali polecenie stawienia się we wsi 
ukraińskiej w Turyczanach. Nasza ciot-
ka szykuje nam posiłek. W tym czasie 
do nas dochodzi ojciec i wraca wujek 
od Ukraińca. Po krótkiej rozmowie 
ojca z Tatysem nie czekamy na posiłek, 
tato decyduje się iść dalej w kierunku 
Madejowa. Idziemy tam lasem, ale z 
ojcem czujemy się bezpieczni. Omija-
my ukraińskie wsie – Turyczany i Prze-
wały. Już pod wieczór ojciec zatrzymu-
je się z nami w lesie, sam udaje się zaś 
do swojego znajomego z wojska. Przy-
nosi nam od tegoż znajomego chleb i 
mleko i się posilamy. W międzyczasie 
znajomy ojca wraz z sąsiadami szykują 
konny wóz, by odwieźć chociaż dzieci 
do Maciejowa. Sami organizują się w 
eskortę do ochrony i pieszo wyruszają 
za wozami. Do Maciejowa docieramy 
już o zmroku, zatrzymujemy się na pla-
cu kościelnym. W Maciejowie w ko-
ściele lokujemy się na plebanii – tu 
gromadzi się już duża grupa ludzi. Sia-
damy wszyscy na posadzce w kościele. 
W chłodzie i głodzie, wystraszeni i do 
cna umęczeni drogą, czekamy rana, 
drzemiąc. Rano dociera do nas wujek 
Tatys, ale nie z całą swoją rodziną. 
Opowiada nam, że przy ucieczce na-
tknął się na patrolujących drogi Ukra-
ińców, uzbrojonych w siekiery i karabi-
ny. Chcąc ich ominąć, ukrył się w krza-
kach. Grupa bandytów jednak ich do-
strzegła i udała się za nimi w pościg. 
Podczas ucieczki zginęli jego synowie, 
jeden w wieku 6 lat, a drugi lat 8. /.../  Z 
opowiadania mojego stryjecznego bra-
ta Eugeniusza Sobieraja wiem, jak 
mordowano jego rodzinę i jego ojca, 
Antoniego. W trakcie mordu rodziny 
pobiegli obaj po zakopany pod gruszą 
karabin. Nie dobiegli jednak do niego, 
bo zostali zauważeni przez nadjeżdża-
jących ryzunów. Ukryli się w kopach 
zboża. Eugeniusz, chowając się w 
kopę, przewrócił ją. Obok stojących 
schował się ojciec. Bandyci szukając 
ich, przewrócili kopy. Kiedy zobaczyli 
przewróconą, w której był ukryty Euge-
niusz, ominęli ją jako już przewróconą, 
z następnej, która stała, wyciągnęli 
ojca i zaczęli go mordować. Ojciec, 
uderzony siekierą w głowę, przewrócił 

się, leżącego bandyci przerąbali na 
pół. W tym czasie Eugeniusz stracił 
przytomność, a po jej odzyskaniu dołą-
czył do grupy uciekającej do Włodzi-
mierza Wołyńskiego. Z innej relacji 
wiem, jak zamordowano rodzinę nasze-
go sąsiada Grzesiaka. W czasie mor-
dów ukryli się u swego dobrze znajo-
mego Ukraińca, Trochima. On w celu 
ich ukrycia zlecił im kopanie schronu w 
obrębie swoich zabudowań. Po wyko-
paniu dołu, niby na schron, niespodzie-
wanie zabił siekierą, stojących jeszcze 
w dole, Grzesiaka i jego żonę. Bez oba-
wy zarąbał siekierą trójkę ich nielet-
nich dzieci i już sam dół zasypał. W ten 
sposób stał się bohaterem OUN-UPA – 
bo wojował z Polakami. To był bardzo 
zażyły, dobry sąsiad, Trochim.” (Rela-
cja Kazimiery Jaśniewskie j zamiesz-
czona w książce „ Wołyń. Bez Komen-
tarza”; w: http://wolyn.org/index.php/
informacje/1224-wszystko-bedzie-
nasze-powiedziala-ukrainka  Wyszukał 
i wstawił Bogusław Szarwiło, 18 czer-
wiec 2018). Świadek Lucjan Metrzel-
ski: „W sobotę wieczorem 28 sierpnia 
przyszedł sąsiad ze swoją rodziną na 
noc. Zdawało im się, że bezpieczniej 
będą mogli przetrwać noc. Młodsze ro-
dzeństwo ułożone zostało do snu. Sie-
dząc przysłuchiwałem się rozmowie 
rodziców z sąsiadem o ciężkiej sytuacji 
w obliczu panoszącego się w okolicy 
bezprawia. O szalejących bestialskich 
mordach, masakrach popełnianych 
na Polakach. O pastwieniu się, ofia-
rach mordowanych przez łamanie ko-
ści, obrzynaniu członków ciała, wy-
kluwaniu oczu jeszcze żyjącym ofia-
rom w celu sadystycznym, większym 
zadawaniu cierpień i męczarni dla 
uciechy i radości bandytów z UPA. 
Każda z ofiar przed skonaniem zmu-
szona była do wykopania sobie dołu w 
miejscu tortur; o gwałceniu dziewcząt 
nieletnich, gdyż, jak mówiono, nie 
wolno ich było zarżnąć przed zgwałce-
niem. Około północy znużony stra-
chem i snem udaję się do swojej kry-
jówki w stodole. Budzą mnie strzały z 
karabinów i zajadłe wycie i szczekanie 
psa. Zrywam się z posłania. Widzę 
przez szparę w ścianie stodoły, jak ban-
da UPA morduje ojca. Otoczony gro-
madą uzbrojonych w karabiny i siekie-
ry, szamoczący się z bandytami, otrzy-
muje siekierą cios w głowę z tyłu. Za-
chwiał się do przodu, zgiął w kolanach 
i upadł twarzą na ziemię w konwul-
sjach. Matka zdążyła wybiec z przeraź-
liwym krzykiem: „Och Matko Naj-
świętsza!” i wbiegła przez furtkę do 
ogródka. Na głośny ryk: „Stij!” zatrzy-
mała się, ale została powalona strza-
łem i uderzona siekierą już na leżąco. 
Przerażające krzyki rozpaczy, bez moż-
liwości ratunku, miotającego się ro-
dzeństwa i goniących za nimi morder-
ców. Tak, to już koniec świata dla nich, 
bez żadnej możliwości ratunku. Oszo-
łomiony masakrą i tragedią rodziny 
widzę jak sąsiad z wołaniem: „Ucie-
kać, banda UPA morduje!” wybiegł 
tylnym wyjściem na zewnątrz stodoły. 
Wypadam za nim i na pewną odległość 
odbiegliśmy, ale już zauważeni przez 
upowców,  za nami wybiega reszta ro-
dziny sąsiada, ale już odbiec nie zdąży-
li zastrzeleni kolejno z karabinów i do-
bijani siekierami. Za nami rzuciło się w 
pogoń kilku bandytów, strzelając z ka-
rabinów w biegu, klękając na kolano i 
mierząc w nas. Kule syczą wokół uszu, 
ale odbiegamy coraz dalej. Udało się 
nam odbiec na taką odległość, że strza-
ły przestały być groźne. Ledwie nam się 
udało. Po wbiegnięciu do lasu prze-
strzeń pomiędzy nami a bandą zupełnie 
się wydłużyła. Na moment przystanęli-
śmy. Zastanawiamy się chwilę czy wró-
cić, ale wpływ strachu silniejszy. Za-
szyliśmy się w gęstwinę traw i tak przy-
stanęliśmy chwilę ukryci. Wysłuchuje-
my i wyglądamy, czy nie gonią. Dooko-
ła wioski słyszymy już strzelaninę, 
przeraźliwe krzyki i wycie bandytów. 
Znaczyło to, że banda UPA ogarnęła 
całą wieś. Przez pewien czas przysłu-
chujemy się strzałom. Zewsząd słychać 
okropny, przerażający płacz, krzyki 
rozpaczy, wołania o ratunek, którego 
już nikt im nie udzieli. Postanawiamy 
iść dalej. Z lasu wybiegamy do następ-
nej wsi - Grabina. Tam też nie było 
schronienia. Nie upłynęła nawet godzi-
na, kiedy z jednej i drugiej strony wio-
ski widzimy miotających się w różne 
strony przerażonych ludzi i jednocze-
śnie słyszymy rozpętaną i nasilającą się 

strzelaninę z karabinów. Biegnący lu-
dzie ze strachu nie wiedzą, w którą 
stronę uciekać, każdy kryje się, gdzie 
tylko może. Każdy ma nadzieję, że 
może się uda. Sytuacja ta i strzelanina 
zmusza nas do dalszej ucieczki. Prze-
biegamy z Grabiny w kierunku pomię-
dzy wioskami ukraińskimi Duliby i 
Kulczyn. Widzimy, jak z Kulczyna za-
biegają nam drogę. Zmieniamy kieru-
nek ponad moczarami rzeki w lewo, 
przechodzimy Turię w kierunku na Do-
lsk. Goniący nas oprawcy przez rzekę 
nie przechodzą i zawracają. Biegniemy 
już wolniej do niedużego lasu. Wcho-
dząc do niego bez ostrożności o mało 
nie wpadlibyśmy na bandę, stała w 
gromadzie około 40 osób. Tak pilnie 
słuchała mowy w środku stojącego, że 
byliśmy niezauważeni. Już długo potem 
doszliśmy do wniosku, że przygotowy-
wali się do napadu na wieś Święte Je-
zioro, którą my ostrzegliśmy. Biegnie-
my ile sił, omijając ukraińskie wsie 
przybywamy do dużego masywu leśne-
go, w którym spotykamy dużą gromadę 
ludzi. Ludność ta zdołała się już tu 
ukryć. Posiada konie i wozy, jak i różny 
sprzęt do obrony, najczęściej siekiery i 
kosy. Z grupą tych ludzi idziemy do 
miasta Maciejowa, raz tylko zaczepieni 
w jednej wsi ukraińskiej przez nieliczną 
grupę patrolową UPA, doszliśmy do 
Maciejowa. Był już wieczór, otrzymali-
śmy posiłek na plebanii u księdza. Na 
plebanii zebrało się już kilkaset osób. 
Jak można było, tak nas zakwaterowa-
no po różnych kątach. Z żalem i rozpa-
czą po zamordowanych na jednej z ła-
wek w kościele usnęło się i tak ten dzień 
apokalipsy skończył się dla mojej ro-
dziny. Dla mnie rozpoczęły się dni tu-
łaczki bez domu i najbliższych, wśród 
obcych. Po czasie nieraz przypominają 
mi się słowa ojców mówiących o bli-
skim końcu tego świata, może pod 
wpływem represji, zezwierzęconego 
bandytyzmu, w obliczu bestialskich 
mordów panoszących się coraz bar-
dziej. Nie wiedzieli, a może wiedzieć 
nie chcieli, a może przeczuwali, ale 
mówić nie sposób było, bo po co stra-
szyć dzieci? Co ma być, niech będzie i 
taka to konieczność przyszła, jak gdyby 
koniec ten sobie wypowiedzieli. Tak i 
zginęli wybici siekierami. Nie świado-
mi, że ten koniec tego świata miał być 
tak okrutny. Tak zginęli: ojciec Stani-
sław, lat 56, matka Helena, lat 43, ro-
dzeństwo, Zofia, lat 18, Helena, lat 15, 
Marcelina, lat 8, Heronim, lat 6. Kry-
styna, lat 4, Henryka, lat 2. Z rodziny 
sąsiada Jana Marnota, z którym to 
udało nam się wyrwać z tego piekła, 
zginęli: żona Franciszka lat 40, dzieci, 
Władysława, lat 14, Marian, lat 12, 
Bronisława, lat i i Helena, lat 2.” (Bo-
gusław Szarwiło: Koniec świata przed 
świtem 29 sierpnia 1943; w: Kresowy 
Serwis Informacyjny 9/2012. Za: Lu-
cjan Metrzelski,  Przemyśl, 10 paź-
dziernika 1989 r „Jeden dzień mojej 
wojny”; w: Lucyna Kulińska: „Dzieci 
Kresów III”).  

W kol. Grabina pow. Włodzimierz 
Wołyński upowcy i chłopi ukraińscy z 
okolicznych wiosek wymordowali po-
nad 150 Polaków. 

W pobliżu wsi Hołuby pow. Kowel 
zamordowali kilkunastu Polaków. 

We wsi Hulewicze pow. Kowel za-
mordowali 7 rodzin polskich. 

We wsi Iwanówka pow. Kowel za-
mordowali 10 Polaków: 7-osobową ro-
dzinę z 5 dzieci oraz matkę z 2 dzieci. 
„W ukraińskiej wsi Iwanówka ukraiń-
ska bojówka UPA zamordowała miesz-
kające tam trzy polskie rodziny. Zginęli 
w tragiczny sposób; Stanisław Chmie-
lewski, jego żona Maria, dzieci Cecy-
lia, Józefa, Teofila i jeszcze dwoje o za-
pomnianych imionach. Pochowano ich 
na podwórku jednego z gospodarstw.” 
(Bogusław Szarwiło: „Piekło” w Gaju; 
w:  KSI nr 3/2911).   

We wsi Jagodno pow. Włodzimierz 
Wołyński używając siekier, noży i wi-
deł zamordowali co najmniej 13 Pola-
ków. 

W kol. Janin Bór pow. Włodzimierz 
Wołyński zamordowali około 30 Po-
laków, którzy nie opuścili swoich do-
mów. 

W kol. Jasienówka pow. Włodzi-
mierz Wołyński wyrżnęli całą polską 
kolonię, o najmniej 137 Polaków - cho-

ciaż w lipcu upowcy zwołali zebrania 
Polaków z tej wsi oraz ze wsi Soko-
łówka i zapewniali, że Polacy mogą 
spokojnie pracować, nie bać się o swo-
je życie, bo nad ich bezpieczeństwem 
czuwają. „Około dwa tygodnie od za-
brania Omańskiego, Ukraińcy znowu 
przyjechali do naszego domu, ale tym 
razem nie byli już układni i mili, tylko 
wręcz groźnie i zdecydowanie zażąda-
li od brata, aby wydał im broń, którą 
ukrywał mówiąc: „Południewski oddaj 
broń, którą przechowujesz!”. Ale brat 
się nie przyznał, dlatego przemocą 
zabrali go ze sobą do lasu Świnarzyń-
skiego. Razem z nim zabrali jeszcze 
dwóch Polaków z kolonii Jasionówka: 
Władysława Buczko lat około 19 i jego 
stryjecznego brata, także Władysława 
Buczko lat ok. 20. W lesie przeprowa-
dzili nad nimi śledztwo i nasz brat Fe-
liks przyznał się, że ma ukrytą broń: ro-
syjską „Finkę”. Ponieważ się przyznał 
na razie darowali mu życie, ale na jego 
oczach rozstrzelali obu Buczków, ci 
bowiem wciąż zapewniali, że broni nie 
mają. Potem wzięli brata z powrotem 
na wóz i przywieźli pod nasz rodzinny 
dom, tak że ich zobaczyliśmy. /.../ W 
sierpniu 1943 r. ukraińscy nacjonali-
ści napadli zbrojnie na naszą kolonię 
Jasionówka i rozpoczęli mordowanie 
wszystkich, którzy jeszcze pozostali w 
swoich domach. Ponieważ młodzież 
nasza niemal cała, zdołała wcześniej 
zbiec do miasta, w chatach pozostali, 
już tylko ludzie w średnim i podeszłym 
wieku. Większość z nich dlatego, że nie 
chcieli opuszczać swoich rodzinnych 
domów sądzili, że jako ludzie w pode-
szłym wieku, to nawet banderowcy, już 
nie będą się czepiać, niekiedy brakowa-
ło też zdrowia i sił, by podołać trudom 
nocnej ucieczki. Jeszcze inni nie mogli 
się pogodzić z myślą, o opuszczeniu do-
robku całego życia. Właściwie wszyscy 
oni zginęli tej samej nocy, z pogromu 
wyratowały się dosłownie jednostki. 
Na naszej kolonii mieszkała polska ro-
dzina Tomaszewskich, którzy mieszkali 
w domu polskiej rodziny Kruk, to był 
drugi dom od nas. Oni wszyscy zostali 
do końca i nawet nie próbowali się cho-
wać. Tej nocy, kiedy bandyci ukraińscy 
przyszli i do nich, wszyscy pozostawali 
w domu, napastnicy brutalnie włamali 
się do środka i pod bronią wyprowadzi-
li obie rodziny na podwórze. Następnie 
wszystkich postawili pod ścianą domu, 
w grupie tej była mała dziewczynka 
Helena Tomaszewska lat około 8. Ona 
właśnie, cudownie wprost ocalona z 
rąk bezwzględnych oprawców, zosta-
ła wybrana przez Opatrzność Bożą, 
być dać świadectwo męczeńskiej dro-
gi społeczności polskiej w okolicach 
Swojczowa. I gdy wszyscy już zginęli, 
ona jedna przeżyła, uciekła do miasta, 
a po wojnie osiadła na Ziemiach Od-
zyskanych. Po wielu latach spotkałam 
ją osobiście w Zamościu, przy okazji 
wyjazdu do Swojczowa na poświęcenie 
Krzyża, który stanął w miejscu zburzo-
nej w 1943 r. przez Ukraińców świą-
tyni. Opowiadała nam w tych dniach 
z przejęciem historię swojego życia, 
wielką tragedię swojej rodziny, mówiła 
tak: „Ja i moja rodzina zostaliśmy na 
Jasionówce, aż do końca, do tej tra-
gicznej nocy, kiedy Ukraińcy napadli 
na naszą kolonię. Ponieważ uprzykrzy-
ło się nam ukrywanie po polach, zbo-
żach i sadach, czuliśmy się zmęczeni 
niekończącą się tułaczką, dlatego wła-
śnie tej nocy za Bożym zrządzeniem zo-
staliśmy w domu. Tymczasem nieocze-
kiwanie do domu przyszli bandziory 
ukraińskie i nakazali nam wszystkim 
opuścić dom. Była jeszcze ciemna noc, 
gdy położyli nas wszystkich twarzą do 
ziemi, tuż pod oknami naszego domu. 
Przy mnie zakręcił się mój mały psiak, 
który przez chwilę był przy mnie, w tym 
momencie usłyszałam, jak Ukraińcy 
ładują broń. Nagle mój mały przyjaciel 
poderwał się i zaczął uciekać w stronę 
pobliskich krzaków, a ja instynktownie 
zerwałam się za nim, nawet nie wie-
działam właściwie, co ja robię. I pew-
nie to właśnie ta siła Boża sprawiła, 
że nawet kule, które Ukraińcy gęsto 
sypali za mną, żadna z nich mnie nie 
trafiła. To także znowu zasługa moje-
go przyjaciela, którym posłużyła się 
Boża Opatrzność, szafarka życia, łask 
i sprawiedliwości. Otóż, gdy ucieka-
łam, psiak plątał mi się pod nogami i 
siłą rzeczy musiałam kluczyć na lewo 
i prawo, aby go po prostu biedaka nie 
rozdeptać. Nic dziwnego więc, że nie 

mogli mnie trafić, a gdy już bezpieczna 
oprzytomniałam, zobaczyłam że moje 
zimowe okrycie, palto które miałam na 
sobie jest w wielu miejscach dosłow-
nie postrzępione od kul, przy czym ja 
sama, nawet nie byłam draśnięta. Dziś 
jak i zawsze jestem przekonana, że to 
najprawdziwszy cud, że ten koszmar 
przeżyłam. Niestety z mojej rodziny 
zginęli wtedy wszyscy, w tym moi rodzi-
ce: tatuś, mamusia Józefa, ciocia Ro-
zalia, która była zakonnicą, a na okres 
wojny przymusowo musiała wrócić do 
domu, moja kochana babcia i moje ro-
dzeństwo. Ukrywając się w zaroślach 
spotkałam jeszcze innych Polaków, 
którzy podobnie jak ja ratowali swoje 
życie przed rezunami. Dołączyłam do 
tej grupy i razem pod osłoną nocy do-
brnęliśmy do miasta Włodzimierz Wo-
łyński.  /.../ Podczas tej rzezi na naszej 
kolonii Jasionówka zginęła też rodzina 
Rutkowskich, naszych sąsiadów przez 
miedzę, w tym Rutkowski lat około 40, 
jego żona Antonina z d. Potocka lat ok. 
35 oraz ich pięcioro może sześcioro 
dzieci od 1 do 6 lat. Zginął też brat An-
toniny Leon Potocki lat około 45 oraz 
jej rodzona siostra także Rudnicka lat 
około 50, wraz z córką Teresą lat około 
16. Ta właśnie Tereska Rudnicka była 
moją serdeczną koleżanką, choć naj-
bardziej przyjaźniły się z moją siostrą 
Reginką. Podczas narastającej re-
wolty ukraińskiej w naszych stronach, 
Tereska często ukrywała się razem z 
nami, nawet po mojej już ucieczce do 
miasta, one nadal z Reginą ukrywa-
ły się razem. W końcu gdy reszta na-
szych uciekała, zaplanowane było, że 
Teresa będzie uciekać razem z nimi, 
jednak nieoczekiwanie została na miej-
scu i do dziś nie wiemy dlaczego. Po 
paru dniach do miasta przyszła matka 
Teresy z kolejną grupą uchodźców, a 
mojej mamy macochą, którą nazywa-
liśmy babcią Rudnicką. Dopiero wtedy 
okazało się, że nawet ona nic nie wie, 
co się stało z Tereską, jej córką. W tej 
rozpaczy rozpłakała się i zaraz zawró-
ciła z powrotem na Jasionówkę, aby ją 
odszukać. Niestety nigdy już do nas nie 
wróciła, a wszelki ślad po niej zaginął. 
Jakiś czas potem moi rodzice wspomi-
nali, że Ukraińcy zamordowali ją przy 
drodze, jest to bardzo możliwe ponie-
waż Rudnicka wracała na Jasionówkę 
za dnia.” (Sławomir Tomasz Roch: 
Wspomnienia Leokadii Michaluk z d. 
Południewska z kolonii Jasionówka w 
pow. Włodzimierz Wołyński na Woły-
niu 1935 – 1944; w: http://www.nawo-
lyniu.pl/wspomnienia/leokadia.htm).   

W kol. Kamilówka pow. Włodzi-
mierz Wołyński  zamordowali 36 Po-
laków, głownie kobiety i dzieci. 

We wsi Kohylno pow. Włodzimierz 
Wołyński zamordowali mieszkające 
na terenie tartaku  dwie rodziny liczące 
10 osób, w tym trzy siostry Wesołow-
skie: 10-letnią Aleksandrę, 11-letnią 
Walentynę i 12-letnią Halinę oraz ich 
71-letnią babkę (od strony matki) An-
toninę Ryś. „Równocześnie zamordo-
wano 7 rodzin , tj. dwadzieścia kilka 
osób NN, mieszkających w budynkach 
pożydowskich byłego właściciela tar-
taku Kaca (Siemaszko..., s. 923). Praw-
dopodobnie wśród nich była rodzina 
Drabików: matka, 2 córki i 2 synów.  
„Pamiętam, że poszłam w niedzielę 
rano do kościoła, tam zobaczyła mnie 
Wesołowska, kiwnęła na mnie głową, 
a gdy wyszłam ze świątyni, pytała 
mnie czy wiem, że był pogrom na Te-
resinie? Ona to właśnie opowiadała 
mi także, jak zginął jej mąż i kilku in-
nych Polaków, mówiła tak: „Ukraińcy 
zamordowali mojego męża oraz kilku 
innych Polaków na Tartaku Kohyleń-
skim. Powrzucali Ich do studni, a po-
tem rozerwali Ich granatami!”. Długo 
z nią nie rozmawiałam, a ona jeszcze 
tylko dodała: „Czy wy wiecie, że Two-
je siostry, też zostały już zamordowane 
na Teresinie?”  (http://wolyn.btx. pl/
index.php/wolyn-wola-o-prawde/251-
wspomnienia-heleny-wojtowicz-z-d-
karbowiak-z-osady-budki-kohyleskie-
w-pow-wodzimierz.html). 

W kol. Kowalówka pow. Kowel 
zamordowali 15 Polaków, w tym 
8-osobową rodzinę. Inni: „30 sierpnia 
1943 roku Budy Ossowskie i kolonia 
Kowalówka o świcie zostały otoczone 
przez uzbrojone bandy, które wyszły 
ze wsi Wołczak i Rzewuszki i dokona-
ły masowej rzezi na ludności polskiej. 

http://wolyn.org/index.php/informacje/1224-wszystko-bedzie-nasze-powiedziala-ukrainka
http://wolyn.org/index.php/informacje/1224-wszystko-bedzie-nasze-powiedziala-ukrainka
http://wolyn.org/index.php/informacje/1224-wszystko-bedzie-nasze-powiedziala-ukrainka
http://www.nawolyniu.pl/wspomnienia/leokadia.htm
http://www.nawolyniu.pl/wspomnienia/leokadia.htm
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Rezultat był przerażający: w Budach 
Ossowskich ponad dwieście osób, w 
tym ponad osiemdziesięcioro dzieci, 
w Kowalówce na 23 rodziny 32 osoby 
zamordowane. Rodzina Czarneckich 
wymordowana cała; ojciec rodziny Jan 
Czarnecki – lat 55, żona Dominika  - 
lat 53, córka Maria, mężatka – lat 23, 
córka Walentyna lat 19, dwaj synowie, 
bliźniaki Marian i Eugeniusz po 14 lat, 
najmłodsza córeczka Marii – Krystyna 
– lat 3. Uratował się tylko syn Staszek – 
lat 21, w tym czasie nieobecny”. (Frag-
ment książki Henryka Katy „Wojenne 
Wichry” wydanej dzięki Urzędowi 
Miasta Otwocka w 2001 r. Nakład 200 
egzemplarzy. Przepisany przez Bogu-
sława Szarwiło, w: http://27wdpak.btx.
pl/publikacje/435-woy-przed-qburzq ). 

We wsi Koźlenicze pow. Kowel wy-
mordowali za pomocą bagnetów kilka 
rodzin polskich, liczy ofiar nie ustalo-
no, około 20 zwłok przywiezionych 
zostało na dwóch wozach drabinia-
stych do Powurska. 

W kol. Laski pow. Kowel wymordo-
wali 8 rodzin polskich, 42 Polaków. 

We wsi Lityń pow. Kowel zamordo-
wali 20 Polaków; zakłuli matkę dwóch 
zamordowanych trzy dni wcześniej 
synów oraz ich ojczyma; w dole z ich 
zwłokami znajdowały się 3 inne zwło-
ki, a obok w dole zwłoki 15 osób. 

W kol. Ludmiłpol pow. Włodzimierz 
Wołyński upowcy i chłopi ukraińscy z 
Gnojna za pomocą siekier, bagnetów i 
innych narzędzi wymordowali 104 Po-
laków.  „Pani Antonina i Kazimierz tak 
wspominają zagładę polskiej wsi Lud-
miłpol: „Franciszek Walczak mieszkał 
w Ludmiłpolu, on i jego rodzina byli 
Polakami. Ich dom był drewniany, 
ale bardzo ładny i stał na początku 
wsi od strony Kohylna. Przed domem 
stała duża, piękna figura Matki Bożej 
Niepokalanej. W czasie napadu na ich 
wioskę, z samego rana zauważył, że 
duża grupa Ukraińców na furmankach 
zbliża się do wioski od strony Kohylna. 
Szybko wyskoczył z domu, ukrył się w 
schronie pod stodołą i obserwował 
przez szparę co się będzie dalej działo. 
Już po chwili trzech Ukraińców wje-
chało na jego podwórko, właśnie w 
tym czasie z domu na podwórko wyszła 
jego żona Gustafa lat ok. 22 z malut-
kim dzieckiem na ręku. Wyraźnie nie 
wiedziała jeszcze co jej grozi. Gdy trzej 
Ukraińcy, każdy uzbrojony w siekie-
rę, zobaczyli ją przed domem, szybko 
pojmali ją i wtedy jeden z nich powie-
dział do niej tak: „O jak ty się ładnie 
ubrałaś. Twoja suknia będzie dla mojej 
żony.” Drugi dodał zaraz: „Twoje buty 
będą dla mojej żony.” Wtedy trzeci z 
nich powiedział stanowczo: „Prędzej 
bij!” Ukrainiec uderzył najpierw sie-
kierą dziecko, które Gustka trzymała 
w rękach. Niemowlę wypadło jej z rąk 
i upadło ogłuszone na ziemię, jednak 
ożyło i zaczęło raczkować. Jeden z 
oprawców powiedział zaraz: „Dobij 
dziecko, bo ożyło!.” Ukrainiec uderzył 
jeszcze raz siekierą i tym razem sku-
tecznie. Zaraz potem zarąbali Gustafę, 
żonę Franciszka, który to wszystko wi-
dział i słyszał ze schronu. Przebieg tej 
zbrodni Walczak opowiadał mi osobi-
ście we Włodzimierzu Wołyńskim jesz-
cze w sierpniu 1943 r. zaraz po jego 
przybyciu do miasta. Z tego co nam 
opowiadał, zorientowaliśmy się, że 
napad na Ludmiłpol był w pierwszych 
dniach sierpnia 1943 r. Franek mówił 
nam także, że rozpoznał znajomych 
chłopów Ukraińców z Kohylna, jego 
zdaniem to oni mordowali polskich 
mieszkańców Ludmiłpola. Gdy zakoń-
czył się napad i wszystko ucichło, pod 
wieczór na podwórko przyszedł jego ro-
dzony brat z żoną, którzy zdołali uciec 
z ich domu i ukryć się w okolicznych 
zbożach. Gdy znaleźli ciała zamordo-
wanej Gustki i dziecka rozmawiali ze 
sobą o tej tragedii. Ich głosy usłyszał 
wtedy półprzytomny z rozpaczy Franek 
i wyszedł ze schronu. Po chwili uciekli 
wszyscy razem do Włodzimierza, gdzie 
tymczasowo zamieszkali razem.” Pan 
Kazimierz: „Pragnę podkreślić, że za-
równo Bolesław jak i Michał Roch za-
pewniali mnie osobiście, że Ukraińcy 
zabrali ze sobą kilku mężczyzn z Lud-
miłpola, których później zamordowano 
w okolicy Zarudla, tej samej nocy, gdy 
przyszli po Michała i tej samej nocy, 
kiedy wymordowano mieszkańców Do-
minopola. Wszystko wskazuje więc na 

to, że akcja ta została wcześniej dobrze 
przygotowana i centralnie sterowa-
na.”  (Sławomir T. Roch: Wspomnie-
nia Kazimierza i Antoniny Sidorowicz 
z d. Turowska ze wsi Dominopol w 
pow. Włodzimierz Wołyński na Wo-
łyniu 1930 – 1944).  Maria Roch z d. 
Tymoczko, której relację spisał także 
Sławomir Tomasz Roch, dokumentuje 
losy każdej rodziny polskiej zamiesz-
kałej w Ludwilpolu.                            

„PLAN LUDMIŁPOLA STRONA 
L E W A  
DOM 22 Wojciech Puzio lat ok. 60, był 
sołtysem i został zamordowany przez 
Ukraińców. Jego syn Franciszek lat ok. 
30, w nocy został zabrany do sztabu 
UPA w Świniarzynie. Już więcej nie 
wrócił, przypuszczalnie został wtedy 
zamordowany. Drugi syn Bronisław lat 
ok. 25. uciekł. 
D 21 Dyjer lat 50 i jego żona lat 45 i 
ich dzieci: córka Wacława lat ok. 20 i 
Dyzia lat ok. 18. Wszyscy zostali za-
mordowani przez Ukraińców. /.../  
D 15  Myśliński lat ok. 50 i jego żona 
lat ok. 45 oraz ich dzieci: syn lat ok. 15. 
Wszyscy prawdopodobnie zostali za-
mordowani przez Ukraińców. 
D 14  Szczepański Stanisław lat ok. 50 
i jego żona lat ok. 45 i ich dzieci: córka 
lat ok. 10 i druga córka lat ok. 8. Ta 
rodzina też została prawdopodobnie 
zamordowana przez Ukraińców. Wcze-
śniej nasiedlona została. 
D 13 Tymoczko Monika i Filip lat ok. 
80, moi ukochani rodzice, którzy zagi-
nęli bez wieści, prawdopodobnie za-
mordowani przez Ukraińców./.../  
D 6 Bolesław Jankowski lat ok. 40 i 
jego żona Zofia lat ok. 35 oraz ich dzie-
ci. Ta polska rodzina cała została za-
m o r d o w a n a . 
D 5 Helena Sawa lat ok. 30 i jej mąż 
Marian Mikoś lat ok. 35. To było pol-
skie, młode jeszcze małżeństwo i wyda-
je mi się, że oni zostali zamordowani. 
Matka Heli lat ok. 60. Słyszałam, że 
razem z nią pobite zostały także inne 
małe dzieci. /.../  
D 2 Giemza lat ok. 50 i jego żona lat 
ok. 45 i ich dzieci: córka Eugenia lat 
ok. 23, druga córka Stefania lat ok. 18. 
Polska rodzina zamordowana przez 
U k r a i ń c ó w . 
D 1 Balicki lat ok. 60 i jego żona lat ok. 
50 i ich dzieci: córka Janina lat ok. 16 
i druga córka lat ok. 6. Polska rodzina, 
rodzice zostali zamordowani przez 
Ukraińców. Trzecia córka Maria i jej 
mąż uciekli z domu. 
PLAN LUDMIŁPOLA STRONA PRA-
W A 
/.../ D 2 Józef Klepaczek lat ok. 60 i 
jego żona lat ok. 55 i ich dzieci: córka 
Halena lat ok. 25, dzieci było więcej, 
ale ich imion nie pamiętam. Polska ro-
dzina wszyscy zostali zamordowani. 
Słyszałam od ludzi, że podobno chodził 
ich mordować Ukrainiec Waremczuk. 
D 3 Umański lat ok. 50 i jego żona lat 
ok. 45 i ich troje dzieci. Rodzina polska 
prawdopodobnie zamordowana przez 
Ukraińców. Umański był kierownikiem 
tartaku u Kaca. 
D 4 Józef Feliksiak lat ok. 45 i jego 
żona lat ok. 40 i ich dzieci. Polska ro-
dzina prawdopodobnie wymordowana 
przez Ukraińców. Józef Feliksiak jesz-
cze przed napadem na wieś został za-
brany przez Ukraińców do lasu i tam 
zabity. Feliksiakowie mieli jednego 
synka lat ok. 2, został zabity przez 
Ukraińców. /.../  
D 15 Wdowiec Walczak lat ok. 60, jego 
żona Hanna umarła wcześniej i ich 
dzieci: syn Wiktor i jego żona Katarzy-
na, przeżyli napad i po wojnie uciekli 
do Jarosławia. Drugi syn Franciszek 
lat ok. 30 i jego żona Augustyna lat ok. 
20 oraz ich 1 roczny synek. Augustyna i 
jej niemowlę zostali zamordowani w 
czasie pogromu przez atakujących 
bandytów ukraińskich. Z pogromu 
uciekł trzeci syn Bronisław lat 18. W 
czasie napadu zginął także ojciec tej 
polskiej rodziny wdowiec Walczak” 
(Maria Roch z d. Tymoczko, w: jw.). 
„Ilu było Ukraińców, nie wiem. Gdy 
tylko zeszli z wyżek na dół do obory, 
posłyszałem charczenie podobne do 
zarzynanego zwierzęcia. Podejrze-
wam, że to właśnie tak charczał mój 
brat Wacek, którego oni zabili zaraz w 
oborze. Zaraz też usłyszałem krzyk na 
podwórku. Ostrożnie zrobiłem małą 
dziurkę w strzesze i patrzyłem, co tam 
się dzieje. Zobaczyłem mamę i siostrę, 
których Ukraińcy wyprowadzili z 
domu. One pewnie też już wiedziały, co 

ich czeka z rąk tych„nocnych gości”, 
dlatego krzyczały, a może w ten sposób 
chciały ostrzec nas, nie wiem. Zobaczy-
łem, że Ukraińcy wrzucają je do studni, 
która była na podwórku. Nie wiem, czy 
przed wrzuceniem zostały one zabite, 
czy też wrzucili je tam żywe. Po tym 
mordzie, ja nie schodziłem z tych wy-
żek, bałem się, czy tam gdzieś jeszcze 
nie ma Ukraińców. Przesiedziałem w 
tej koniczynie na tych wyżkach do 
rana.” (Wspomnienia Marii Roch z d. 
Tymoczko z kolonii Ludmiłpol w pow. 
Włodzimierz Wołyński na Wołyniu 
1935 – 1944, Sławomir Tomasz Roch, 
03 maja 2003 r., Zamość, s. 10).  
„Ukraińcy przyszli nocą. Ja z bratem 
Wackiem spaliśmy na tzw. „wyżkach” 
nad oborą. Spaliśmy na koniczynie. 
Brat położył się na brzegu, a mnie ka-
zał położyć się od strony dachu. W 
domu spała mama i siostra Hela. Ze 
snu obudziły mnie głosy. Usłyszałem 
jak Ukraińcy, którzy weszli do nas po 
drabinie, nakazują bratu schodzić na 
dół, oraz pytają o mnie. Mnie nie wi-
dzieli, ponieważ w czasie snu stoczyłem 
się pod strzechę dachu. Gdy usłyszałem 
głosy, leżałem cicho i nie ruszałem się. 
Brat nic im nie odpowiedział, chciał 
tylko wziąć czapkę, wtedy jeden z 
Ukraińców powiedział mu, że nie bę-
dzie mu już potrzebna. Jeden z nich 
powiedział też do pozostałych, że ja już 
nie żyję. Nie wiem dlaczego to zrobił. 
Wiem tylko, że wiedział, że ja zostałem 
przy życiu. Dowiedziałem się o tym 
przypadkiem po niedługim czasie, gdy 
byłem na targu we Włodzimierzu Wo-
łyńskim. Byłem wtedy z Władysławem 
Zielińskim. W tym czasie kiedy kręci-
łem się po targu, do Zielińskiego pod-
szedł znajomy Ukrainiec z Ludmilpola 
o nazwisku Stolaruk i zaczęli rozma-
wiać. W czasie tej rozmowy powiedział 
on do Zielińskiego, że ja przeżyłem 
rzeź. Władysław Zieliński odpowie-
dział mu, że wie o tym i że ja jestem tu-
taj na targu i że zaraz przyjdę, wtedy on 
szybko odszedł. Ilu było Ukraińców, nie 
wiem. Gdy tylko zeszli z wyżek na dół 
do obory, posłyszałem charczenie po-
dobne do zarzynanego zwierzęcia. Po-
dejrzewam, że to właśnie tak charczał 
mój brat Wacek, którego oni zabili za-
raz w oborze. Zaraz też usłyszałem 
krzyk na podwórku. Ostrożnie zrobiłem 
małą dziurkę w strzesze i patrzyłem, co 
tam się dzieje. Zobaczyłem mamę i sio-
strę, których Ukraińcy wyprowadzili z 
domu. One pewnie też już wiedziały, co 
ich czeka z rąk tych „nocnych gości”, 
dlatego krzyczały, a może w ten sposób 
chciały ostrzec nas, nie wiem. Zobaczy-
łem, że Ukraińcy wrzucają je do studni, 
która była na podwórku. Nie wiem, czy 
przed wrzuceniem zostały one zabite, 
czy też wrzucili je tam żywe. Po tym 
mordzie, ja nie schodziłem z tych wy-
żek, bałem się, czy tam gdzieś jeszcze 
nie ma Ukraińców. Przesiedziałem w 
tej koniczynie na tych wyżkach do rana. 
Rano, gdy wszędzie było cicho, zesko-
czyłem na oborę, bo drabiny już nie 
było. Obok miejsca, gdzie stała drabi-
na, zobaczyłem na słomie krew. Brata 
już tam nie było, ale ja jestem przeko-
nany, że to była Jego krew. Nie wiem, 
co zrobili z bratem. Podejrzewam, że 
mogli go także wrzucić do studni. W 
oborze nie było już też, ani koni, ani 
krów. Wyszedłem chyłkiem z obory i 
schowałem się za stodołą w zbożu, któ-
re było już skoszone i złożone w pół-
kopki. W półkopku zboża przesiedzia-
łem gdzieś do południa. Obserwowa-
łem, co dzieje się wkoło. Widziałem, że 
Ukraińcy zajmowali się swoimi spra-
wami. Ostrożnie wyszedłem z tego pół-
kopka i chyłkiem, polami przy mie-
dzach, zacząłem uciekać z tego miej-
sca. Gdy widziałem Ukraińców pasą-
cych krowy, albo jadącego kogoś na 
rowerze, wtedy czołgałem się, żeby nikt 
mnie nie zobaczył. W niektórych miej-
scach rosła reczka, tam można było iść 
chyłkiem. Kierowałem się na komin ce-
gielni. Wiedziałem, że gdzieś tam jest 
polska placówka. Szczęśliwie tam do-
szedłem przed wieczorem. Trafiłem na 
oddział, w którym był Franciszek Maj-
cherski i Władysław Zieliński, miesz-
kańcy naszej miejscowości. Zapytali 
mnie, co ja tu robię, wtedy im opowie-
działem o napadzie i wymordowaniu 
rodziny. Dali mi jeść i kazali zostać. 
Powiedzieli też, że w najbliższy wieczór 
tam pojedziemy. Tak też się stało. Jesz-
cze tego samego wieczora pojechali-
śmy furmanką na kolonię Ludmiłpol. 

Wjechaliśmy polami na nasze podwór-
ko od strony Oseredka i zatrzymaliśmy 
się w pobliżu stodoły. Wszyscy zeszli-
śmy z furmanki i zaczęliśmy iść w stro-
nę domu. Zobaczyłem wtedy zasłonięte 
okna w moim rodzinnym domu, a przed 
domem człowieka, jak się okazało 
ukraińskiego wartownika. Zatrzymał 
nas i zapytał o hasło, wtedy jeden z Po-
laków podał hasło „Klucz”. Ukrainiec 
jeszcze o coś pytał, ale Polak rozma-
wiający z nim cały czas po ukraińsku, 
powiedział do niego: „Ty nas nie strzy-
muj, tylko pokaż drogę jak dojechać 
do...., (tu padła nazwa ukraińskiej wio-
ski, której niestety nie pamiętam), bo 
my jedziem na zybranie na tych prokla-
tych Lachiw, a już późno, my tam już 
powinni być”. Ukrainiec poszedł z nim 
na drogę. Odeszli kawałek, wtedy ten 
Ukrainiec został zastrzelony. Polak 
szybko wrócił i wszyscy skoczyli pod 
okna i drzwi. Drzwi podparli kołkiem i 
wtedy ktoś do mnie powiedział, że będą 
rzucać do środka granaty, bo tam jest 
zebranie Ukraińców. Rzeczywiście sły-
chać było, jak rozmawiali ze sobą. 
Wrzucili te granaty, krew wypłynęła 
przez próg na zewnątrz domu. Potem 
wszyscy wsiedli na furmankę i pojecha-
li kawałek drogą w stronę Gnojna. Ni-
kogo wtedy nie widziałem na drodze, 
było cicho. Nie wiem skąd Polacy wie-
dzieli o tym ukraińskim zebraniu i skąd 
znali hasło. Nikogo o to nie pytałem. 
Nie wiem, czy ta akcja to było pomsz-
czenie śmierci mieszkańców naszej ko-
lonii, czy też zapobieżenie wymordo-
wania Polaków z innej miejscowości, a 
może jedno i drugie. Po tych wydarze-
niach, nigdy więcej nie byłem w mojej 
rodzinnej miejscowości. Słyszałem też 
później od ludzi, że w tę noc wymordo-
wano na naszej kolonii 140 osób. 
Wśród nich byli też rodzice Władysła-
wa Zielińskiego oraz jego najstarsza 
córka Władzia, która przyszła w odwie-
dziny do dziadków i została, u nich na 
noc.” (Sławomir Tomasz Roch: Wspo-
mnienia Bolesława Sawa  z kolonii 
Ludmiłpol w pow. Włodzimierz Wo-
łyński na Wołyniu 1935 – 1945; w: 
http://lubiehrubie.pl/region/wspomni-
enia-boleslawa-sawa-z-kolonii-
ludmilpol-w-pow-wlodzimierz-wolyn-
ski-na-wolyniu )

W kol. Łany pow. Luboml zamordo-
wali kilka rodzin polskich, liczby ofiar 
nie ustalono. 

We wsi Majdan pow. Drohobycz za-
mordowali w leśniczówce 3-osobową 
rodzinę Slamów: ojca z 23-letnim sy-
nem Janem i 20-letnią synową Janiną 
będącą w 6 miesiącu ciąży. 

We wsi Majdan pow. Nadwórna za-
strzelili Polaka, kierownika kopalni. 
„Dnia 29 sierpnia został zamordowany 
w Majdanie obok Rosulnej [Nadwór-
na] Żubr Witold, kierownik kopalni, 
do którego oddano strzał przez okno 
wieczorem, kiedy przebywał w domu 
jednego z gospodarzy. Zamordowany 
był kawalerem”. (1943, 13 września – 
Pismo Pol. K. O. w Stanisławowie do 
Delegata RGO we Lwowie. Dotyczy 
mordów i uprowadzeń Polaków w sta-
nisławowskim. W: B. Ossol. 16721/1, 
s. 273-275).

W kol. Majdan Hulewiczowski pow. 
Kowel zamordowali 16 Polaków (5 
rodzin). 

W kol. Mielnica pow. Kowel za-
mordowali około 40 Polaków i spalili 
wszystkie zabudowania. 

W miasteczku Mielnica pow. Kowel 
zamordowali ponad 105 Polaków: w 
jednym grobie odkryto 98 zwłok, w 
drugim 7 zwłok. 

W kol. Mikołajpol pow. Włodzimierz 
Wołyński wymordowali kilka rodzin 
polskich, co najmniej 33 Polaków. 

We wsi Mohylno pow. Włodzimierz 
Wołyński zamordowali co najmniej 73 
Polaków. Patrz: „W nocy z 29 na 30 
sierpnia 1943 roku”.  

W kol. Montówka pow. Włodzimierz 
Wołyński prawdopodobnie 29 sierpnia 
1943 roku UPA zamordowała ok. 300 
Polaków: „Z ponad 40 osobową gru-
pą Wołyniaków i księdzem Puzonem 
byliśmy w zeszłym tygodniu w dwóch 
wioskach: Kolonii Montówka i Soro-
czyn. To teraz szczere pole. Dookoła – 
oprócz nas – ani jednej żywej duszy” 
(Leszek Wójtowicz: „Krzyże pamię-

ci”, w: „Dziennik Lubelski” z 25 paź-
dziernika 2005). W. i E. Siemaszko nie 
wymieniają tej miejscowości w swojej 
książce. 

W kol. Myszno pow. Włodzimierz 
Wołyński zastrzelili uciekającego z 
kolonii Świętocin Polaka, Sobolaka 
lub Sobolewskiego.  

W kol. Niebrzydów pow. Włodzi-
mierz Wołyński zamordowali 6-oso-
bową rodzinę: Kazimierza Persona z 
żoną i 4 dzieci lat: 3, 10, 12 i 14. 

W kol. Nowojanka pow. Włodzi-
mierz Wołyński zamordowali 2 Polki: 
37-letnią Paulinę Pachołek i jej 11-let-
nią córkę Annę.   

W majątku Nowy Dwór pow. Kowel 
upowcy i sąsiedzi – Ukraińcy obrabo-
wali gospodarstwa i zamordowali 36 
Polaków, w tym całe rodziny; 17 dzieci 
i starców zakłuł bagnetem upowiec ze 
wsi Nowy Dwór Niunio Jarmuł. 

We wsi Nowy Dwór pow. Kowel 
Ukraińcy zamordowali małżeństwo 
Kurnickich mające po 70 lat, pozosta-
li Polacy (6 rodzin) wcześniej zdążyli 
uciec ze wsi. 

We wsi Okorsk pow. Łuck upowcy 
zamordowali nie ustaloną liczbę Pola-
ków. 

We wsi Olesk pow. Włodzimierz Wo-
łyński zamordowali co najmniej 22 
Polaków, w tym 4 rodziny. 

W kol. Oseredek Nowy pow. Wło-
dzimierz Wołyński zamordowali 15 
Polaków, w tym uprowadzili do lasu i 
zamordowali 23-letniego mężczyznę i 
35-letnią kobietę. 

We wsi Ozierany pow. Kowel zamor-
dowali Marię Ziółkowska, lat 35, ucie-
kającą z Aleksandrówki. 

W kol. Pniaki pow. Włodzimierz 
Wołyński upowcy w ciągu dwóch dni 
zamordowali co najmniej 41 Polaków; 
pierwszego dnia mordowali mężczyzn, 
drugiego dnia kobiety i dzieci; m.in. 
10-osobową rodzinę Władysława Gło-
gowskiego /z żoną Katarzyną i 8 dzieci 
w wieku od 2 do 15 lat/ i 8-osobową 
Karola Maniasa /z żoną i 6 dzieci do 
lat 10/.  

W kol. Podiwanówka pow. Kowel 
zamordowali około 24 Polaków, kilka 
rodzin. 

W kol. Podryże pow. Kowel wymor-
dowali mieszkające tutaj 19 rodzin pol-
skich, tj. około 96 Polaków. 

We wsi Połapy pow. Luboml podczas 
uroczystości odpustowych w cerkwi 
prawosławnej pop poświęcił siekie-
ry, noże i inne narzędzia zbrodni, po 
czym Ukraińcy zamordowali 1 Polaka. 
Następnego zostały one użyte na „pro-
klatych lachiw” podczas rzezi ponad 
tysiąca Polaków we wsi Ostrów i Wola 
Ostrowiecka. W kazaniu mówił o „żni-
wach i wycinaniu kąkolu z pszenicy” 
(Siemaszko..., s. 528 – 529). 

We wsi Przekurka pow. Luboml za-
mordowali 2 Polaków. 

We wsi Przewały pow. Włodzimierz 
Wołyński Ukraińcy zaatakowali lud-
ność zgromadzoną w kościele p.w. 
Wniebowzięcia NMP z 1734 roku i 
zamordowali 54 Polaków, spalili tak-
że kościół.; we wsi ofiar było znacznie 
więcej. „Jeden z Ukraińców nadział 
dziecko polskie na widły i podniósł 
w górę, krzycząc: dywyś, polski oroł” 
(Siemaszko..., s. 879). 

W kol. Radowicze pow. Kowel za-
mordowali Rozalię Jaszczuk bronującą 
pole, żonę Ukraińca. 

We wsi Sitowicze pow. Kowel zamor-
dowali 4 Polaków, w tym 80-letnią 
kobietę. 

W kol. Słowikówka pow. Włodzi-
mierz Wołyński upowcy i chłopi ukra-
ińscy z okolicznych wsi zamordowali 
około 100 Polaków. 

W kol. Sokołówka pow. Włodzimierz 
Wołyński upowcy i chłopi ukraińscy z 
sąsiednich wsi otoczyli wieś i wymor-
dowali około 200 Polaków „od nie-
mowlęcia po starca”. Karol Chwała 
opisuje zagładę wsi Sokołówka gm. 
Olesk. Jeszcze w lipcu 1943 r. upowcy 
zwołali zebranie Polaków, mieszkań-
ców Sokołówki i Jasienówki w sąsied-
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niej ukraińskiej wsi Krać i zapewnili, 
że Polacy mogą spokojnie pracować, 
nie bać się o swoje życie, bo nad ich 
bezpieczeństwem czuwają Ukraińcy. 
Wyjaśniali, że wieści jakoby Ukraińcy 
mordowali Polaków są rozpowszech-
niane przez niemiecką propagandę, a 
Niemcy przebierają się za partyzantów 
ukraińskich i mordują Polaków, chcąc 
w ten sposób skłócić Polaków z Ukra-
ińcami. 28 sierpnia po zakończonych 
żniwach Ukraińcy kazali wszystkim 
Polakom zabrać swoje zboże i poje-
chać do wsi Stawki i Władynopol aby 
mleć zboże. Tłumaczyli, że w tym 
dniu młyny będą mleć tylko dla Pola-
ków.  Polacy chętnie skorzystali z tej 
wiadomości, namęli mąki i powrócili 
do domów, kładąc się spokojnie spać 
i niczego nie przeczuwając. Wielu 
było przekonanych, że nastąpiła zgo-
da między Ukraińcami i Polakami. 
Rano wioska została otoczona, a jej 
mieszkańcy kompletnie wymordowa-
ni. Akcją dowodził Mikołaj Dembyćki 
ze wsi Krać, a wspomagali go chłopi 
ukraińscy z innych okolicznych wsi, w 
okrutnych mękach zginęło blisko 200 
osób. Świeża, gotowa mąka znalazła 
się w ukraińskich spichrzach.  

We wsi Sokół pow. Luboml Ukraiń-
cy zamordowali około 10 Polaków; na 
drugi dzień cała ludność ukraińska tej 
wsi wzięła udział w rzezi Polaków w 
Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. 

W kol. Soroczyn pow. Włodzimierz 
Wołyński upowcy oraz chłopi ukra-
ińscy z okolicznych wsi zamordowali 
ponad 140 Polaków (Siemaszko..., s. 
882). „W Soroczynie UPA zamordo-
wała ok. 300 Polaków” (Leszek Wójto-
wicz: „Krzyże pamięci”, w: „Dziennik 
Lubelski” z 25 października 2005; po-
daje on za świadkiem Franciszką Prus 
z Włodzimierza Wołyńskiego). 

W kol. Stanisławów pow. Włodzi-
mierz Wołyński  upowcy oraz chłopi 
ukraińscy z okolicznych wsi wymor-
dowali około 150 Polaków. „Pierw-
szą ofiarą był Piotr Bronicki, któremu 
jeden upowiec usiadł na głowie, drugi 
na nogach, a dwóch przerznęło go pilą. 
Następną ofiarą był Józef Pogrzebski, 
którego zarąbano siekierą. W podobny 
sposób mordowano pozostałych ludzi” 
(Siemaszko..., s. 882 – 884). 

We wsi Staweczki pow. Włodzimierz 
Wołyński upowcy i miejscowi Ukra-
ińcy zamordowali głownie za pomocą 
siekier 27 Polaków. 

We wsi Sztuń pow. Luboml pop Po-
krowśkyj dokonał w tamtejszej cer-
kwi poświęcenia noży, kos, sierpów i 
siekier i rozdał te narzędzia „wiernym 
synom prawosławia” do wymordowa-
nia nimi „Lachów co do łapy”. Tego 
samego dnia narzędzia zbrodni zostały 
użyte podczas rzezi ludności polskiej 
w kolonii Czmykos, a dzień później w 
Ostrówkach, Woli Ostrowieckiej i in-
nych miejscowościach. 

W kol. Szury pow. Włodzimierz Wo-
łyński upowcy siekierami i nożami 
wymordowali kilka rodzin polskich, 
około 35 Polaków. 

W kol. Święte Jezioro pow. Włodzi-
mierz Wołyński upowcy zamordowali 
5 starszych  Polaków, w tym przez od-
rąbanie głów matkę i babkę Ludwika 
Zalewskiego. 

W kol. Świętocin pow. Włodzimierz 
Wołyński upowcy z miejscowymi 
Ukraińcami siekierami, pikami, piła-
mi do rżnięcia drzewa itp. wymordo-
wali około 100 Polaków. „Partyzanci 
ukraińscy” przygotowali do „walki” 
specjalny rodzaj broni: długie żelazne 
szpice, którymi kłuli „polskich oku-
pantów” poukrywanych w słomie lub 
sianie. Uprowadzali także całe rodziny 
polskie do pobliskiej leśniczówki i tam 
je mordowali. ”W tejże leśniczówce 
znajdowało się wówczas kilkoro ma-
łych dzieci przybitych do ścian za ręce 
i nogi, już martwych” (Siemaszko..., 
s. 940). Świadek Zofia Kowalczyk: 
„Wszyscy siedzieli w domu. Jedna z 
sąsiadek – Ukrainka Musórka poszła 
do oddalonego sklepu po zakupy. – W 
pewnej chwili wpada do domu i mówi 
„wasza Leonka nie żyje”. Mojej mamy 
siostra. Jej mąż w tym czasie był na ro-
botach w Niemczech. Po jakimś czasie 
patrzymy, a w drzwiach pojawia się 
Leonka. Cała zakrwawiona, głowa 

cała w zakrzepniętej krwi. Jakby ktoś 
jej kapelusz nałożył – opowiada pani 
Zofia. Okazało się, że na drodze trafi-
ła na banderowców, którzy przyszli z 
innych okolic. Na jej oczach zatłukli 
widłami jej dzieci: jedno miało 9 mie-
sięcy, drugie trzy latka. Ona ocalała 
tylko dlatego, że straciła przytomność. 
Oprawcy myśleli, że nie żyje. Gdy 
oprzytomniała, przykryła ciała dzie-
ci chustą. Oszalała ze strachu i bólu 
przesiedziała w pobliskich krzakach 
całą noc, by wreszcie ruszyć do Ko-
walczyków. Ojciec podjął decyzję, by 
uciekać do Maciejowa, najbliższego 
miasteczka, gdzie stacjonowali Niem-
cy. – Doszliśmy do lasu, a tam słychać 
było strzały. Tatuś powiedział, że teraz 
nie możemy iść. Poszliśmy do jednego 
znajomego Ukraińca. Siedzieliśmy u 
niego do nocy, ale bał się. Mówił, że i 
nas, i jego zabiją. Poszliśmy w krzaki, 
gdzie siedzieliśmy wiele godzin, potem 
znów wróciliśmy do domu. Schowali 
się w stodole, w ukrytym pomieszcze-
niu, gdzie ukrywano też przed rekwizy-
cją świnię. Mama i troje dzieci. Ojciec 
ukrywał się w innym miejscu ze sztyle-
tem w ręku. Mówił, że jak przyjdą ich 
mordować, to zdąży jeszcze położyć 
trupem ze dwóch bandytów. Słyszeli, 
jak po gospodarstwie chodzili ban-
derowcy. Zabrali psa i kury, rozkradli 
wszystko, co było w domu, nawet piec 
był rozebrany. – Któregoś dnia do na-
szej kryjówki przyszedł, z narażeniem 
własnego życia, młody Wasyl od Ka-
siana i mówi do ojca: Karol, musicie 
uciekać, bo będą palić stodołę, spło-
niecie żywcem. I tato znów powiedział: 
idziemy do Maciejowa. Wyszliśmy wie-
czorem, doszliśmy do lasu i całą noc 
szliśmy. Pod Maciejowem tata wyrzu-
cił nóż, bo bał się, że Niemcy go zabi-
ją, widząc uzbrojonego. W miasteczku 
przy kościele patrzymy, a tam tyle na-
rodu! Ludzie pouciekali z sąsiednich 
wsi – mówi pani Zofia. Tam dostali coś 
ciepłego do jedzenia. Niemcy i miej-
scowi Polacy załatwiali prowiant i or-
ganizowali transport dla uciekinierów. 
Załadowano ich na węglarki i przewie-
ziono co Chełma.  – Z mojej rodziny 
mieszkającej na Wołyniu zginęło 26 
osób – skrupulatnie wylicza pani Zofia. 
Tylko u najbliższej kuzynki matki za-
mordowali oboje dorosłych i czwórkę 
dzieci. Panią Zofię i jej rodzinę ocaliła 
ucieczka.” ( Sierpniowy dzień – nie-
dziela, w maleńkiej kolonii Świętocin 
na Wołyniu; w: http://www.wolyn.org/
index.php/informacje/973-sierpniowy-
dzien-niedziele-w-malenkiej-kolonii-
swietocin-na-wolyniu . Wyszukał i 
wstawił ku pamięci: B. Szarwiło z art: 
„ Przeżyłam rzeź wołyńską; za: http://
www.podkarpackahistoria.pl/2015/12/
przezylam-rzez-wolynska/ ). 

W kol. Teresin pow. Włodzimierz 
Wołyński upowcy oraz chłopi ukraiń-
scy z Kohylna i Gnojna siekierami, ba-
gnetami i innymi narzędziami oraz pa-
ląc żywcem wymordowali co najmniej 
207 Polaków;  troje dzieci w wieku: 1,5 
roku oraz 5 i 8 lat Ukrainiec zakopał 
żywcem w ziemi. „Wspomina pan Eu-
geniusz Świstowski były mieszkaniec 
polskiej kolonii Teresin: „Pierwszym, 
który opowiadał mi napad na naszą ko-
lonię był Polak Kazimierz Umański, 
który cudem ocalał z rzezi i zdołał prze-
dostać się do miasta. Gdy niedługo 
później spotkał mnie na ulicy Włodzi-
mierza, tak wspominał: „W ten krwa-
wy ranek, którego nie zapomnę do koń-
ca mojego życia, spałem jeszcze w swo-
im pokoju, gdy nagle posłyszałem 
straszny pisk i płacz swojej mamusi 
oraz rodzeństwa, dochodzący z naszej 
kuchni. Mój młodszy brat Tadeusz, któ-
ry spał tuż obok mnie, również się obu-
dził. Nie wiele się zastanawiając sko-
czyłem przez okno na dwór i szybko 
pobiegłem do lasu, który oddalony był 
tylko 200 metrów. To był las Polaka 
Mikołaja Bojko, który dalej łączył się z 
Lasem Kohyleńskim. Następnie, tak 
szybko jak tylko mogłem, dotarłem do 
miasta Włodzimierz. Przez cały czas 
nie wiedziałem, co to były za rozpaczli-
we piski, co tak naprawdę, wydarzyło 
się w moim domu i najważniejsze pyta-
nie, które nie dawało mi spokoju: co 
stało się z moją rodziną?! Z domu ucie-
kłem bowiem w tamtym momencie by-
łem prawie pewien, że to Ukraińcy na-
padli na nasz dom i mordują moich 
najbliższych. Dopiero potem dowie-
działem się także od innych ludzi, że na 

naszej kolonii był rzeczywiście straszny 
pogrom. Z mojej rodziny zginęli wtedy 
moja mama, mój brat Tadeusz i siostra 
Zofia.” Pragnę dodać, że mama Kazika 
miała chyba na imię Anna lat ok. 50, 
jego brat Tadeusz mógł mieć lat około 
20, natomiast siostra Zosia mogła mieć 
wtedy około 18 lat. Kazimierz Umański 
po pewnym czasie, został żołnierzem 
polskiej samoobrony na którejś z pla-
cówek i nie znam jego dalszych losów.”  
Maria Bojko: „Ja i moja rodzina od 
pewnego czasu chodziliśmy na noc do 
Marii, żony sowieckiego oficera z 
domu Świstowska. Tam nocowaliśmy 
mając nadzieję, że na ten dom nie bę-
dzie napadu, skoro Marysia jest żoną 
Rosjanina. Dlatego także i w ten dzień 
kiedy nastąpił pogrom w naszej kolonii 
byliśmy w tym domu. Razem z nami 
byli jeszcze dwaj rodzeni bracia Mary-
si: Tadeusz lat około 17 i Zbigniew lat 
około 10. Pamiętam, że atak miał miej-
sce o świcie, ukraińscy bandyci gwał-
townie włamali się do tego domu i z 
miejsca zaczęli mordować wszystkich 
po kolei. Najpierw zginęli ci którzy byli 
w kuchni. Ja tym momencie byłam w 
pokoju obok, zaledwie za jednymi 
drzwiami, gdy usłyszałam nieludzkie 
wręcz krzyki i piski brutalnie zabija-
nych ludzi, dochodzące z kuchni. Ra-
zem ze mną była wtedy moja córeczka 
Regina, która miała wtedy zaledwie 9 
miesięcy. Instynktownie chwyciłam 
niemowlę na ręce i ukryłam się z nim w 
małej piwniczce pod podłogą, do które 
wejście było właśnie w tym pokoju. Le-
dwie zdążyłam się tam schronić do na-
szego pokoju wpadli Ukraińcy, wyraź-
nie słyszałam ich kroki. Po chwili za-
częli mordować także tych ludzi, którzy 
dosłownie przed chwilą byli ze mną w 
pokoju nad nami. To przeżycie jest nie 
do opowiedzenia, to się działo tuż nad 
naszymi głowami. Słyszałam krzyki i 
jęki konających, a przecież tak bliskich 
mi osób. Nie zapomnę tego do końca 
mojego życia, tego nie można wprost 
wymazać z pamięci. Po chwili wszystko 
ucichło, a ja posłyszałam jak wyciąga-
ją ciała pomordowanych ludzi z domu 
na podwórze. W czasie tej rzezi zamor-
dowano: mojego tatusia Jana, moją 
mamę Kamilę oraz moją rodzoną sio-
strę Kazimierę i jej synka i córkę. Zgi-
nęli także Tadeusz Świstowski i Zbi-
gniew Świstowski. Pamiętam, że kilka 
razy patrzyłam czy już zrobiło się ciem-
no na dworze, czekałam roztropnie do 
nocy. Wreszcie, gdy zapadał już zmrok, 
ostrożnie wyszłam z mojej szczęśliwej 
kryjówki na podwórko. Tu moim oczom 
ukazał się makabryczny widok, na zie-
mi leżały ciała bestialsko pomordowa-
nych ludzi, w tym moi najbliżsi. Serce 
mocno mi zabiło po raz kolejny. Na 
progu domu spotkałam też Marysię, 
naszą dobrodziejkę oraz jej zaledwie 
półroczne niemowlę, z jakiegoś powo-
du oprawcy, pozostawili ich przy życiu. 
Marysia płakała bardzo gorzko i roz-
paczała nad tym co się dzisiaj wydarzy-
ło. Byłam w tym momencie przytom-
niejsza, zaproponowałam jej, aby ra-
zem ze mną zaraz uciekała do miasta. 
Niestety nie chciała nigdzie uciekać, 
upierała się i została w Teresinie. Ja 
tymczasem wzięłam swoje dziecko i la-
sami doszłam aż do wsi Włodzimie-
rzówka, gdzie było już blisko do Wło-
dzimierza.” (Sławomir Roch, Wspo-
mnienia Eugeniusza Świastowskiego z 
kolonii Teresin na Wołyniu, Zamość 
2003 r., s. 10-13).  „29 sierpnia 1943 r. 
W tym dniu bardzo wczesnym  rankiem 
cała nasza rodzina została zaalarmo-
wana jakąś grozą, wiszącą w powie-
trzu. Zbudził nas sąsiad. Wybiegliśmy 
na podwórko. Nasza rodzina liczyła 6 
osób. Byli to rodzice, ja, brat 12-letni, 
siostra – 1,5 roku i babcia, która przy-
jechała do nas z Włodzimierza w od-
wiedziny. Zobaczyliśmy w odległości 
około 1 km od strony północnej bardzo 
dużo postaci, jakby chmurę, idących w 
naszą stronę. Wszyscy pośpiesznie cof-
nęliśmy się do pokoju, tata zamknął 
drzwi od wewnątrz. Poklękaliśmy i za-
częliśmy się modlić. Z nami był sąsiad 
Kasperski. Tata nazywał się Bojko Ste-
fan, mama Stanisława z domu Jankow-
ska, urodzona w Skale pod Ojcowem, 
brat Edward, siostra Janina, babcia 
Jankowska Anna. Tata wziął siekierę i 
chciał uciekać przez okno, ale dom w 
szybkim czasie został otoczony przez 
banderowców uzbrojonych w kosy, sie-
kiery, łopaty i inne narzędzia zbrodni. 
Wywołano babcię po nazwisku. Odpo-

wiedziała: „Jestem kobietą i boję się 
wyjść”, ale w końcu poszła. Ja za są-
siadem uciekłam na strych. Próbowali-
śmy schować się pod beczkę, ale rozsy-
pała się. Wróciłam na dół i ze swoim 
bratem ukryłam się w piwnicy, która 
była pod komorą. Mama z malutką sio-
strą przy piersi została na drabinie sto-
jącej w komorze i prosiła Ukraińca: 
„Co ja jestem wam winna, darujcie 
nam życie”, ale „had” uderzył ją. 
Usłyszałam jej śmiertelne chrapanie. 
Dziecko jeszcze wołało mnie „Lula” i 
prawdopodobnie żywe zostało wrzuco-
ne do dołu. Jak zginęli tato, sąsiad, 
babcia – nie wiem. W piwnicy leżałam 
na drewnianej belce, a brat mnie sobą 
zakrywał. Po krótkim czasie „had” 
wszedł na schody piwnicy, trzymając 
główkę maszyny do szycia „Singer” i 
odwrócony do nas plecami krzyknął: 
„Wyłaź”. Brat usłuchał, wyszedł i zo-
stał zabity. Strzałów w tej masakrze nie 
było. Ukraińcy wykopali pod oknem 
dół i wrzucili doń moich rodziców. Tato 
miał 43 lata (były legionista), mama 33 
lata. W piwnicy siedziałam długo. Po 
wyjściu z niej widziałam w domu powy-
rzucane wszystko z szafy, krew na pod-
łodze i ścianach, powybijane okna. 
Wyskoczyłam oknem i udałam się do 
sąsiada Sowieta, u którego poznałam 
nasze konie. Ten człowiek z rodziną 
szykował się do wyjazdu, a mnie ode-
słał do sołtysa Ukraińca, który miesz-
kał około 3 km w kierunku Wólki Swoj-
czowskiej [gm. Werba, pow. Włodzi-
mierz]. Po zatrzymaniu się w przydo-
mowym zagajniku, zbliżałam się do 
sołtysa pod nazwiskiem Środa. Bande-
rowiec na koniu mnie zauważył i okrą-
żył ten zagajnik, a ja zdążyłam dobiec 
pod dom Środy, z przeciwnej strony 
podwórka. Na podwórzu sołtysa zasta-
łam kilku banderowców. Przedstawio-
no mnie, że to polskie dziecko. Oni za-
pytali mnie, czyja ja jestem, jak nazy-
wali się moi rodzice i powiedzieli: „Jak 
została, to niech będzie”. Stałam się 
sługą rodziny ukraińskiej. Pasłam kro-
wy. Budzono mnie tam bardzo wcze-
śnie. Dawano mi robótki na drutach. 
Jak czegoś nie mogłam wykonać, bito 
mnie batem po nogach. Boso wypędza-
no mnie wczesną wiosną i późną jesie-
nią, bez ubrań na pastwisko. Wchodzi-
łam na drzewo, aby podkulić zmarznię-
te nogi. Na stopach miałam wrzody, 
które bardzo bolały i nie dawały spać, 
w nocy z bólu jęczałam. Na dzień wy-
dzielano mi kromkę chleba. Z nędzy 
miałam głowę całą w strupach, ma-
szynką ścięto mi włosy. Stałam się zdzi-
czałym dzieckiem. Na polskie słowa 
uciekałam. Nie wiedziałam, ze strachu 
po przebytej rzezi, kim ja jestem. Po 
polsku umiałam tylko śpiewać „Ser-
deczna Matko”. Przy pasaniu krów 
śpiewałam, płakałam i tak zasnęłam, a 
krowy [gdzieś] podziały się i dalej 
wielki strach, co będzie? Rozmawia-
łam po ukraińsku i przyjęłam w cerkwi 
komunię św. Pamiętam wielki dym, jaki 
widziałam w czasie podminowania ko-
ścioła w Swojczowie – na wschód od 
Teresina. Byłam świadkiem zamordo-
wania dwojga dzieci, z których jedno 
spało w kołysce. Działo się to w czasie 
zbliżających się świąt Bożego Narodze-
nia 1943 r. Ojciec dzieci był Ukraiń-
cem, a matka Polką, co zrobiono z mat-
ką, to nie pamiętam, chyba zabili. U 
tych Ukraińców byłam rok, gdyż wy-
prawa po mnie kuzynów z rodziny taty 
nie dawała żadnych rezultatów. Nigdy 
mnie nie mogli zastać, gdyż Ukrainka 
na noc wyjeżdżała na inną wieś i mnie 
zabierała [z sobą]. Od Ukrainki z Tere-
sina zabrali mnie ciocia Romualda Pu-
zio, która była młodą mężatką w stanie 
błogosławionym (mieszka w Hrubie-
szowie) i stryjek śp. Stanisław Bojko. 
Dzięki poświęceniu się cioci i stryjka 
zostałam uratowana od nieustannej 
poniewierki w rodzinie ukraińskiej. 
/…./ Teresin nie istnieje na mapie. 
Ukraińcy posadzili las. Wśród tych 
drzew rosną krzewy z ogródków i drze-
wa owocowe”. (Rozalia Wielosz z d. 
Bojko; w: Siemaszko..., s. 1241-1242). 
„Kilka dni po tym, jak spotkałam We-
sołowską, do naszego domu przyszedł 
mój szwagier Stanisław Rokicki lat ok. 
25. Z miejsca zaczął nam opowiadać, 
co się wydarzyło w ostatnich dniach na 
naszym Teresinie, mówił z przejęciem 
tak: „Ci co nie uciekli do miasta, to 
Ukraińcy zachęcali ich, żeby zbierali 
zboże, co było na polach i wszystko 
zwieźli z pól w sterty. I w tą właśnie so-

botę wszystkim dali po kawale mięsa, 
żeby się jeszcze najedli, a w nocy zaszli 
od strony Włodzimierza Wołyńskiego i 
kogo spotkali, to już żywy nie uszedł. 
Na szczęście już od pewnego czasu 
wszyscy baliśmy się o swoje życie i nie 
nocowaliśmy w naszych domach. Ja i 
moi koledzy (w tym chyba Sobolewski), 
spaliśmy zwykle w naszej stodole na 
wyschniętej koniczynie. Moja żona 
Maria z naszym synkiem Kazimierzem, 
zaledwie 6-miesięcznym dzieckiem, 
Irena z córką Celinką oraz Leokadia 
nocowali wszyscy razem, zwykle w na-
szym domu. I tej tragicznej nocy, kiedy 
banderowcy urządzili nam rzeź na ca-
łym Teresinie, było tak samo. Jeszcze 
była noc, gdy obudził nas gwałtowny 
brzęk bitych szyb oraz straszny, prze-
raźliwy krzyk mojej żony Marii oraz 
obu pozostałych sióstr. Po chwili na-
stąpiła znowu gwałtowna cisza. My w 
tym czasie, zdjęci strachem, staraliśmy 
się głębiej zakopać w koniczynie. Bali-
śmy się bowiem, że teraz zaczną szukać 
także w stodole. Do świtu było już jed-
nak cicho i spokojnie. Nad ranem, jak 
tylko się rozwidniło, wyszliśmy z ukry-
cia i starannie obszukaliśmy nasz dom 
i podwórko, ale nigdzie nie znaleźliśmy 
ciał pomordowanych, ani nawet śla-
dów krwi. Jedynie pobite okna świad-
czyły, o tej tragedii, która się tu dziś 
wydarzyła, a której byliśmy świadka-
mi.”  (Wspomnienia Heleny Wójto-
wicz z d. Karbowiak z osady Budki 
Kohyleńskie w pow. Włodzimierz; spi-
sał Sławomir Tomasz Roch; w: http://
wolyn.btx. pl/index.php/wolyn-wola-o-
-prawde/251-wspomnienia-heleny-
wojtowicz-z-d-karbowiak-z-osady-
budki-kohyleskie-w-pow-wodzimierz.
html ). Wspomina pani Leokadia 
Baumgard z d. Sobolewska z Teresina: 
„Usłyszeliśmy rano naraz brzęk szyb w 
oknie. Ja i pozostali z rodziny Bucz-
kowskich zerwaliśmy się z łóżek patrzy-
my, a w oknie są widły i siekiery. W 
sieni była drabina na strych, postawili-
śmy drabinę i uciekamy po niej na 
górę, jedna drugą się pyta: „Co jest?!” 
Nikt nic nie mówi! [...] A matka Bucz-
kowskich, córka, Ola i Genowefa, wy-
szli ze strychu same na zewnątrz, drugą 
drabiną i innym wyjściem i tam je zabi-
li. Gienia uciekała koło szkółki do lasu 
ale dopadli ją, zaciągnęli na podwórko 
i też zabili. Opowiadali nam rodzice, 
którzy byli w stodole i patrzyli przez 
szpary jak mordują dzieci i babcię. My 
obie z Lodzią byłyśmy tymczasem scho-
wane w plewach, jak długo nie wiem, 
może godzinę. W pewnym momencie 
na strych wlazł Ukrainiec i chodził z 
toporem, słychać było jak stukał po 
podłodze. Pan Bóg dał, że nas nie wi-
dział, bo oni bandyci byli pijani. Po-
wiedział tak: „Chto je nechaj wyjde!!”. 
Tyle pamiętam! Bóg dał, że nas nie zo-
baczył, zszedł na dół i poszli dalej mor-
dować, do Krochmala. Słychać było 
jęki, rąbanie, ile ich zginęło nie wiem, 
tak chodzili od domu do domu. Zrobiło 
się cicho. […] Nie wiem co mi przyszło 
do głowy ale powiedziałam do Lodzi: 
„Zmówmy pacierz!!” A po modlitwie 
mówię do niej: „Schodzimy na dół.” 
Drabina podstawiona była z dworu, po 
niej właśnie bandyta wlazł na strych 
szukać pozostałych. Powiedziałam do 
niej: „Idziemy do mego domu zobaczyć 
co z moimi rodzicami i rodzeństwem.” 
Schodzimy po tej drabinie, a pod szcze-
blami była ziemia zmieszana z krwią. 
Musiała był płytka ziemia, bo słychać 
było charczenie, pod drabiną jeszcze 
konali ludzie, a my musiałyśmy deptać 
po nich żeby zejść na dół i uciekać. 
Przeszłyśmy koło Krakowiaka, bo 
chciałam zobaczyć, kto żyje, tym bar-
dziej, że u nich był schowany mój brat 
Mieczysław i Jan Topolanek. Ale było 
pełno krwi na podwórzu, słychać char-
czenie było, bałam się więc uciekały-
śmy dalej koło mojej cioci Teresy Klim-
czak, siostry mojego ojca. Moja starsza 
siostra chodziła do niej spać ale było 
wszystko otwarte, drzwi i okno otwarte, 
krew pod drzwiami, też słychać było 
charczenie. Wiedziałam, że nie żyją, 
mogą nas bandziory zobaczyć i zabić 
więc uciekamy dalej do mego domu, 
zobaczyć co się dzieje. Wchodzimy na 
podwórko pełne krwi, drzwi otwarte, 
wołam: „Mamo! Mamo!!” W tym cza-
sie mój rodzony brat Witold usłyszał 
moje wołanie i wyczołgał się spod łóż-
ka, był cały umorusany we krwi. Pytam 
się go: „Gdzie są rodzice?!” A on do 
mnie, że już nie ma nikogo, on sam wy-
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szedł z tego ranny w głowę. Został ude-
rzony siekierą, ile razy tego już nikt nie 
wie. Wzięłam go na podwórko i obmy-
łam mu głowę, porwałam prześciera-
dło na kawałki i zawiązałam mu głowę, 
wzięłam też bułki w koszyk.” (Sławomir 
Tomasz Roch: Wspomnienia Wiktorii 
Baumgard z d. Sobolewska z Teresina 
na Wołyniu, Zamość 2004 r., s. 2-3).  
Świadek Maria B.-Cz. (ur. 1923) datuje 
napad na 11 lipca 1943 roku:  „Na Wo-
łyniu mieszkaliśmy od pokoleń. /.../ By-
łam już mężatką i miałam roczną có-
reczkę Reginkę. Mieszkaliśmy z mężem 
w domu moich rodziców. Była z nami 
jeszcze Tamarka, ośmioletnia dziew-
czynka, którą porzucili Rosjanie w 
1941, uciekając przed Niemcami. Nie 
znała swojego nazwiska. Przygarnęli-
śmy ją. Na początku 1943 roku zaczęły 
przenikać do Teresina ponure wieści. 
Nie chciano dać temu wiary, ale kiedy 
w cerkwi w Swojczowie Ukraińcy po-
święcili kosy, siekiery, łopaty, widły, 
mieszkańców parafii Swojczów ogar-
nęła trwoga. W dzień pracowaliśmy na 
polu i w obejściu, noce spędzaliśmy w 
zbożu, w stogach siana, stodołach lub 
zbierając się po kilka rodzin i wysta-
wiając warty, żeby nie dać się zasko-
czyć bandytom. /…/11 lipca przyszli u 
schyłku nocy. Około trzeciej usłysza-
łam ostre szczekanie psów. Wybiegłam 
z mężem i ojcem na podwórze. Od stro-
ny ukraińskich wsi Gnojno i Mohylno 
szła szerokim łanem w stronę naszej 
osady jakby chmura ludzi. Słychać było 
dudnienie kroków. Cofnęliśmy się do 
domu. Chwyciłam córeczkę i ukryłam 
się z nią w piwnicy, pod podłogą kuch-
ni, za rzędem beczek. W tym czasie Re-
ginka była chora na koklusz i bardzo 
głośno kasłała; bałam się, że kaszel  
zdradzi kryjówkę, ale dziecko wyczuło 
zagrożenie i siedziało cichutko. Słysza-
łam płacz i rozpaczliwe krzyki moich 
bliskich, których wywlekano z domu i 
zabijano na podwórzu. Słyszałam też 
krzyki oprawców. Nie padł ani jeden 
strzał -  zabijali siekierami, widłami. 
Struchlała, oczekiwałam na swoją ko-
lej. Gdy płacz i prośby moich bliskich 
ustały, zobaczyłam, jak uchyla się właz 
do piwnicy i [usłyszałam] męski głos: 
„Ne maje nykogo”. Po jakimś czasie, 
gdy zupełnie ucichły głosy ukraińskich 
bandytów, wyjrzałam przez okno w 
kuchni. Oczom moim ukazał się po-
tworny widok. Mama, ojciec, siostra, 
mąż, dzieci: Krysia i Tamarka - leżeli 
na podwórzu z odrąbanymi głowami w 
morzu krwi. Cofnęłam się do kryjówki. 
Przesiedziałam tam cały dzień. Gdy o 
zmierzchu wyjrzałam po raz drugi na 
podwórze, zwłok moich bliskich już nie 
było, zostały zakopane w obejściu. 
Cały nasz dobytek rozgrabiono. Nocą 
wymknęłam się z córeczką na ręku, jak 
stałam, w jednej sukience, bez kromki 
chleba na drogę. W jednej chwili stra-
ciłam wszystko - rodzinny dom, najbliż-
szych. Czołgając się, oddaliłam się w 
stronę pól. Nocą szłam przez bagna, 
zwane rudowinami, w dzień siedziałam 
w łozach. Wiedziałam, że aby żyć, mu-
szę pokonać 17 kilometrów drogi do 
Włodzimierza Wołyńskiego.” (Lato 
1943 - „Karta” – 43 /2004/, wybór i 
opracowanie Barbara Odonus).  Rela-
cjonuje Witold Sobolewski: „Tej nocy 
spaliśmy wszyscy w swoim domu, gdy 
już świtało, bardzo raniutko, moja ma-
musia wstała już, aby robić oporządek 
i wtedy zobaczyła jak ponad oknem 
biegną obcy ludzie. Od razu domyśliła 
się, że to bandycki napad na ich rodzi-
nę i od razu głośno krzyknęła do nas: 
„Uciekajcie bo bandyci! Będą nas 
mordować!!” Ja i moje rodzeństwo w 
tym momencie już nie spaliśmy i gdy 
tylko usłyszeliśmy krzyk naszej mamu-
si, natychmiast pozrywaliśmy się z łó-
żek. Mamusia też rzuciła się do uciecz-
ki przez drzwi, ledwie jednak je otwo-
rzyła, tam już stał banderowiec i od 
razu palnął ją siekierą tak mocno, że 
mamusia po tym ciosie wypadła na 
dwór na ziemię. Ja uciekałem za moją 
mamusią, kiedy ona upadła, bandzior 
od razu palnął w głowę siekierą mnie, 
też upadłem na podłogę, poprawił mi 
drugi raz, trzeciego razu już nie pamię-
tam. Po moim trupie, jak sądził, po-
biegł do naszej chałupy i od razu, w 
pokoju zaczął rąbać siekierą. moją 
starszą siostrę Feliksę lat około 16, a 
potem moją babcię Klimaszewską lat 
około 68, ale tego już nie widziałem. Ja 
tymczasem choć głowa bardzo mnie 
bolała, a krew się lała, nie utraciłem 

przytomności zupełnie, ale niemal in-
stynktownie wsunąłem się, tak jak leża-
łem na ziemi, pod stojące obok łóżko. 
W tym samym czasie, gdy bandzior rą-
bał w pokoju Feliksę, przez drzwi na 
dwór wyskoczył nasz tatuś z bracisz-
kiem Tadeuszem, ledwie dwu letnim. Za 
ojcem pobiegła na podwórko, moja 
młodsza siostra Czesława lat około 4 i 
chwilę krótką nie było ich. W tym mo-
mencie, nie widziałem co się dalej z 
nimi dzieje, miałem nadzieję, że zdołali 
uciec. Tylko tyle, że schowałem się pod 
łóżko, do kuchni wleciała z podwórka 
moja siostrzyczka Czesława, była cała 
pokrwawiona, krew lała się gwałtow-
nie z jej malutkiej główki. Widać ban-
derowiec chciał jej siekierą rozrąbać 
głowę, piszcząc strasznie, wskoczyła 
na swoje łóżeczko w pokoju. Bandyta 
nie dawał jednak za wygraną, zaraz za 
nią wleciał do domu z małym szpadel-
kiem wojskowym, wziął ją za jedną 
rękę i tak niósł dziecko na dwór, w tym 
samym czasie, po drodze, mocno ude-
rzył ją tym szpadelkiem w głowę. Mu-
siał ją co najmniej ogłuszyć, bowiem 
siostra przestała krzyczeć, a on dalej 
poniósł ja na dwór. Dopiero, gdy ban-
derowiec opuścił z siostrą nasz dom, 
zrobiło się tak spokojnie i cicho, wtedy 
jakbym stracił na krótko przytomność, 
a może wciąż przerażony i zmęczony 
usnąłem, sam nie wiem. W każdym ra-
zie obudziłem się, gdy usłyszałem zno-
wu kroki na podłodze, popatrzyłem i 
zobaczyłem moją starszą siostrę Wikto-
rię lat koło 14. Krzyknąłem na nią, aby 
mi pomogła, bo czułem, że jestem cięż-
ko ranny. Zaraz też wyczołgałem się 
spod łóżka, a ona wyszukała w skrzyni 
białą poszwę z pierzyny i zawiązała mi 
głowę, bo krew wciąż szła. Zaraz też 
wyszliśmy z domu i pobiegliśmy do na-
szej cioci Józefy Topolanek, która 
mieszkała po sąsiedzku, tuż za miedzą. 
Tam na podwórku wołaliśmy ciocię, a 
ona po chwili wyszła do nas z ukrycia, 
z piwnicy, była przerażona wcale nie 
mniej niż my, ale przecież była osoba 
dorosłą, ufaliśmy, że ona wie co teraz 
trzeba robić. Rozglądając się na 
wszystkie strony, chwilę z nami rozma-
wiała, pytała siostrę: „A jak ty się prze-
chowałaś, że nawet nie jesteś ranna?!” 
A ona odpowiedziała krótko: „Byłam u 
pani Buczkowskiej, tam się ukrywałam, 
a teraz właśnie wróciłam do domu, ale 
nasze wszystkie pobite pod stertą.” Po-
tem wspólnie uciekliśmy do miasta, a w 
drodze pomogli nam Polacy z Włodzi-
mierzówki.”  Relacjonuje Pani Bucz-
kowska: „Tej nocy spaliśmy wszyscy 
niespokojnie, mój mąż już z wieczora 
poszedł do stodoły, ale nie wiem czy 
tam był. Ja spałam w domu ze swoimi 
dziećmi: z Eugenią, Aleksandrą i Le-
okadią. Rano wstałam i poszłam wydo-
ić krowę do obory, nagle usłyszałam w 
wiosce jakieś odgłosy, coś się działo. 
Wyszłam na podwórko o popatrzyłam 
na naszą kolonię, zobaczyłam że w na-
szą stronę idzie dużo ludzi z bronią, 
poznałam że to Ukraińcy. Od razu wie-
działam, że idą nas mordować, gwał-
townie skoczyłam do naszego domu i 
krzyknęłam tylko: „Uciekajcie bo 
biją!!” Zaraz po tych słowach, pędem 
ukryłam się w stodole, gdzie na wszelki 
wypadek, miałam już wcześniej przy-
gotowany schowek. Teraz przez szparę 
w stodole, uważnie obserwowałam na-
sze podwórko, patrzyłam co będzie 
działo się dalej. Zobaczyłam jak Ukra-
ińcy wyciągają brutalnie z domu moją 
mamusię staruszkę oraz moją córeczkę 
Aleksandrę. Tylko je wyprowadzili, od 
razu zaczęli je rąbać, mamusia zginęła 
od pierwszego cięcia, a Olesia ponio-
sła szczególną ofiarę. Gdy bandyta 
uderzył ją siekierą pierwszy raz, upa-
dła od razu, ale zaraz poderwała się z 
powrotem, to sadysta ją drugi raz sie-
kierą. Klął przy tym po ukraińsku i 
bluźnił mówiąc: „Twiordy Lachi!” Po 
drugim ciosie znów zaklął, bo dziecko i 
to przetrzymało i poderwało się z ziemi. 
To on ją trzeci raz ciął w głowę, w tym 
momencie myślałam, że wprost oszale-
ję z bólu na miejscu, bowiem z domu, 
nieoczekiwanie wybiegła, druga moja 
córeczka Eugenia. Zaczęła błagać o 
życie siostry, klęczała i prosiła: „Pano-
wie nie bijcie!!”, ale ledwie wypowie-
działa te słowa, a już bandzior palnął 
ja siekierą w głowę tak mocno, że tym 
razem poprawiać już nie było trzeba. 
Tak konały dwie moje córeczki i mamu-
sia. Olesia na moich oczach dogorywa-
ła, widziałam i wraz z nią, niosłam jej 

śmiertelne drgawki. Eugenia z kolei 
była jeszcze taka młodziutka, a jednak 
stać ją było na tak szlachetny czyn, jej 
śmiercią byłam wprost zdruzgotana, 
sama się sobie dziwię, że nie zwariowa-
łam. To było straszne, tego się wprost 
nie da opisać, co czułam, czy w ogóle 
jeszcze coś czułam. Jeśli człowiek może 
oszaleć od razu, to taka chwila jest 
temu chyba najbardziej sposobna. W 
tym momencie nie wiedziałam gdzie 
jest moja trzecia córeczka i czy w ogóle 
przeżyła ten pogrom. Długo tak jeszcze 
siedziałam i jak ogłuszona patrzyłam 
przez szpary stodoły na ciała moich 
najbliższych, zalewałam się przy tym 
serdecznymi łzami i może właśnie one, 
uratowały moje życie psychiczne. Po 
pewnym czasie dotarło do mnie, że ra-
czej nikt tu już teraz nie przyjdzie, od-
ważyłam się i wyszłam na podwórko do 
tych moich SKARBÓW, NAJCZYST-
SZĄ KRWIĄ OPŁUKANYCH. Policzy-
łam ciała, było trzy i gdy wciąż zasta-
nawiałam się, gdzie mogą być jeszcze 
inni. Z domu wyszła moja córeczka 
Leokadia i Wiktoria Sobolewska, rów-
nież płacząc podeszły do mnie. Pomi-
mo tak wielkiej tragedii, tym razem 
niemal szalałam z radości, że chociaż 
ta jedna mi została. Wiktoria widząc, 
co się u nas stało, przerażona, o rów-
nież niepewny los swojej rodziny, szyb-
ko się pożegnała i pobiegła do swojego 
domu.  /.../  W 1966 r. miałam ciężką 
operację, z której na szczęście wyszłam 
zdrowa. Już rok później pojechałam po 
raz pierwszy od zakończenia II wojny 
światowej do ZSRR, do Nowowołyń-
ska. Gdy tak razem z babunią w najlep-
sze sobie wspominałyśmy, ona sama 
wspomniała tak: „O Michalinki dzieci, 
tu u nas zostały, ja je tak bardzo szko-
dowałam, nosiłam im jeść, pomagałam 
im jak mogłam. Radziłam tej najwięk-
szej dziewczynce, aby dla rodzeństwa i 
dla siebie ziemniaków nakopała, nasze 
jednak, jak mieli ich pomordować, za-
brali ich z domu i poprowadzili do piw-
nicy Buczka.” I w tym momencie nie-
znacznie wskazała ręką za mnie i po-
wiedziała znacząco: „O Matryfan Ich 
pobił!” I dodała jeszcze cicho: „Te 
małe to na sztachetę żywcem nasadził, 
to większe to niósł w powietrzu za jed-
ną rękę, a w drugiej miał siekierę, któ-
rą kilka razy uderzył dziecko w gło-
wę.” O najstarszym nie wspomniała, 
bowiem mnie po tych słowach zatrzęsło 
z bólu i złości i powiedziałam przery-
wając jej: „Wam to łatwo nie przejdzie, 
bo my Polacy rozsiani po całym świe-
cie w Ameryce i poza granicami i my o 
tem nie zapomnimy !” Ona tymczasem 
rzekła głośno do swojego sąsiada, któ-
ry właśnie wyszedł ze swojej chaty po 
wodę: „Matryfan ty znajesz kto to?! To 
doczka sołtysa Rusieckocho!” Ale on, 
tylko mruknął coś pod nosem i poszedł 
przez szosę z wodą, przy czym ręka mu 
się trzęsła jak w galarecie. Widać było 
gołym okiem, że go ta niespodziewana 
wizyta, raczej niemile zaskoczyła.” 
(Sławomir Tomasz Roch: Wspomnie-
nia Janiny Topolanek; w: www.kresy.
pl; 26 marca 2011).  „Była sobota 28 
sierpnia 1943 r. Leokadia z Wiktorią 
Sobolewską, koleżanką z sąsiedztwa, 
babcią ze strony ojca oraz siostrami 
Olesią, która miała wówczas 17 lat i 
nieco młodszą Genią, postanowiły wy-
spać się w normalnych warunkach w 
domu (ze względów bezpieczeństwa 
bardzo często całe rodziny nocami 
ukrywały się poza domem - przyp. au-
tora). Śpiących obudziło nad ranem 29 
sierpnia, ujadanie psów. Jak się póź-
niej okazało, podzieleni na grupy ukra-
ińscy chłopi z Kohylna i Gnojna, 
uzbrojeni w kosy, siekiery, widły i inne 
narzędzia zbrodni, wspólnie z upowca-
mi okrążyli kolonię i wdzierali się do 
poszczególnych domostw. Ojciec Le-
okadii, Jan Buczkowski, z sąsiadami 
Sebastianami, przebywali w schronie. 
Matka Elżbieta z d. Marcówna, miała 
kryjówkę w stodole. Cała reszta rodzi-
ny znalazła się niestety w pułapce, cho-
wając się instynktownie na poddaszu 
domu. Leosia z koleżanką cudem unik-
nęły śmierci. Przykryły się sianem i zo-
stały przeoczone. Dwie starsze siostry i 
babcię zrzucono z poddasza, bestialsko 
zamordowano i zakopano na podwórzu 
lekko przykrywając ziemią. Przerażony 
ojciec Leokadii uciekał polami i dotarł 
do oddalonego o niecałe 15 km Włodzi-
mierza, gdzie znalazł schronienie u 
znajomych. Przekonany był, że nikt z 
jego rodziny nie przeżył. Matka z kolei 

widziała co dzieje się z jej dziećmi, ale 
strach tak ją sparaliżował, że nie po-
trafiła wydać z siebie ani słowa, choć 
wydawało się jej, że krzyczy, aby daro-
wali im życie. Przez tydzień chowała 
się jeszcze w swojej kryjówce, jednak 
nie odważyła się odkopać przysypa-
nych ziemią ciał, by sprawdzić ile osób 
zamordowano. W końcu udała się do 
zaufanego ukraińskiego sołtysa Środy, 
który wozem przemycił ją do Włodzi-
mierza. Tam ks. Stanisław Kobyłecki, 
proboszcz parafii farnej, organizował 
opiekę dla ofiar rzezi. Nieoczekiwanie 
odnalazła tam swojego męża. Jeszcze 
większe szczęście spotkało ją, kiedy 
okazało się, że żyje również najmłodsza 
córeczka Leosia.” (Zburzona sielanka 
w Teresinie: w: http://wolyn.org/index.
php/publikacje/1198-zburzona-sielan-
ka-w-teresinie .Wyszukał i wstawił: B. 
Szarwiło; za: http://www.gloswagro-
wiecki.pl/artykuly/historia/1957-rze-
-w-komisariacie-ukraina.html ). 

We wsi Tumin pow. Horochów Ukra-
ińcy zamordowali 11 Polaków: 8-oso-
bową  i 3-osobową rodzinę;  m.in. 
przecięli piłą na pół Stefana Uleryka.

We wsi Turia pow. Włodzimierz 
Wołyński upowcy zabrali do lasu i 
rozstrzelali 5 Polaków: rodzinę oraz 
20-letniego chłopca. 

We wsi Turyczany pow. Włodzimierz 
Wołyński Ukrainiec, syn nauczyciela, 
zarąbał siekierą żonę Polkę, nauczy-
cielkę, lat 34; ponadto zamordowana 
została jej rodzina oraz kilkunastu in-
nych Polaków. „U nas w Turyczanach 
policja do pojedynczego mordowania 
wybrała sobie tzw. „Pniaki”, miejsce 
oddalone od Turyczan i Głęboczycy 
do kilku kilometrów. Nie było dnia, w 
którym nie wywieziono by ofiary na 
„Pniaki” do zamordowania, naszym 
traktem prowadzącym przez Turycza-
ny i Głęboczyce obok Hajek i dalej do 
„Pniaków”. Było tam dobre miejsce 
zasłonięte krzakami z gotowymi doła-
mi po pniach. Od wiosny 1943 roku w 
naszych okolicach w promieniu około 
20 km, już Niemca ze świecą nie ujrzał. 
Władzę sprawują Ukraińcy, wyłącznie 
UPA. Nawet kontyngenty tu się dla 
UPA odstawia”. (Józef Winiarski; w: 
Lucyna Kulińska, Dzieci Kresów III, 
Kraków 2009, s. 349-357; za:  http://
wolyn.btx.pl/index.php/wolyn-wola-o-
prawde/783-w-gboczycy-w-ostatnich-
dniach-sierpnia.html ). 

We wsi Twerdynie pow. Horochów 
Ukraińcy zamordowali 6-osobową ro-
dzinę Papużyńskich. 

W kol. Wielkie pow. Włodzimierz 
Wołyński upowcy oraz miejscowi 
chłopi ukraińscy siekierami, widłami 
i kosami zamordowali około 30 Pola-
ków, głównie kobiety i dzieci. 

W kol. Wiktorówka pow. Włodzi-
mierz Wołyński  podczas drugiego 
napadu Ukraińcy dokonali rzezi oko-
ło 100 Polaków, zginęły całe rodziny, 
ocalało zaledwie kilka osób.   

We wsi Winiatycze pow. Zaleszczy-
ki: „29.VIII.1943. Winiatycze pow. 
Zaleszczyki. Ukraińcy zamordowali 
Węgrzyna Antoniego a innego Polaka 
ciężko ranili. Kiedy Węgrzyn z trzema 
towarzyszami wyszedł w tym dniu po 
południu na przechadzkę w pole, oto-
czyli ich w pewnym momencie Ukraiń-
cy uzbrojeni w pistolety i noże. Ofiarą 
padł Węgrzyn Antoni, ciężko ranili no-
żami jego kolegę, dwóch innych ucie-
kło” (ANN, AK, sygn. 203 /XV/ 9, k. 
170 – 174). 

We wsi Władynopol pow. Włodzi-
mierz Wołyński zamordowali 4 Pola-
ków: Stanisławę Uszyńską, jej synową 
Wandę  i 2 wnucząt. 

W kol. Władysławówka pow. Wło-
dzimierz Wołyński 50 upowców oraz 
około 150 miejscowych chłopów ukra-
ińskich oraz kobiet, siekierami, kosa-
mi, widłami, nożami, cepami, szpa-
dlami, sierpami, grabiami, orczykami 
wymordowali z niezwykłym okru-
cieństwem około 40 rodzin polskich 
stosując tortury, gwałcąc dziewczęta i 
kobiety, zapewne około 200 Polaków 
(Siemaszko..., s. 869)   Przebieg tej 
zbrodni znany jest dzięki Ukraińcowi, 
który zrelacjonował ją swojemu pol-
skiemu sąsiadowi.  Pod koniec sierpnia 
1943 roku z Władysławówki przybiegł 
zakrwawiony mężczyzna krzycząc, że 

Ukraińcy mordują w tej wsi Polaków. 
Świadek, W. Malinowski ukrył się ze 
swoją rodziną w lesie. Pomagał im są-
siad, Ukrainiec Józef Pawluk. Poszedł 
on do wsi Władysławówka sprawdzić, 
co się dzieje. Wrócił po około 3 go-
dzinach i zdał relację. „Prowidnyk ich 
powiedział, że taka rzeź jednocześnie 
jest przeprowadzana, odbywa się na 
całej Ukrainie, że jest nakaz wybicia 
wszystkich lachiw - żeby nikt nie pozo-
stał - komunistów i Żydów też. Powie-
dział (Józef Pawluk - przyp. S.Ż.), że 
we wsi Władysławówce wybili wszyst-
kich, 40 rodzin – ogółem około 250 
osób, leżą martwi, trupy. Zapytany, 
jak to się stało, opowiedział, że rano 
napadli na kolonię, 50-ciu Ukraińców 
- UPA, uzbrojonych, otoczyło i „zdoby-
ło” wieś, podczas „zdobywania” wsi 
zastrzelili kilku Polaków, którzy ucie-
kali. Pozostali bezbronni i sterroryzo-
wani zostali oddani Ukraińcom, któ-
rzy oczekiwali w rejonie wsi przed jej 
„zdobyciem”. Była to zbieranina ludzi 
bez broni palnej, ze 150 osób, między 
nimi były kobiety - wszyscy posiadali 
kosy, sierpy, siekiery, widły, noże, cepy, 
szpadle, grabie, kłonice, orczyki i inne 
narzędzia stosowane w rolnictwie. Tak 
na znak dany przez uzbrojonych Ukra-
ińców, rzucili się na Polaków. Rozpo-
częła się straszna rzeź, w tym zamiesza-
niu pobili i swoich. O tym opowiedział 
mi ojciec - mówił Pawluk, a sam wi-
działem koniec tego mordu - najgorzej 
znęcali się nad ostatnimi Polakami 
- rozszarpywali ludzi, ciągnęli za ręce 
i nogi, a inni ręce te odżynali nożami, 
przebijali widłami, ćwiartowali siekie-
rami, wieszali żywych i już zabitych, 
rozcinali kosami, wydłubywali oczy, 
obcinali uszy, nos, języki, piersi kobiet i 
tak ofiary puszczali. Inni łapali je i da-
lej męczyli, aż do zabicia. Przy końcu 
ofiara była otoczona grupą ryzunów - 
widziałem, jak jeszcze żyjącym ludziom 
rozpruwano brzuchy, wyciągano ręka-
mi wnętrzności - ciągnęli kiszki, a inni 
ofiarę trzymali; jak gwałcili kobiety, 
a później je zabijali, wbijali na kołki, 
stawiali żywe kobiety do góry nogami i 
siekierą rozcinali na dwie połowy, topi-
li w studniach. Powiedział Pawluk, że 
nigdy w życiu nie widział i nie słyszał o 
takiej rzezi, i nikt, kto tego nie widział, 
nigdy w to nie uwierzy, że jego pobra-
tymcy tego dokonali. (...) Po wybiciu 
ofiar wszyscy rzucili się na dobytek 
- rabowali wszystko, nawet jedni dru-
gim zabierali, były bratobójcze bójki 
(...). Nie mogłem patrzeć się na dzieci 
z roztrzaskanymi głowami i mózgiem 
na ścianach, wszędzie trupy zmasakro-
wane, krew - aż czerwono.” (Siemasz-
ko..., s. 1236 - 1237). 

We wsi Ziemlica pow. Włodzimierz 
Wołyński upowcy oraz chłopi ukra-
ińscy z okolicznych wsi siekierami, 
szpadlami, widłami i innymi narzę-
dziami zamordowali około 90 Polaków 
; „Dzieci nabijano na zaostrzone kolki 
i wrzucano do studni. Jedną z kobiet 
dwóch Ukraińców poniosło na widłach 
i wrzuciło do dołu”. (Siemaszko..., s. 
854).

W kol. Zofiówka pow. Włodzimierz 
Wołyński upowcy zamordowali co 
najmniej 20 Polaków: mężczyzn za-
strzelili, kobiety i dzieci zarąbali sie-
kierami.     

   W nocy z 29 na 30 sierpnia 1943 
roku: 

We wsi Mohylno pow. Włodzimierz 
Wołyński upowcy zamordowali co 
najmniej 73 Polaków; małżeństwo 
Garczyńskich (lat 68 i 66) związali 
drutem kolczastym i wrzucili do stud-
ni;  42-letniemu Antoniemu Siateckie-
mu odrąbali nogi i pozostawili do sko-
nania, jego żonie i 3 dzieci lat 3, 7 i 10 
odrąbali ręce i nogi (Siemaszko..., s. 
927 ; nie wymieniają oni rodziny Za-
jączkowskich, co podał świadek w 
„Rzeczpospolitej” z 2 lipca 2003 r.). 
„Aż do nocy 29 sierpnia od naszych są-
siadów nie dostaliśmy żadnego ostrze-
żenia, nawet w postaci groźby, nie było 
też żadnego wezwania do opuszczenia 
tej ziemi. Dopiero w ostatniej chwili 
sąsiad Ukrainiec o nie zapamiętanym 
nazwisku przybiegł do zabudowań ro-
dziny Bernackich, z okrzykiem: „ucie-
kajcie natychmiast, już do was idą”. 
Nazwiska tego jedynego we wsi spra-
wiedliwego nie pamiętam. Z rodziną 
Bernackich uratowała się również ro-
dzina Feliksa Szewczuka, która tam 
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nocowała. Natomiast Feliks został za-
mordowany już wcześniej i to w sposób 
niezwykle okrutny - odrąbano mu ręce 
i genitalia./.../ Wybierając sobie miej-
sce do spania wieczorem 29 sierpnia 
nie wiedzieliśmy, że ten wybór to wybór 
życia lub śmierci, wybór dokonywany 
nieświadomie i losowo. Babcia Ma-
rianna Mroziuk i Dziadzi Piotr Mro-
ziuk nocowali w domu ze względu na 
swój podeszły wiek (84 i 82 lata), dołą-
czyła do nich wdowa Aniela Juszczuk z 
dziećmi, córką Stefanią i synem Dioni-
zym (3 lata). Nocleg w domu oznaczał 
dla nich śmierć. Reszta rodziny miała 
do dyspozycji dwa brogi ze słomą, je-
den nieco bardziej oddalony od zabu-
dowań, drugi blisko stodoły. Ten pierw-
szy oznaczał życie, drugi śmierć. Na 
pierwszym spałam ja, Jadwiga Mro-
ziuk, Antonina Mroziuk (ur. 1924 r), 
Bolesław Mroziuk (ur. 1929 r), Zofia 
Buczek (siostra Anieli Mroziuk) i 
Edward Bernacki. Drugi brog wybrały 
na nocleg - wybierając tym samym 
śmierć - następujące osoby: moja Ma-
musia - Helena Mroziuk, siostra Dioni-
za, stryj Adam Mroziuk, Sabina Buczek 
(z domu Gaczyńska) - bratowa Anieli 
Mroziuk z domu Buczek, syn Sabiny 
Henio Buczek lat 9, syn Sabiny Antoś 
Buczek lat 5. W nocy - o nieokreślonej 
godzinie - obudziły nas przeraźliwe 
krzyki, dobiegające z zabudowań stryja 
Adama oraz z zabudowań właściciela 
wiatraka o nazwisku Siatecki. Przera-
żający był krzyk Siateckiego, przeraźli-
we długie „ooooojjjj”, świadczył o 
ogromnym cierpieniu, nieludzkim cier-
pieniu. Fiodor Krawczuk, który nie był 
w stanie uwierzyć w naszą opowieść, 
zwłaszcza że tylko słyszeliśmy odgłosy 
mordowania, wyruszył pieszo do wsi 
Mogilno. Gorzką prawdę o bestial-
stwie swoich rodaków z UPA poznał 
gdy podszedł do zabudowań Siateckie-
go. Gospodarz leżał na podwórzu koło 
psiej budy - miał odpiłowane lub odrą-
bane ręce i nogi, obok wielka kałuża 
krwi. Już nie krzyczał, ale żył jeszcze, 
świadczyły o tym konwulsyjne drgania 
kadłuba. W dniu śmierci miał 42 lata. 
Jego żona Hanna - lat 36, córki - Kazi-
miera - lat 10, Leokadia - lat 7, Regina 
- lat 3, leżały nieco dalej w kurzu i krwi. 
Ich szczątkom Fiodor Krawczuk nie 
przyjrzał się tak dokładnie, lecz zostały 
potraktowane podobnie jak Siatecki.  
Antosia Mroziuk, Bolesław Mroziuk i 
Zofia Buczek mogli zejść z brogu nie 
zauważeni, ponieważ uwaga morder-
ców była skupiona na ucieczce mojej i 
Edwarda Bernackiego. Ukryli się w 
gąszczu młodych wiśni. Trwali tam 
ogarnięci grozą. Słyszeli, jak wyprowa-
dzono z domu Babcię i Dziadzia, który 
prosił o życie powołując się na swój 
wiek i przypominając swą pomoc w 
żywności dla Ukraińców, którzy uciekli 
zza sowieckiej granicy w czasie Wiel-
kiego Głodu. To nie zrobiło na morder-
cach żadnego wrażenia. Siekiery i noże 
spłynęły krwią niewinnych. Zginęła 
cała moja rodzina i Juszczakowie, star-
cy, kobiety, dzieci. Z ofiar zdarto obu-
wie i wartościową odzież, skrwawione 
szczątki od razu zakopano. Gdy mor-
dercy odeszli i zrobiło się cicho, Zosia z 
Antosią i Bolesławem rozpłakali się z 
żalu, strachu i rozpaczy. Wyszli z ukry-
cia i podeszli do zabudowań stryja 
Adama - a rodzinnego domu Antosi i 
Bolcia. Na podwórzu stał kierat, w jego 
pobliżu nadchodzący dzień odsłonił 
przerażonym oczom wielkie kałuże 
krwi. Krwawe ślady wskazywały miej-
sce zakopania ciał ofiar za brogiem. 
Antosia i Bolesław pozostali tam, nikt 
więcej nie widział ich, nie wiadomo 
kiedy i jak zostali zamordowani. Praw-
dopodobnie zostali znalezieni przez 
rabujących dobytek ofiar banderow-
ców i ponieśli męczeńską śmierć w wie-
ku 19 lat - Antosia i 14 lat - Bolesław. 
Zosia Buczek poszła sama do swojego 
domu rodzinnego. Jej matka, Stanisła-
wa Buczek i jej siostra, stara panna 
Józefa, jeszcze były całe i zdrowe. Wy-
dawało się, że starym kobietom już nic 
nie grozi, że darowano im życie. Zosia 
Buczek ponownie ocalała, ponieważ 
ukryła się po raz drugi - tym razem w 
szopie z sianem przy zabudowaniach 
Buczków. Cały dzień tam siedziała. 
Mogła obserwować rodzinny dom 
przez szparę. Widziała więc morder-
ców, mężczyzn nie mieszkających w 
Mogilnie, przyprowadził ich mieszka-
niec wsi Siergiej Chomiak. Wyprowa-
dzili z domu staruszki i zamordowali 

bez litości. Chomiak wykopał jamę i 
wrzucił tam ciała, jeszcze po śmierci 
rąbał ciało staruszki Stanisławy mó-
wiąc przy tym: „A majesz Polszczu”. 
Potem siedząc aż do zmroku w swojej 
kryjówce Zofia Buczek musiała słuchać 
makabrycznych w swej treści rozmów 
Ukraińców. Opowiadali sobie - także 
dzieci - jak który „Lach” krzyczał z 
bólu przed śmiercią, jak jęczały tortu-
rowane ofiary. Opowiadano, jak dzieci 
ukraińskie bawiły się odciętą głową 
żony Łukasza Gaczyńskiego - ci Ga-
czyńscy mieszkali na Zwierzyńcu. Pani 
Gaczyńska miała piękne grube warko-
cze, to z tego powodu jej głowa posłu-
żyła do makabrycznej zabawy. Wiele 
wypowiedzi świadczyło o trwającym 
rabunku mienia pomordowanych. Od-
nośnie mojej rodziny powiedziano: 
„Do Adamka i do Franka Mroziuków 
pojechały cztery fury po rzeczy”. Z ro-
dziny Szczurowskich uratowała się Ja-
dwiga Szczurowska. Gdy mordowano 
jej rodziców - Antoniego i Martę Szczu-
rowskich, siostry Genowefę i Kazimie-
rę oraz synka sąsiadów, Stasia Kon-
stantynowicza, ona również otrzymała 
cios w głowę i z rozciętą głową padła 
bez przytomności. Odzyskała ją, zanim 
mordercy dokończyli swą krwawą 
„pracę” z jej rodzicami i pełzając 
ukryła się w snopkach na polu, tzw. 
dziesiątkach. Banderowcy szukali jej, 
przy pomocy wideł i szpadla, szukali 
uderzając w snopach. Odrąbali szpa-
dlem dwa palce, lecz Jadwiga Szczu-
rowska zniosła ból w milczeniu. Gdy 
dotarła do Włodzimierza Wolyńskiego, 
minęło pięć dni od krwawej nocy. 
Część tego czasu spędziła w zbożu na 
polu. Zdecydowała się wyjść, gdy przy-
pomniała sobie opowiadanie swojego 
ojca o śmierci głodowej. W ranach na 
głowie i po odciętych palcach zalęgły 
się robaki. Ostatkiem sił doszła w po-
bliże Cegielni w Włodzimierzu. Tam 
upadła, lecz członkowie polskiej samo-
obrony zauważyli ją i zanieśli do szpi-
tala” (Jadwiga Kozioł z d. Mroziuk, w: 
www.stankiewicze.com/ludobojstwo.
pl ). „Zamordowali m. in. moje sio-
strzane rodzeństwo (Dyzio, Boguś i Te-
reska Gaczyńscy, wiek odpowiednio 
10, 8 i 6 lat oraz niemowlę nieznanego 
imienia w wieku 6 dni). Mordercy, to 
m.in.: Juchym Orluk, syn Prochora, 
urodzony w 1907 roku w Mohylnie, 
który własnymi rękami zamordował 
sześcioletnią Tereskę Gaczyńską, sze-
ściodniowe niemowlę i matkę niemow-
lęcia Marcelinę Gaczyńską, Fiszczuk 
Mychajło, syn Archypa, urodzony w 
1907 roku w Mohylnie, który w czasie 
mordowania pilnował, aby żadna z 
ofiar nie uratowała się ucieczką przez 
okna oraz Łuciuk Wołodymyr, syn Wa-
syla z Marcelówki, który z ramienia 
tzw. UPA organizował i kierował ludo-
bójczą akcją w Mohylnie. /.../ Dla nas 
Mohylno było gniazdem morderców. W 
tej wsi zginęły dzieci mojej siostry Ka-
zimiery - Dyzio, lat około 10, Boguś, lat 
około 8, Tereska, lat około 7. /…/ Ga-
czyński, mąż Kazi, przeżył w ukryciu. 
Był świadkiem, jak banderowiec rozbi-
ja główkę jego najmłodszego dziecka 
(niemowlę płci męskiej, imienia nie 
pamiętam) o framugę drzwi trzymając 
je za nogi. Zginęła także jego druga 
żona, a dwoje starszych dzieci, moich 
siostrzeńców, zginęło od siekier”  (Sta-
nisława Tokarczuk: „Sąsiedzi z Marce-
lówki”; w: www.stankiewicze.com/lu-
dobojstwo.pl ). „Tej strasznej nocy 
spali na Obrożku siana pod dachem, 
stał w sadzie Jadwigi Mroziuk. W nocy 
usłyszeli krzyki oraz jęki Antoniego 
Siateckiego, który miał własny wiatrak. 
Odrąbali mu obie nogi i tak w bole-
ściach leżał na podwórku i krzyczał z 
bólu niemiłosiernego. A było do niego 
około 700 m przez pola, tak daleko i 
słychać było ten krzyk rozpaczy. Od 
razu zorientowali się, że to Siatecki 
krzyczy. Był szwagrem Zofii Buczek, a 
dla Antosi wujkiem. W tej dramatycz-
nej chwili Edek wydaje rozkaz by spu-
ścić drabinę i schodzić na ziemię, tam 
czekać, aż wszyscy zdążą zejść z broż-
ka. Gdy wszyscy byli na dole, rzucili się 
do ucieczki w pola, w ciemną noc. A już 
bandyci byli przy ich domu, słyszeli na-
wet jak jeden do drugiego mówił: 
“Strzelaj!” Na szczęście nie strzelali za 
nami. Dodam, że w tym samym czasie 
już zabijali na podwórku Adama Mro-
ziuka. Słyszeli jak go mordowali, przy 
tym nie strzelali wcale. Jadwiga Mro-
ziuk uciekała za Edkiem, gdy go dogo-

niła prosiła by na nią poczekał bowiem 
nie ma tyle sił co on. Poszli już razem 
przez lotnisko na wschód od Mohylna, 
blisko Turii. Natrafili na dom Włady-
sława Mroziuka, Jadwigi stryja z rodzi-
ną i pobudzili ich ze snu, podobnie z 
Krawczuka rodziną. Muszę dodać, że 
Edka siostra cioteczna Stefania Szew-
czuk była synową Krawczuka i rodziny 
Gdyrów. Wszyscy uciekli zaraz w zaro-
śla nad rzeką Turia. Przesiedzieli tam 
cały upalny dzień, dopiero na następną 
noc udali się do Włodzimierza, kieru-
jąc się poza lasem Owadeńskim. Szli 
przez błota, na rano dotarli do miasta. 
Wszyscy jak stali tak uciekali, matki z 
małymi dziećmi, Jadzia bosa i w su-
kienczynie, w której spała na brożku. 
Tymczasem Antosia i Bolek brat Antosi 
oraz Zosia Buczek siedzieli w ukryciu, 
aż zrobiło się widno. Rano przyszli na 
swoje podwórko, mieszkali bardzo bli-
sko tego obrożka. Było na podwórzu 
dużo krwi i nic już w domu z odzienia 
nie było. Zrozpaczeni Antosia i Bolek 
stali i płakali na swoim podwórku, a 
było już widno. Tak znaleźli ich Ukraiń-
cy, zaraz ich tam pomordowali. A ro-
dzice i inni, co razem spali w stodole 
już wszyscy byli zakopani za domem. 
To wszystko opowiedziała nam potem 
osobiście Zosia, która zanim to się sta-
ło, zostawiła ich dwoje tak płaczących, 
a sama poszła do swego domu, który 
stał ze 300 m dalej. W DOMU ZOFII 
BUCZEK. W domu u Zosi była matka 
lat około 73 oraz siostra lat około 45, 
była jeszcze panna, poza tym była cho-
ra. Zosia poinformowała mamę, ze Sa-
bina i jej dzieci zostali pomordowani. 
Sama ubiera na siebie kilka sukienek i 
chowa się przezornie w chlewie nad 
świńmi, były tam złożone gruchowiny. 
Włazi tam do końca, pod samą strzechę 
i siedzi cichutko. Tymczasem za niedłu-
go przyszli na podwórko Ukraińcy, 
przyszli zabijać stareńką matkę i chorą 
siostrę. Stukają do drzwi, matka otwo-
rzyła, patrzy a oni stoją z siekierami. 
Matka prosi po imieniu: “Pawel nie 
zabijaj nas!” Potem było już słychać 
tylko trzask, za sekundę drugie uderze-
nie i cisza. Słychać było tylko jak zako-
pywali ciała pomordowanych kobiet, 
dokładnie za chliwkiem, w którym 
ukryła się Zosia. Słyszy wyraźnie, jak 
zbrodniarze jeszcze po zadaniu im 
śmierci, przeklinają swoje bezbronne 
ofiary, słyszy: “Masz tobie ty Polsz-
czu!!” Po zakopaniu ciał rozpoczęło 
się grabienie pozostawionego majątku. 
Kłócili się ze sobą Ukraińcy, było o co, 
bo to i było co brać: para koni, kilka 
sztuk bydła, dużo odzienia. Zosia prze-
siedziała do nocy, a nocą sama szła 
polami do Włodzimierza. W DOMU 
JÓZEFA GACZYŃSKIEGO. Józef 
Gaczyński podczas nocy, w której mor-
dowali mieszkańców naszej wsi Mohyl-
no spał w ogrodzie w chaszczach. Gdy 
przyszli mordować jego rodzinę żona 
otworzyła drzwi, bandyci pytają o 
męża, a on wszystko słyszy. Na ten mo-
ment małe dziecko zaczęło płakać, 
żona mówi do nich, że weźmie dziecko 
na ręce i pójdzie męża poszukać. Lecz 
Ukrainiec zaraz na progu zarąbał ją 
bezlitośnie siekierą, a potem wszedł do 
domu i pomordował jeszcze troje dzie-
ci. Mąż a zarazem ojciec rodziny 
wszystko słyszał dokładnie, w noc 
ciemną słychać dobrze, kiedy nawet 
ptaszki śpią. Jak otumaniony przedo-
stał się do miasta Włodzimierza i tu 
nam wszystkim w domu opowiadał co 
przeżył. W DOMU JADWIGI SZCZU-
ROWSKIEJ. Jadwiga Szczurowska 
córka Antoniego i Marty, właśnie Mar-
ta była rodzoną siostrą mojego taty 
Franciszka Szewczuka. Jest to przekaz 
wiarygodny bowiem jeszcze żyje Ja-
dzia, obecnie mieszka w Darłowie i ma 
już 76 lat. Mieszkali w Mohylnie, Józef 
Szczurowski, syn uciekł do Włodzimie-
rza z żoną i dwoma małymi córkami 
jeszcze w lipcu 1943 r. oraz siostra Ro-
zalia Szczurowska, która była zakonni-
cą. Gdy przyszli nocą zabijać rodziców 
i dwie córki to wszyscy spali w stodole 
na sianie. Zaczęli wołać, ktoś się ode-
zwał, więc nakazują schodzić na dół do 
stajni. Gdy wyprowadzali konie ze staj-
ni Jadzia rzuciła się do rozpaczliwej 
ucieczki, niestety zaczepiła o coś i prze-
wróciła się, tak ją dogonili i szpadlem 
okładają po udach i po głowie. Było ich 
dwóch jeden trzymał ją za usta, a dru-
giemu kazał bić szpadlem za uchem. 
Jadzia po kolejnych cięciach straciła 
przytomność, myśleli że ją zabili i po-

biegli z powrotem mordować rodziców 
i siostrę Genowefę lat 19, by też nie 
próbowali uciekać. Przy tym morder-
ców było więcej. Jadzia jeszcze nocą 
ocknęła się cała zakrwawiona ale nie 
była w stanie się podnieść. Na kola-
nach i na rękach zaczołgała się do 
snopków żyta, które stały za sadem, na 
ich własnym polu. W tych dziesiątkach 
siedziała kilka dni. W nocy marchew na 
polu wyrywała i jadła by przeżyć, nie-
daleko rosła trzcina, to rosę spijała z 
wielkiego pragnienia. Była przy tym 
bosa i tylko w jednej sukience, a było 
już chłodno, z kolei w dzień upał, mu-
chy ją gryzły, aż robaki się w ranach 
zalęgły. Po temu też głowa ją bardzo 
swędziała! Dodam, że gdy Ukraińcy 
rano przyszli by zakopać jej ciało to 
szukali jej po tych snopkach, nawet wi-
dłami dźgali czy czasem nie siedzi w 
jednym z nich. Jadzia widziała nawet 
jak zbliżali się do miejsca jej ukrycia i 
bardzo na ten czas gorąco się modliła 
do Matki Bożej, by tylko jej nie zoba-
czyli i nie zamordowali. A słyszała przy 
tym, jak mówili Ukraińcy do siebie: 
“Ona daleko i tak nie zajdzie, tylko pa-
dochne!” Po kilku dniach zaczęła nocą 
iść do miasta Włodzimierza, po mie-
dzach na polu spała, gdzieś zaszła do 
sadu to jabłko jakie zjadła.” („Wspo-
mnienia Ludwiki Podskarbi z d. Szew-
czuk z kolonii Mogilno w pow. Wło-
dzimierz Wołyński na Wołyniu 1935 – 
1944”; spisał  Sławomir Tomasz Roch; 
w: http://wolyn.freehost.pl/wspomnie-
nia/mogilno-szewczuk_ludwika.html 
).  Wiesław Tokarczuk na forum Inne 
Oblicze Historii ujawnia protokoły 
władz sowieckich z przesłuchania Jó-
zefa Gaczyńskiego oraz morderców 
jego rodziny: Juchyma Orłuka i My-
chajła Fiszczuka. Zbrodnia datowana 
jest omyłkowo na noc z 27 na 28 sierp-
nia 1943 roku.  

Protokół przesłuchania świadka Józefa 
Gaczyńskiego. 

„26 lipca 1944 r. ja, starszy oficer 
operacyjny Oddziału Kontrwywiadu 
„Smiersz” Jednostki Wojskowej 44347 
kapitan gwardii Gurinienko, w dniu 
dzisiejszym przesłuchałem w charak-
terze świadka: Gaczyńskiego Józefa, 
syna Jana, urodzonego w 1895 roku 
we wsi Mohilno rejonu Werbskiego 
obwodu wołyńskiego, narodowości 
polskiej, obywatela ZSRS, bezpartyjne-
go, analfabetę, z chłopów średniaków, 
chłopa-biedniaka, wdowca, nie kara-
nego, zamieszkałego w chutorze Sta-
sin, rejonu werbskiego, obwodu wołyń-
skiego. Może podpisać się po polsku.  
O odpowiedzialności z art. 89 KK 
USRS za złożenie fałszywych zeznań 
zostałem uprzedzony: (--) Gaczyński  
Pytanie: Co jest wam wiadomo o 
masowym mordzie obywateli so-
wieckich we wsi Mohilno rejonu 
werbskiego 27 sierpnia 1943 roku?  
Odpowiedź: W 1943 roku rozpoczęły 
się masowe mordy ludności w rejonie 
werbskim i innych rejonach obwodu 
wołyńskiego, głównie mordowano lud-
ność narodowości polskiej. 27 sierpnia 
1943 roku położyłem się spać na po-
dwórku koło swojej chałupy pod pło-
tem. Jak tylko zaczęło się ściemniać, 
we wsi rozległ się hałas. Po pewnym 
czasie od momentu pojawienia się 
hałasu, mniej więcej o godzinie 21-22 
wieczorem do mojej chałupy podbiegło 
3 ludzi. Zacząłem nasłuchiwać. Gdy 
ci trzej ludzie znaleźli się przy moim 
domu, usłyszałem, jak zaczęli pukać 
do drzwi, a następnie rozległ się głos, 
po którym rozpoznałem mieszkańca 
wsi Mohilno Orluka Juchyma, syna 
Prochora, który krzyczał: „Jóźku, 
otwórz!, Jóźku, otwórz!”. Potem Orluk 
powiedział do jednego z przybyłych: 
„Mychajło, biegnij do okna, bo on 
tamtędy ucieknie”. Ten Mychajło prze-
biegł koło mnie i stanął pod oknem.  
Pytanie: Czy rozpoznaliście, kim był 
ten Mychajło ?

Odpowiedź: 27 sierpnia 1943 roku 
była bardzo ciemna noc i nie roz-
poznałem dokładnie, kto to był 
ten Mychajło, ale zdaje mi się, że 
był to mieszkaniec wsi Mohilno, 
Fiszczuk Mychajło, syn Archypa.  
Kiedy Orluk zapukał do drzwi, po pew-
nym czasie moja żona Marcelina Ga-
czyńska otworzyła je i Orluk Jachym 
zapytał: „A gdzie jest Józek?” Żona 
odpowiedziała mu, że nie wie, gdzie 
jestem, oraz prosiła, by jej nie zabija-

li. Mówiła: „Nie zabijajcie mnie, nie 
zabijajcie”. Moja żona powiedziała 
Orlukowi, że pójdzie po niemowlę i 
weszła do chałupy. Stamtąd wyszła z 
niemowlęciem, za nią szła moja sze-
ścioletnia córka Teresa i płakała. Jak 
tylko żona wyszła z chałupy, rozległ 
się odgłos uderzenia i w tym samym 
momencie moja żona krzyknęła „Aj!”. 
Słychać było, jak runęła na ziemię. 
Następnie rozległ się odgłos drugiego 
uderzenia i zaczęła krzyczeć moja cór-
ka Teresa. Gdy żona upadła na ziemię, 
to przez jakiś czas krzyczało niemow-
lę, a potem ucichło. Zrozumiałem, że 
to napad w celu wymordowania całej 
mojej rodziny i postanowiłem uciekać. 
Tej nocy w samej tylko bieliźnie ucie-
kłem ze wsi Mohilno do miasta Włodzi-
mierza Wołyńskiego, do mojego stryja 
Gaczyńskiego Piotra, którego rodzina 
została wywieziona przez Niemców. 
Następnie zamieszkałem u mojej sio-
stry Mirowskiej Adeli córki Jana, która 
obecnie mieszka w chutorze Stasin re-
jonu werbskiego. Co się jeszcze działo 
tej nocy we wsi Mogilno, nie wiem.  
Pytanie: Ile miesię-
cy miało wasze niemowlę ?  
Odpowiedź: Moje dziecko miało do-
piero sześć dni.” (PA SBU F. 13 , spr. 
1020, k. 144-148. Oryginał, rękopis. 28 
Mar, 2008).   

Protokół przesłuchania mordercy Ju-
chyma Orluka

/.../ „Pytanie: Czy miało miejsce jakie-
kolwiek prześladowanie którejś z tych 
narodowości (polskiej i ukraińskiej), w 
czym się ono przejawiało, oraz która 
ze stron dokonywała prześladowań ?  
Odpowiedź: W okresie okupacji nie-
mieckiej we wsi Mohilno miały miej-
sce prześladowania ludności polskiej 
przez banderowców. Odbywało się to 
w następujący sposób. Mniej więcej w 
maju lub w czerwcu 1943 roku do wsi 
Mohilno przyjechało dwóch ludzi. Jed-
nego z nich, ze wsi Ostrówek leżącej w 
odległości około 1 km od Włodzimierza 
Wołyńskiego, mieszkańcy wsi nazywa-
li „Zaliznyj”. Drugiego człowieka nie 
znam. Obaj zebrali w szkole wsi Mohil-
no wszystkich mieszkańców - Ukraiń-
ców ze wsi Mohilno i oznajmili, że zo-
stali przysłani z Ukraińskiej Powstań-
czej Armii. Następnie „Zaliznyj” spytał 
obecnych, czy chcą oni i czy będą wal-
czyć z wrogiem (z kim konkretnie, nie 
powiedział). Zebrani odpowiedzieli, że 
będą walczyć z wrogiem. Dalej mówił 
on, ze Niemcy przegrywają wojnę, że 
w Niemczech wybuchnie rewolucja, 
ze Armia Czerwona dojdzie tylko do 
starej granicy oraz że w tym czasie 
Ukraińska Powstańcza Armia, w skład 
której wchodzi wielu ludzi, powstanie 
i rozpocznie tworzenie niepodległego 
państwa ukraińskiego. Na tym zebra-
niu byłem osobiście. Ponadto byli tam 
obecni Progniuk Wasyl, Progniuk Ky-
ryło, Moroziuk Josyp i Saganiuk Wa-
syl, którzy obecnie mieszkają we wsi 
Mohilno i inni. Mniej więcej tydzień 
po tym zebraniu do wsi Mohilno przy-
jechali z UPA Łuciuk Wołodymyr syn 
Wasyla, mieszkaniec wsi Marcelówka 
rejonu werbskiego, Nedbajło Mykoła 
ze wsi Oseredek Stary, Fiszczuk Anton 
syn Iwana ze wsi Marcelówka rejonu 
werbskiego i inni, których nazwisk nie 
znam. W sumie było ich mniej więcej 
10-15 osób. Zebrali oni w lesie owad-
nieńskim wszystkich mężczyzn wsi 
Mohilno (tylko Ukraińców) w wieku 
mniej więcej 20 do 30 lat, i zajmowali 
się musztrą. Wiem o tym od obecnego 
Sołoniuka Mykoły (zginął od wybu-
chu pocisku). Potem, mniej więcej po 
półtora - dwóch tygodniach Łuciuk, 
Nedbajło, Fiszczuk i inni zgromadzili 
wszystkich mężczyzn - Ukraińców w 
lesie owadnieńskim, wieczorem przy-
prowadzili ich do wsi Mohilno, usta-
wili w szeregach i Łuciuk powiedział: 
„Od dnia dzisiejszego jesteście zmo-
bilizowani przez władze Ukraińskiej 
Powstańczej Armii i stajecie się żoł-
nierzami, macie więc wykonywać to, 
co wam, rozkażemy. Za niewykonanie 
rozkazu będziecie rozstrzelani. Teraz 
pójdziemy likwidować wszystkich Po-
laków zamieszkałych we wsi Mohilno, 
ponieważ władze UPA wydały rozkaz 
likwidacji wszystkich Polaków, gdyż 
napadli oni na nasz sztab w lesie i zabi-
li kilku naszych towarzyszy. Będziemy 
ich zabijać, a wy macie usuwać zwło-
ki.” Potem wszyscy obecni (ponad 100 
ludzi) zostali podzieleni na grupy, ile w 
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ogóle było grup, nie wiem. W składzie 
tej grupy, do której wchodziłem, byli 
Łuciuk Wołodymyr, Nedbajło Mykoła, 
Fiszczuk Anton oraz mężczyźni ze wsi 
Mohilno - Artesiuk Mykoła, Artesiuk 
Jakiw, Artesiuk Kyryło, Fiszczuk My-
chajło, Gorboń Mychajło, Kośtelećkyj 
Ołeksa, Kremniuk Kuźma i Bondar Fe-
dir; innych nie pamiętam, razem 13-14 
osób. Wszyscy oni mieszkają obecnie 
we wsi Mohilno. Naszej grupie zosta-
ły przydzielone dwa domy, w których 
mieszkały osoby narodowości polskiej, 
tj. rodzina Gaczyńskiego Józefa syna 
Jana (lub Józefa) składająca się w 
przybliżeniu z trzech osób oraz rodzina 
Szczurowskiego Antoniego składająca 
się z czterech osób. Jako pierwsi do 
domów wchodzili Łuciuk, Nedbajło i 
Fiszczuk Anton. To oni zamordowali 
wszystkie te siedem osób, prawdopo-
dobnie strzelając, ponieważ słychać 
było strzały. Ja wraz z innymi wykopa-
liśmy przed ich domami, mniej więcej 
w odległości 50 metrów w polu, trzy 
doły i zakopaliśmy - w dwóch dołach 
po trzy osoby, a w jednym dole - jedną.  
Wyżej zeznałem, że rodzina Gaczyń-
skich składała się z trzech osób, a ro-
dzina Szczurowskich z czterech, wnoszę 
poprawkę: rodzina Gaczyńskich skła-
dała się z czterech osób lecz zostały 
zabite 3 osoby z rodziny; nie wiem, z 
ilu osób składała się rodzina Szczurow-
skich, ale chyba z siedmiu lub ośmiu 
osób, z tej rodziny zostały zabite czte-
ry osoby. Polacy nie stawiali żadnego 
oporu, niektórym z nich udało się uciec 
i uratować się, na przykład Gaczyń-
skiemu Józefowi, a także, z tego co mó-
wił Panasiewycz Ołeksandr, z rodziny 
Szczurowskich uratowali się ucieczką 
syn Józef, żona Szczurowskiego Józe-
fa - Antonina oraz córka lub siostra.  
Pytanie: Czy wiadomo wam, ilu Polaków 
zostało zamordowanych tamtej nocy ?  
Odpowiedź: Tamtej nocy wymor-
dowano 11 polskich rodzin, lecz 
niektóre osoby z tych rodzin urato-
wały się ucieczką. Ile osób w sumie 
zostało zamordowanych, nie wiem.  
Pytanie: Jak przedstawiał się 
przekrój grupy zabitych Pola-
ków pod względem wiekowym ?  
Odpowiedź: Tamtej nocy zamordowa-
no wszystkich, co do jednego, znajdują-
cych się we wsi Polaków, tj. dorosłych, 
starców, dzieci, a nawet niemowlęta.  
Pytanie: Kogo konkretnie zamor-
dowali ludzie z waszej grupy ?  
Odpowiedź: Z rodziny Gaczyńskich 
została zamordowana żona Józefa 
Gaczyńskiego, syn lat 8 - 10 i nie-
mowlę. Z rodziny Szczurowskich został 
zamordowany Szczurowski Antoni, 
dwie dorosłe córki w wieku 18 - 20 
lat, imion nie znam, oraz żona Szczu-
rowskiego Antoniego, lat około 50.  
Pytanie: Czy wiadomo Wam, gdzie jest 
pochowana reszta zabitych tamtej nocy ?  
Odpowiedź: Gdzie są pochowani po-
zostali zabici, nie jest mi wiadomo.  
Pytanie: Ilu Polaków pozostało 
we wsi Mohilno po tamtej rzezi ?  
Odpowiedź: Po tamtej nocy, kiedy 
miał miejsce mord na Polakach, we 
wsi Mohilno pozostała tylko jedna 
rodzina narodowości polskiej -  ro-
dzina Łuciuk Marii, krewnej Łuciu-
ka Wołodymyra syna Wasyla. Reszta 
albo została wymordowana, albo 
uciekła ze wsi. Rodzina Łuciuk Ma-
rii mieszka obecnie we wsi Mohilno.  
Pytanie: Czy miały jeszcze miejsce napa-
dy banderowców na rodziny Polaków?  
Odpowiedź: We wsi Mohilno napadów 
na polskie rodziny więcej nie było. Z 
rozmów ludzi wiadomo mi, że likwi-
dacja Polaków miała również miejsce 
we wsi Gnojno rejonu werbskiego. O 
napadach na inne wsie nic nie wiem.  
Pytanie: Co się stało z mieniem za-
mordowanych i zbiegłych Polaków ?  
Odpowiedź: Wiadomo mi, że część 
mienia i bydła Polaków wzięła lud-
ność, a najlepsza część - konie, 10 
sztuk krów, około 10 świń oraz lepsze 
rzeczy były od razu zabrane przez ban-
derowców. Na drugi lub na trzeci dzień 
po wymordowaniu Polaków osobiście 
widziałem, jak Łuciuk Wołodymyr, 
Nedbajło Mykoła, Fizczuk i inni zabie-
rali lepsze konie, część świń, (według 
słów Bojki Ołeksandra, 7 - 8 sztuk) 
dla UPA. Ze zwierząt gospodarskich 
Polaków (sam widziałem) Moroziuk 
zabił świnię, a Miszczuk Kłym zabrał 
krowę. Widziałem też, jak Janic Petro 
ubrał się w kożuch. Zboże zabitych Po-
laków zostało wymłócone i właściwie 

całe zakopane. Młóceniem i zakopywa-
niem zboża kierował Bojko Ołeksadr i 
Moroziuk Juchym. Ten ostatni mieszka 
we wsi Mohilno, a Bojko we wsi Be-
skubiczi lub Bubeczi, 20 kilometrów od 
wsi Mohilno. Będąc już starostą, sam 
przydzielałem robotników do młócenia 
zboża i zakopywania go. Wszystkich 
mieszkańców wsi pracujących przy 
zakopywaniu zboża nie pamiętam; 
pamiętam tylko, że pracował Jaszczuk 
Iwan, Artesiuk Mykoła i Daciuk My-
chajło. Sam byłem obecny przy kopa-
niu jednego dołu do zsypywania do nie-
go zboża, mniej więcej 50-60 cetnarów. 
Ten dół został wykopany w polu na 
południe od wsi, w odległości dwóch 
kilometrów w linii prostej od chałupy 
Panasiewicza Ołeksandra. Gdzie zo-
stały wykopane pozostałe doły oraz ile 
do nich zsypano zboża, nie wiem. Dla 
kogo było przeznaczone to zakopane 
zboże, również nie jest mi wiadomo.  
Pytanie: Gdzie są chałupy oraz inne 
budynki wymordowanych Polaków ?  
Odpowiedź: Część budynków zosta-
ła rozebrana przez ludzi, a te domy i 
zabudowania, które pozostały, spali-
li banderowcy.” (PA SBU, F. 13, spr. 
1020, k. 136-143. Oryginał, rękopis. 
28 Mar, 2008). 

Protokół przesłuchania mor-
dercy Mychajła Fiszczuka.  
/.../ „Pytanie: Co Wam wiadomo o ma-
sowym mordzie obywateli sowieckich 
we wsi Mohilno rejonu werbskiego w 
sierpniu 1943 roku, w okresie tymcza-
sowej okupacji obwodu wołyńskiego 
przez wojska niemiecko - faszystowskie?  
Odpowiedź: W okresie tymczasowej 
okupacji przez wojska niemieckie re-
jonu werbskiego, latem 1943 roku, nie 
pamiętam dokładnie miesiąca, do wsi 
Mohilno przyjechał przedstawiciel 
Ukraińskiej Powstańczej Armii. Nie 
znam jego nazwiska, ale od miesz-
kańców wsi dowiedziałem się, że ten 
przedstawiciel miał jakąś funkcję w 
UPA. Teraz już nie pamiętam, kto mi 
to powiedział.  Przedstawiciel UPA 
zebrał mieszkańców, tylko Ukraińców, 
w budynku szkoły. Na tym zebraniu 
mówił on, że trzeba wypędzić obcych 
najeźdźców z ukraińskiej ziemi i pytał, 
czy ludzie zgadzają się na to. Obecni 
na zebraniu mieszkańcy wsi Mohil-
no oświadczyli, że chcą wypędzenia 
obcych najeźdźców. Na tym zebraniu 
byłem obecny ja, Orluk Juchym, Pro-
gniuk Kyryło, Artesiuk Sylwester i inni, 
razem około 40 - 50 osób. Po 7 - 10 
dniach od tego zebrania do wsi Mo-
hilno przybył Łuciuk Wołodymyr syn 
Wasyla, mieszkaniec wsi Marcelówka, 
Sołowniuk Mykoła syn Kornela (zginął 
od wybuchu pocisku na wiosnę 1944 
roku) i inni, których nazwisk nie pa-
miętam. Ilu ich było w sumie, nie wiem. 
Ci przedstawiciele zebrali miejsco-
wych mężczyzn - około 90 mężczyzn ze 
wsi Mohilno, wśród których byłem ja, 
Artesiuk Kyryło, Artesiuk Apon, Klem-
niuk Jakiw, Artesiuk Mykoła, Kremnik 
Kuźma, Gorboń Mychajło, Orluk Ju-
chym, Kostelećkyj Ołeksa i inni. Gdy 
wszyscy się zgromadzili, Łuciuk Woło-
dymyr powiedział do zebranych: „Od 
dnia dzisiejszego jesteście żołnierza-
mi, jak każdy z nas - przedstawicieli. 
Nie tylko my sami będziemy budować 
Ukrainę, wy macie pomagać. Wszy-
scy powinniśmy budować niepodległą 
Ukrainę i na Ukrainie nie powinno 
być nikogo obcego. Teraz macie robić 
wszystko, co każemy. Dzisiaj będziemy 
likwidować Polaków. Musicie uzbroić 
się, kto w co może, i przyjść na kra-
niec wsi na drogę”. Następnie puścił 
nas wszystkich do domu. Poszedłem 
do domu, zabrałem kij (pałkę) i przy-
byłem na wyznaczone miejsce; inni 
wzięli ze sobą siekiery, widły itp. Gdy 
wszyscy zebrali się na szosie od stro-
ny lasu owadnieńskiego, mnie, Orluka 
Juchima, Artesiuka Kyryła, Artesiuka 
Apona, Klemniuka Jakowa, Artesiuka 
Mykołę, Kremeniuka Kuźmę, Gorba-
nia Mychajłę i Kostelećkiego Ołeksę 
skierowano do Gaczyńskiego Józefa 
i Szczurowskiego. Łuciuk Wołodymyr 
powiedział nam: „Idźcie do Gaczyń-
skiego i Szczurowskiego, szukajcie, 
gdzie śpią i zabijcie”. Pozostałe grupy 
poszły do innych Polaków - mieszkań-
ców wsi Mohilno. Było to mniej więcej 
o 10 wieczorem, dnia i miesiąca nie 
pamiętam. Gdy przyszliśmy do rodzin 
Gaczyńskiego i Szczurowskiego, ja 
miałem pilnować, żeby nikt z członków 
tych rodzin nie uciekł. Gdy nasza gru-

pa przyszła do Gaczyńskiego, to Orluk 
Juchym i Gorboń Mychajło pukali do 
drzwi chałupy, a mnie Orluk kazał po-
biec i stanąć pod oknem żeby nikt tam-
tędy nie uciekł. Kto mordował ludzi u 
Gaczyńskiego i Szczurowskiego - nie 
wiem, dlatego że stałem na czatach.  
Pytanie: Kto z członków rodziny Gaczyń-
skiego i Szczurowskiego został zabity ?  
Odpowiedź: W rodzinie Gaczyńskiego 
została zabita jego żona z niemowlę-
ciem, chłopak w wieku 8 - 10 lat, a kto 
jeszcze nie wiem. U Szczurowskiego za-
bito kilka osób, lecz nie wiem ile i kogo.  
/.../ Pytanie: Czy kogokolwiek z lud-
ności polskiej zostawiono przy życiu ?  
Odpowiedź: Podczas pogromu mordo-
wano wszystkich co do jednego: dzie-
ci, kobiety, starców i mężczyzn - każ-
dego, kogo tylko znaleziono w domu.  
Pytanie: Co zrobiono z mieniem 
pomordowanych obywateli ?  
Odpowiedź: Mienie zamordowanych 
obywateli, jak: krowy, świnie, konie, 
odzież, zboże i in. zabrali banderowcy 
do lasu, a domy palili. Całym mieniem 
zajmował się przedstawiciel gospo-
darczy UPA Bojko Ołeksandr, który 
mieszkał we wsi Mohilno. Gdzie on jest 
teraz, nie wiem.” (PA SBU, F. 13, spr 
1020, k. 149 - 152.  Oryginał, rękopis. 
28 Mar, 2008).  

Wiesław Tokarczuk wysłał wniosek 
do ambasadora Ukrainy:  „Ponieważ 
w ciągu miesiąca od wysłania mojego 
wniosku (7 luty 2008) nie otrzymałem 
żadnej odpowiedzi, a wiem z adnota-
cji z poczty, że przedmiotowy wniosek 
Pan Ambasador otrzymał w dniu 12 
luty 2008, zaniepokojony brakiem re-
akcji Pana Ambasadora ośmielam się 
ponownie złożyć mój wniosek Wniosek 
o udzielenie pomocy w pochowaniu na 
dowolnym cmentarzu chrześcijańskim 
kości ofiar zbrodni nacjonalistów ukra-
ińskich dokonanej w nocy z 29 na 30 
sierpnia 1943 roku we wsi Mohylno, 
dawna gmina Werba, dawny powiat 
Włodzimierz Wołyński. (Obecnie wieś 
Żółtniev, gromada Owadno, powiat 
Włodzimierz Wołyński). Na mocy obo-
wiązujących na Ukrainie przepisów 
prawa domagam się zagwarantowania 
prawa do chrześcijańskiego pogrzebu 
zamordowanym we wsi Mohylno moim 
krewnym, siostrzanemu rodzeństwu:  
- Dyzio Gaczyński, syn Józefa Ga-
czyńskiego i Kazimiery Gaczyń-
skiej z domu Zaremba, zamor-
dowany siekierą w wieku lat 10,  
- Boguś Gaczyński, syn Józefa Ga-
czyńskiego i Kazimiery Gaczyń-
skiej z domu Zaremba, zamor-
dowany siekierą w wieku lat 8,  
- Tereska Gaczyńska, córka Jó-
zefa Gaczyńskiego i Kazimie-
ry Gaczyńskiej z domu Zarem-
ba, zamordowana w wieku lat 7.  
Dzieci te to moje siostrzane rodzeń-
stwo, dzieci siostry mojej matki (Sta-
nisławy Tokarczuk z domu Zaremba), 
Kazimiery Gaczyńskiej z domu Za-
remba. Rodzicami tych kobiet byli moi 
(oraz zamordowanych dzieci) dziadko-
wie Piotr Zaremba i Rozalia Zaremba 
z domu Szczęch zamieszkali przed II 
Wojną Światową we wsi Marcelówka.  
Składając wniosek powołuję się 
na następujące akty prawne:  
Po pierwsze: art.17 Traktatu mię-
dzy Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą 
o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych 
stosunkach i współpracy, podpisane-
go w Warszawie 18 maja 1992 roku.  
Po drugie: postanowienia Konwen-
cji Genewskich o ochronie ofiar 
wojny z dnia 12 sierpnia 1949 roku 
i protokołów dodatkowych do niej.  
W oparciu o powyższe akty zosta-
ła zawarta w Warszawie w dniu 21 
marca 1994 roku umowa pomię-
dzy RP a Rządem Ukrainy umowa o 
ochronie miejsc pamięci i spoczyn-
ku ofiar wojny i represji politycz-
nych /Dz U. z dnia 21 X 1994 roku/.  
Zasadniczy jest art.1 tej umowy do-
tyczący urządzania, rejestracji, usta-
lania, zachowania i należytym utrzy-
maniu miejsc m.in. spoczynku ofiar 
wojny i represji politycznych, jak 
również spraw związanych z ekshu-
macją szczątków zwłok i ponownym, 
godnym ich pamięci, pochowaniem.  
Z brzmienia umowy wynika, że po-
stanowienia jej rozciągają się 
na przypadki osób cywilnych.  
Wdrożenie procedur wymienionych w 
tej umowie wymaga współdziałania 
władz ukraińskich i polskich./art.6 
umowy/. Art.10 umowy zapewnia oby-

watelom Państwa drugiej umawiającej 
się strony swobodny dostęp do miejsc 
spoczynku pomordowanych i pole-
głych rodaków. Cały tekst umowy jest 
opublikowany jest w Dz.U.04.112.545. 
Umowa ma charakter międzyrządo-
wy i jest aktem obowiązującym obie 
strony o charakterze dwustronnym.   
Wg Władysława i Ewy Siemaszko ( 
„Ludobójstwo dokonane przez nacjo-
nalistów ukraińskich na ludności pol-
skiej Wołynia 1939 - 1945, Tom 1, str 
927) w nocy z 29 na 30 sierpnia 1943 
roku we wsi Mohylno zamordowano 69 
osób narodowości polskiej. 72 osobom 
udało się uciec i one przekazały infor-
mację o zbrodni. Przez 65 lat nie było 
możliwości pochowania ciał ofiar na 
poświęconej ziemi, ponieważ zostały 
przez morderców ukryte a powszechnie 
znane uwarunkowania polityczne nie 
pozwalały na ich poszukiwania. Obec-
nie wspólne prace historyków polskich 
i ukraińskich prowadzone w ramach 
programu „Polska - Ukraina: trudne 
pytania” doszły do takiego stadium, że 
historycy ukraińscy zgodzili się, że to, 
cytuję: „antypolska akcja OUN - Ban-
dery i UPA doprowadziła do masowych 
ofiar wśród polskiej ludności cywilnej”. 
(Tom X (Dziesiąty) Seminarium „Pol-
ska - Ukraina: trudne pytania”). Liczę 
na to, że dzięki przyjaznym stosunkom 
miedzy Polską i Ukrainą, o których na 
przykład świadczą liczne upamiętnie-
nia zmarłych, poległych i zamordowa-
nych narodowości ukraińskiej, doko-
nane w ostatnich latach na terytorium 
polskiego państwa, mój wniosek zosta-
nie rozpatrzony pozytywnie. Proszę o 
przeprowadzenie dochodzenia, które 
doprowadzi do ujawnienia miejsca 
ukrycia zwłok niewinnie zamordowa-
nych dzieci. „Uważnie, adekwatnie i 
taktownie, z głęboką czcią zachowamy 
pamięć o polskich ofiarach na teryto-
rium Ukrainy”, - to są słowa Prezy-
denta Ukrainy, które wypowiedział 6 
grudnia 2007 roku. Pozwalam sobie 
oczekiwać odpowiedzi p. ambasadora 
w podniesionej przeze mnie sprawie w 
terminie pilnym, pozostając w przeko-
naniu, że treść i postanowienia umowy 
między rządami Polski i Ukrainy, wy-
żej cytowanej, stanowi przejaw dobrej 
woli obu stron tejże umowy i wypełnie-
nia jej konkretną praktyczną treścią.  
Wiesław Tokarczuk” 

„Dostałem po 55 dniach odpowiedź 
amb. ukr.

Ambasada Ukrainy
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„Szanowny Panie, Z wielkim ubolewa-
niem przeczytałem Pański list, kiero-
wany do Ambasadora Ukrainy Pana 
Olexandra Motsyka w sprawie pogrze-
bu dla członków Pańskiej rodziny, któ-
rzy stracili życie w tragicznych okolicz-
nościach we wsi Mohylno na Wołyniu 
w 1943 roku. Nasi Prezydenci i Narody 
znaleźli w sobie siłę powiedzieć wza-
jemnie słowa wybaczenia za to, co mi-
nęło. Wspólnie budujemy nowoczesny 
wizerunek Europy bez podziałów i gra-
nic. Otóż, zgodnie z zapisami Umowy 
między Rządem RP a Gabinetem Mi-
nistrów Ukrainy o ochronie miejsc pa-
mięci i spoczynku ofiar wojny i represji 
politycznych z dnia 21 marca 1994 
roku winien być złożony wniosek w 
sprawie pogrzebu Pańskiej rodziny do 
właściwych instytucji w Polsce, miano-
wicie do Rady Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa jak również MSZ RP. Z 
wyrazami szacunku  Andrij Sybiha (--
-)  Radca – Minister”. Komentarz W. 
Tokarczuka: „Wydaje mi się, że uchyla-
jąc się chcą mnie spławić i sprawy nie 
załatwić. Wiem, że wnioski pana Prze-
woźnika z ROPWiM o upamiętnienie z 
ekshumacją kości pomordowanych kil-
ka lat leżą w urzędach ukraińskich bez 
załatwienia. Sądzę, że z ich strony jest 
wola aby pomordowani Polacy grobów 
nie mieli. Wiem, że łatwo uzyskać zgo-
dę na postawienia krzyża na Ukrainie, 
ale wolno tam jedynie umieścić datę, 
nazwiska, gdy są znane. Nie wolno 
określić sprawców i nie ma możliwości 
ekshumacji. To zrozumiałe, bo poła-
mane kości i rozbite czaszki źle świad-
czyłyby o bohaterskich czynach UPA”. 
(Wiesław Tokarczuk  04 Kwi, 2008). 

   30 sierpnia 1943 roku: 

We wsi Budy Ossowskie pow. Ko-
wel  upowcy oraz chłopi ukraińscy ze 
wsi Rewuszki i Wołczak dokonali w 

okrutny sposób rzezi 270 Polaków; 
gospodarstwa polskie obrabowali i 
spalili, ciała zostały nie pogrzebane, 
porozrzucane po wsi, studnie były 
pełne powrzucanych żywych, poranio-
nych i pomordowanych dzieci i kobiet 
.„W końcu sierpnia do Zasmyk dotar-
ła kobieta z dwójką dzieci, przynosząc 
wieść o wymordowaniu mieszkańców 
w Budach Ossowskich. Kiedy oddział 
„Jastrzębia” dotarł na miejsce zagła-
dy, zastał przerażający widok. Wielu 
partyzantów po raz pierwszy ujrzało 
na własne oczy, ludzi porąbanych sie-
kierami, porżniętych kosami, kobiety z 
obciętymi piersiami i zmasakrowane, 
nie do opisania ciała dzieci. Widok 
wielu zapadł w pamięć na całe życie. 
W polach i zaroślach odnaleziono, 
kilkoro ukrytych przerażonych dzieci 
i dorosłych osób. Witold Kuźmiński i 
kilka innych osób uciekali przez ukra-
ińską wieś, bo tylko ta droga była wol-
na. Biegnąc krzyczeli po ukraińsku, że 
„Lachy napadły” i razem z nimi biegli 
również do lasu Ukraińcy. W lesie do-
piero zorientowali się, że biegli z Pola-
kami. Pamiętam, opowiadał córce pan 
Witold, że w czasie tej dramatycznej 
ucieczki, jedna z kobiet zgubiła kilku 
tygodniowego niemowlaka, trzymała 
przy piersi puste zawiniątko. Witold 
Kuźmiński uratował się jako jedyny z 
15 osobowej rodziny. Ojciec Piotr Kuź-
miński został zamordowany na drodze 
podczas próby uprzedzenia syna o 
napadzie. Konstancja Kuźmińska z/d 
Chomicka - żona Kuźmińskiego Pio-
tra, schroniła się do zaprzyjaźnionych 
sąsiadów Ukraińców, jednak została 
wydana i zamordowana. Jadwiga Aro-
nowska z/d Kuźmińska wraz z mężem i 
dwójką dzieci i Kazimiera Kuźmińska 
panna, również zamordowani przez 
szalejącą bandę UPA i chłopów ukra-
ińskich, sąsiadów i znajomych. Wtedy 
zginęło około 270 osób, a zagubieni w 
lasach jeszcze długo po tym docierali 
do ośrodka samoobrony w Zasmykach. 
Wieś zniknęła z powierzchni ziemi.” 
(Bogusław Szarwiło: Budy Ossow-
skie przestały istnieć. W: http://wolyn.
ovh.org/opisy/budy_ ossowskie-04.
html ). „Półtora miesiąca po opusz-
czeniu naszych domów, 30 sierpnia 
1943 roku Budy Ossowskie i kolonia 
Kowalówka o świcie zostały otoczone 
przez uzbrojone bandy, które wyszły 
ze wsi Wołczak i Rzewuszki i dokona-
ły masowej rzezi na ludności polskiej. 
Rezultat był przerażający: w Budach 
Ossowskich ponad dwieście osób, w 
tym ponad osiemdziesięcioro dzieci, 
w Kowalówce na 23 rodziny 32 osoby 
zamordowane. Rodzina Czarneckich 
wymordowana cała; ojciec rodziny Jan 
Czarnecki – lat 55, żona Dominika - 
lat 53, córka Maria, mężatka – lat 23, 
córka Walentyna lat 19, dwaj synowie, 
bliźniaki Marian i Eugeniusz po 14 lat, 
najmłodsza córeczka Marii – Krysty-
na – lat 3. Uratował się tylko syn Sta-
szek – lat 21, w tym czasie nieobecny.”  
(Henryk Kata; w: http://wolyn.org/in-
dex.php/informacje/1118-30-sierpnia-
1943-roku-budy-ossowskie-i-kolonia-
kowalowka-o-swicie . Fragment książ-
ki Henryka Katy „Wojenne Wichry” 
wydanej dzięki Urzędowi Miasta 
Otwocka w 2001 r. Nakład 200 egzem-
plarzy. Przepisany przez Bogusława 
Szarwiło). „Moja rodzina pochodzi z 
Zasmyk gmina Lubitów powiat Kowel - 
wspomina Wacław Gąsiorowski. - Uro-
dziłem się w 1929 r. Moi rodzice mieli 
na imię Władysław i Amelia z Wiśniew-
skich, prowadzili gospodarstwo rolne 
o powierzchni 12 ha. Miałem jeszcze 
trzech braci Czesława, Ludwika i Sta-
nisława. /.../ W 1943 r. jak zaczęły się 
rzezie Polaków, matka zachorowała. 
Pojechałem z nią do lekarza w Bud-
kach Ossowskich, który ją leczył. Miej-
scowość ta była odległa od Zasmyk o 
jakieś 25 kilometrów. Przespaliśmy 
się u jakiegoś gospodarza, znajomego 
mamy. Nad ranem zostaliśmy obudzeni 
przez hałas na dworze. Okazało się, że 
Ukraińcy otoczyli wieś i zaczynają ła-
pać i zbierać Polaków. Wyciągnęli nas 
na podwórko.  - Mamusia nie mogła 
uciekać. Postanowiłem z nią zostać. Je-
den z Ukraińców trzymał mnie za rękę, 
a trzech położyło matkę na ziemi i za-
częło ją przeżynać! Jak bluznęła krew, 
mama krzyknęła - Wacek uciekaj! - Wy-
rwałem się tym bandziorom i zacząłem 
uciekać. Strzelali za mną, ale nie trafili. 
Twarze ukraińskich morderców , którzy 
przeżynali mamę piłą, zapamiętałem 
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na całe życie! Wciąż w moich uszach 
rozbrzmiewa krzyk mordowanej matki, 
Niektórych ze zbirów zadających jej 
śmierć w męczarniach rozpoznałem. 
Jeden z nich Iwan Rybczuk żyje jeszcze 
i mieszka w Gruszówce. To on przeży-
nał matkę piłą. Po wojnie wpadł w łapy 
NKWD i odsiedział w łagrze 15 lat. Te-
raz jest kombatantem i chodzi w aurze 
bohatera walczącego o wolność Ukra-
iny. Ma pewnie wiele odznaczeń i do-
datek kombatancki. Ja wtedy przez las 
uciekłem do Zasmyk. Po jakimś czasie 
wstąpiłem do oddziału samoobrony. By 
do niego się dostać, musiałem oszukać 
„Jastrzębia” i powiedzieć, że jestem 
starszy. Dzieci bowiem do partyzantki 
nie przyjmowano. Trafiłem do plutonu, 
którym dowodził ppor. „Nagiel” czy-
li Jan Witwicki. Boje z Ukraińcami w 
obronie mordowanej ludności polskiej 
musieliśmy toczyć na okrągło. Zdarza-
ło się, że przybywaliśmy za późno, tuż 
po dokonanej zbrodni. Nie pamiętam, 
jaka to była wieś, chyba Moczułki, 
wtedy po raz pierwszy zobaczyłem, jak 
„Jastrząb” płacze. A to był twardy żoł-
nierz, który rzadko pokazywał emocje. 
Widok, jaki tam zastaliśmy, przechodził 
ludzkie pojęcie. Maleńkie dzieci powbi-
jane na kołki w płocie. Kobiety leżały 
na podwórku z rozprutymi brzuchami. 
Jedna z nich była w ciąży. Wyrwany z 
jej brzucha płód leżał obok niej. Wszy-
scy mężczyźni mieli odrąbane siekiera-
mi głowy. Wszyscy zastanawiali się, jak 
można się posunąć do takiego zwyrod-
nialstwa. Wszyscy mocniej ściskali w 
rękach karabiny. Przechodziliśmy też 
przez miejscowość, w której zarżnięto 
moją matkę. Jej szczątki wraz z innymi 
pomordowanymi wrzucono do stud-
ni, które upowcy następnie zrównali z 
ziemią. Powiedziałem o tym ppor. „Na-
glowi”, ale ten orzekł, że jak wygramy 
wojnę to zadbamy, by pomordowani tu 
Polacy mieli swoje mogiły. To oczywi-
ście nie stało się nigdy! /.../  Nasi prze-
łożeni dbali nie tylko o nasze umiejęt-
ności bojowe, ale także morale. Co rusz 
przypominano nam, ze nie wolno w 
czasie akcji zabijać kobiet i dzieci. Do-
wództwo w rozkazach dziennych stale 
przypominało, że za gwałt na Ukraince 
każdy może zastrzelić kolegę i nie bę-
dzie za to karany.” (Marek A. Koprow-
ski: Oprawca jeszcze żyje. W: http://
www.kresy.pl/kresopedia,historia,ii-
wojna-swiatowa?zobacz%2Fwaclaw-
gasiorowski   03 lipca 2013 ) Inni datu-
ją napad na dzień 29 sierpnia. 

W kol. Gaj pow. Kowel upowcy oraz 
chłopi ukraińscy z okolicznych wsi 
wymordowali za pomocą kul, siekier, 
noży, kos i innych narzędzi ponad 600 
Polaków. Na kolonię napadli o świcie, 
kiedy większość spała, lub krzątała się 
w gospodarstwach. Spędzono wszyst-
kich do szkoły, gdzie wymordowano 
przy użyciu broni palnej lub ostrymi 
narzędziami. Ciała zrzucono do rowu 
strzeleckiego znajdującego się obok 
szkoły, wypełniając go do wysokości 
1m. Część osób zamordowano w ich 
własnych obejściach, na drodze, w 
polu lub w krzakach – dogonionych na 
trasie ucieczki. Jeszcze inni zginęli w 
wykrytych schronach w wyniku wybu-
chów granatów wrzuconych do środka 
przez upowców. Po tym zrabowano 
gospodarstwa i spalono kolonię.  
„Żonę Bolesława Czelebąka w stanie 
odmiennym przepiłowano, przytrzymu-
jąc drągiem położonym na piersiach, 
czego świadkiem był mąż znajdujący 
się obok w schronie. Maria Wiurkie-
wicz, lat 36, przerżnięto na pół”. La-
tem 1943 roku w Gaju pod figurą za-
strzelił się Ukrainiec Ituch, nie chcąc 
uczestniczyć w morderstwach (Sie-
maszko..., s. 393 – 396).  Bogusław 
Szarwiło pisze: „Szukałem świadków i 
relacji o tym co się tam wydarzyło i mu-
szę przyznać, że nie wiele znalazłem. 
Stanisław Sobolewski, który miał wtedy 
15 lat mieszkał w Słobodarce, gmina 
Rożyszcze, powiat Łuck, przez wiele lat 
nie wspominał tamtych wydarzeń. Do-
piero po 65 latach zaczął opowiadać 
córce swoje traumatyczne przeżycia. 
Przez Słobodarkę przechodziła droga z 
Rożyszcza prosto aż do Sokóla, a 8 km 
dalej był Gaj. Miejscowość ta należała 
do gromady Gaj, gmina Wielick, po-
wiat Kowel, parafia Sokól (Sokul). 
Wieś miała 105 numerów, mieszkali 
tam sami Polacy. W sąsiedztwie były 
bogate wsie ukraińskie: Kaszubka, 
Podlisy, Mielnica. Mieszkańcy Gaju 
nie byli bogaci, często najmowali się 

do prac polowych u gospodarzy w są-
siednich wsiach. Pan Stanisław wspo-
mina, znaliśmy się z mieszkańcami 
Gaju, bo należeliśmy do jednej parafii 
w Sokólu. Nikt z nas nie spodziewał się 
tego wszystkiego co przyniósł nam rok 
1943. (…) W odległej Słobodarce za-
uważono łunę pożarów i następnego 
dnia pojawiły się tu liczne oddziały sa-
moobrony nawet z dalszych okolic. 
Najwięcej było nas, opowiada pan Sta-
nisław, z bronią z Helenówki Starej, 
również z Rożyszcz i dużo ludzi z okolic 
Przebraża. Byliśmy zaszokowani, upo-
wcy wymordowali ok. 800 osób, prze-
ważnie całe rodziny. Spalone domy, na 
podwórkach leżały ciała, ubrania, buty 
i było dużo krwi. Jak tam stałem nie 
mogłem uwierzyć, przypomniało mi się 
święto 3-go Maja święto z przed wojny 
– wyjazd do kościoła w Sokólu.(..). 
Główna uroczystość była na placu ko-
ścielnym. Oprócz dzieci z naszej szkoły, 
przyjechały dzieci ze szkoły z Gaju 
wraz z kobietami, które ubrane były w 
stroje ludowe – były to stroje chyba 
opoczyńskie – bo pamiętam kolorowe 
– pasiaste peleryny i zapaski Były bar-
dzo piękne i kolorowe. Te kobiety stały 
obok dzieci z Gaju….a teraz… ofiary 
mordu zakopano w dwóch mogiłach. 
Blisko stała kuźnia. Nie wiem ilu rodzi-
nom udało się uciec lub komuś z rodzi-
ny z tego „piekła” jakie zgotowali im 
banderowcy. Ale pamiętam, że uciekł 
chłopiec miał wtedy ok.8 lat ze swoim 
wujkiem /bratem matki/ Po wielu 
dniach przebywania w lasach udało im 
się dotrzeć do Maniewicz - gdzie wujka 
jego zabrali Niemcy i wywieźli na ro-
boty do Niemiec. Po wielu jeszcze 
przejściach - chłopiec został wzięty do 
rodziny Fabryckich z Helenówki Starej 
która miała już swoich troje dzieci - i 
jego przyjęli jak swoje dziecko. Za kil-
ka dni na miejsce zbrodni przybył też 
do Gaju oddział Schutmannschaften z 
Rożyszcz i częściowo odsłonił masowy 
grób w rowie strzeleckim, z którego wy-
płynęła krew, znajdując w nim zmasa-
krowane ciała. Teren został przeszuka-
ny i odnaleziono około 10 osób, po-
ukrywanych w snopkach i innych kry-
jówkach, żywiących się kłosami zbóż, 
prawie w stanie obłędu. Ocaleni byli w 
tak wielkim szoku, że bali się wyjść z 
kryjówek na nawoływanie poszukują-
cych Polaków. Wszyscy zostali zabrani 
do Rożyszcz. Wzburzony oddział spalił 
kilka ukraińskich domów i zastrzelił 
kilku Ukraińców. Podczas odwrotu od-
dział został zaatakowany przez dobrze 
uzbrojonych upowców, w wyniku czego 
zginął jeden z uczestników wyprawy 
Marian Czarnecki.  Wśród uratowa-
nych byli Edward i Stanisława Pietrzyk 
którzy podczas napadu byli w polu i 
zdążyli się ukryć, ale w domu pozostała 
dwójka dzieci i rodzice Edwarda. Upo-
wskie piekło ich pochłonęło”. (Bogu-
sław Szarwiło: Zbrodnia w Gaju; w: 
http://wolyn.org/index.php/informa-
cje/799-zbrodnia-w-gaju ). “Na ukra-
ińsko-polskim cmentarzu w wiosce So-
kół (ukr. Sokił) pod Łuckiem na Ukra-
inie, odbył się uroczysty pogrzeb eks-
humowanych szczątków co najmniej 79 
Polaków, stanowiących zaledwie część 
mieszkańców dawnej polskiej wioski 
Gaj, zamordowanych rankiem 30 
sierpnia 1943 roku przez UPA. /.../ Wi-
kariusz generalny diecezji łuckiej, ks. 
kanonik Jan Buras, apelował w homilii 
o ujawnianie mogił kryjących zwłoki 
pomordowanych osób. – Nie można 
tych ciał pozostawić gdzieś w rowach, 
po lasach, czy na byłych kołchozowych 
polach. Jeżeli wiemy, gdzie te ciała 
spoczywają, to naszym świętym chrze-
ścijańskim obowiązkiem jest te ciała z 
szacunkiem i miłością pochować pod 
krzyżem chrystusowym – nawoływał 
kapłan. Dr Leon Popek z lubelskiego 
IPN jako jedyny z przemawiających 
nazwał sprawców zagłady polskiej 
wioski, przypominając, że 70 lat temu 
uczyniła to Ukraińska Powstańcza Ar-
mia. Podkreślił, że szczątki wielu po-
mordowanych Polaków nadal spoczy-
wają w nieznanych mogiłach – w Gaju, 
Suchej Łozie i Skalenicy, jak również w 
wielu innych nieistniejących już miej-
scowościach. Jak wiadomo, tylko na 
Wołyniu zginęło z rąk UPA około 60 
tys. Polaków w 700 miejscowościach, 
przy czym jedynie w ok. 5 procentach 
znane są miejsca zakopania ciał ofiar. 
– Oni również  mają prawo do naszej 
pełnej pamięci, do chrześcijańskiego 
pochówku, naszej modlitwy i znaku 

krzyża na grobie – stwierdził dr Popek, 
którego kilkoro bliskich krewnych zo-
stało zamordowanych w Gaju. Dzięko-
wał on m.in. polskim i ukraińskim ar-
cheologom za prace ekshumacyjne, 
młodzieży OHP z Lublina i wszystkim 
wolontariuszom – za pomoc w prowa-
dzeniu tych prac. Wyraził też wobec 
obecnego na uroczystości Ukraińca, 
Mychajły Potockiego, wielką wdzięcz-
ność dla jego rodziny za uratowanie 
babci.  – Moja babcia, Franciszka Po-
pek, schowała się na strychu obory 
ukraińskiej rodziny Potockich w pobli-
skiej wiosce Arsenowicze. Oni ją żywili 
i przetrzymali. Parę dni po napadzie 
przywieźli ją do jej domostwa, żeby za-
brała trochę swoich rzeczy. W tym mo-
mencie przybyła grupa młodych chło-
paków z UPA, którzy postawili Fran-
ciszkę pod ścianę i chcieli ją rozstrze-
lać. I wtedy ojciec 12-letniego wówczas 
Mychajły, Iwan Potocki, który był po-
ważanym w okolicy gospodarzem i  
znał tych chłopaków, zakazał im strze-
lać – i oni go posłuchali. Zaraz jednak 
ostrzegł Franciszkę: „Uciekajmy, bo 
wprawdzie tych chłopców znam i oni 
cię nie zabiją, ale zaraz mogą przyjść 
tacy, którzy nie znają mnie – i oni zabi-
ją ciebie, mnie i całą moją rodzinę” – 
relacjonował tę historię dr Popek w 
wypowiedzi dla dziennikarzy. Kości 
pomordowanych, uroczyście pochowa-
ne w pięciu wielkich czarnych trum-
nach, zostały przed miesiącem ekshu-
mowane ze starej strzelnicy w wiosce, 
która zarosła już lasem. Były to szczątki 
Polaków spędzonych do pobliskiej 
szkoły wiejskiej i tam zamordowanych. 
Miejsce to wskazali 15 lat temu oko-
liczni Ukraińcy i od 12 lat ROPWiM 
starała się u władz ukraińskich o ze-
zwolenie na przeprowadzenie ekshu-
macji i pochówku. Nieokreślona liczba 
ciał leżących w dalszych częściach 
wioski i na okolicznych polach, została 
parę dni po napadzie zakopana na le-
śnym cmentarzyku z I wojny światowej, 
nazywanym przez miejscowych „pol-
skimi mogiłkami”. Według szacunków 
IPN, w napadzie na polską wioskę Sta-
ry Gaj i Nowy Gaj banderowcy zabili 
ok. 300 Polaków, przy czym do tej pory 
udało się ustalić imiona i nazwiska 250 
z nich. Na cmentarnej mogile w Sokole 
stanął na razie duży drewniany krzyż, a 
w przyszłym roku planowane jest po-
stawienie kamiennego upamiętnienia. 
Naoczni świadkowie a także krewni 
ofiar dzielili się z dziennikarzami swo-
imi dramatycznymi wspomnieniami. 
Alfreda Lech z Wrocławia wspominała 
o 17-letnim krewnym, który zdołał wy-
rwać się z rąk upowskich oprawców i z 
wyłupionym jednym okiem podtrzymy-
wanym dłonią przybiegł do domu, 
ostrzegając rodzinę, aby uciekali przed 
banderowcami, po czym założywszy 
opaskę na wybite oko uciekł do lasu i 
później wstąpił do polskiej partyzantki. 
Władysław Guza z Gdańska, który w 
Gaju stracił starszego brata i wiele 
osób z rodziny, wspominał jak jeden z 
krewnych następnego dnia po zbrodni-
czym ataku rozpoznał po warkoczach 
swoją zmasakrowaną siostrę, przeciętą 
piłą na pół. Ukrainka z Sokoła, Halina 
Puszkarczuk, opowiada, że w tej mie-
szanej wiosce przed wojną żyło wielu 
Polaków. – Żyliśmy ze sobą dobrze, 
przyjaźnie. Mój ojciec szczególnie 
przyjaźnił się z rodziną Dudów w Gaju. 
Był dla nich kumem. Jak mieli wymor-
dować tę polską wioskę, to ojciec w 
nocy poszedł tam i ostrzegł Władka i 
Janka Dudów, no i oni pouciekali. A w 
naszej wiosce banderowcy nie wybili 
Polaków, tylko kościół spalili. Ojca po-
tem Sowieci wzięli na wojnę, z której 
wrócił w 1945 roku bez ręki. A gdy zo-
stał kierownikiem młyna, to banderow-
cy go zamordowali. Miał 30 lat, a ja 
zostałam sierotą mając lat 7 – wspomi-
na z łezką w oku. Dramatyczny, ale za-
razem i optymistyczny był przypadek 
uczestniczącej w pogrzebie 72 letniej 
Hanny (po mężu Muszyk, a po przybra-
nych ukraińskich rodzicach – Bojmi-
struk). Jej historię opowiadała przy-
brana siostra Hanny, pani Ola, z tru-
dem powstrzymując się od łez. Otóż 70 
lat temu, 3 dni po ataku na wioskę Gaj, 
ukraińscy mieszkańcy pobliskiej wsi 
Kaszywka przybyli tam pod eskortą 
dwóch wioskowych chłopaków z UPA 
aby zakopać ciała zabitych. Obok chle-
wu jednego z gospodarstw usłyszeli 
dziecięcy płacz. Po otwarciu drzwi uj-
rzeli płaczącą 2-letnią dziewczynkę, 

siedzącą w sianie obok zabitych dwóch 
braciszków i dziadka. Jeden z chłop-
czyków musiał się nazywać Tadzik, bo 
dziewczynka po wyjściu z chlewa po-
wtarzała to imię. Ujrzawszy przy studni 
wiadro, rzuciła się pić wodę. Długo 
piła. Tymczasem dwaj młodzi upowcy z 
automatami chcieli dziewczynkę za-
strzelić. Rzekł jeden do drugiego: „za-
strzel ją ty!”, a drugi odpowiedział – 
„nie, ty strzelaj!” W końcu żaden z 
nich nie strzelił i ludzie przywieźli ją do 
Kaszywki. Pytali mieszkańców, czy ktoś 
chce ją wziąć, ale nikt nie chciał, bo 
ludzie się bali. W końcu babcia i dzia-
dzio pani Oli powiedzieli: „dawajcie, 
my ją weźmiemy”. Gdy w 1949 roku 
wprowadzono podatek dla osób bez-
dzietnych, dziadkowie przekazali Ha-
nię jednej z córek, która nie miała dzie-
ci. Pani Hania z czasem dowiedziała 
się o swoim prawdziwym pochodzeniu 
od ludzi ze wsi, wszyscy bowiem wie-
dzieli, że jest Polką uratowaną z wy-
mordowanej polskiej wioski. – Nie 
wiem, jak nazywali się moi rodzice, bo 
przybrana mama nigdy nie powiedzia-
ła mi tego – przyznała pani Hania po 
ukraińsku. W Polsce nigdy nie była. 
Czy chciałaby pojechać? – Jak będzie 
zaproszenie, to bym i pojechała. No, 
ale tylko z siostrą, bo sama to nie. Tyl-
ko, że nie mam paszportu – stwierdziła 
pani Hania uśmiechając się. – A czy 
chciałaby otrzymać Kartę Polaka? – A 
czemuż nie? Na pytanie ukraińskiego 
dziennikarza, czy podawanie takich 
szczegółów z życia pani Hanny nie słu-
ży skłóceniu obu narodów, pani Ola 
odparła zdecydowanie: – Przecież to 
jest przykład, że Ukraińcy nie zlękli się 
nikogo, przyjęli do swojej rodziny pol-
skie dziecko i wychowali je. Więc jak to 
mogłoby skłócać Ukraińców i Pola-
ków? To właśnie służy naszemu pojed-
naniu!” (Jacek Borzęcki: Pochować z 
szacunkiem i miłością pod krzyżem; 
w: Kurier Galicyjski, nr 20 z  2013 r.). 
„Relacjonuje w rozmowie z „Naszym 
Dziennikiem” prof. Andrzej Kola, który 
pierwsze sondażowe badania w tym 
miejscu rozpoczął 12 lat temu. Ich efekt 
to lokalizacja zbiorowej mogiły. – W 
2001 r. część kości znaleziono na po-
wierzchni. Wykonano 9 odwiertów son-
dażowych za pomocą świdra geolo-
gicznego i natrafiono na mogiłę szero-
ką na mniej więcej 3-4 metry i długą na 
10-12 metrów. Później sprawa ucichła. 
Długo trwało, zanim udało się przepro-
wadzić prace ekshumacyjne. Dopiero 
w tym roku w wyniku wysiłku podjętego 
przez Radę Ochrony Pamięci Walk i 
Męczeństwa i pana dr. Leona Popka z 
IPN, którego dziadek zginął w Starym 
Gaju, a reszta rodziny w Ostrówkach, 
prace wznowiono – wskazuje Michał 
Siemiński, kierujący pracami w Starym 
Gaju. Ekipa z Polski jest tu od 9 wrze-
śnia. Założono wykop (4 na 14 m) i 
ściągnięto 30-centymetrową warstwę 
humusu, wtedy zaczęły pokazywać się 
pierwsze luźne kości. – Potem, gdy za-
częliśmy doczyszczać powierzchnię 
wykopu, okazało się, że w jego central-
nej części, mniej więcej w środku mogi-
ły, został wykopany dół pod śmieci, 
które potem zostały tam wrzucone. 
Miał mniej więcej 6 m długości, ok. 3,5 
m szerokości i do 1 m głębokości. Przez 
ten śmietnik dwie trzecie mogiły uległo 
zniszczeniu – zaznacza archeolog. Pod 
śmietnikiem archeolodzy natknęli się 
na kilka szkieletów w układzie anato-
micznym. Reszta szczątków była bar-
dzo zniszczona. Z ich obserwacji i ana-
lizy przedmiotów wywnioskowano, że 
ofiar nie zastrzelono w miejscu po-
chówku, czyli rowie strzelniczym. – 
Okazało się, że jednak faktycznie, jak 
mówiły zeznania świadków, rozstrzela-
no ich gdzieś na terenie szkoły, a zwłoki 
zaciągnięto do rowu i przysypano war-
stwą ziemi – mówi Siemiński. Z ustaleń 
antropologa wynika, że w grobie za-
chowały się szczątki 80 osób. Dzieci w 
wieku do 7 lat – 11.  Dzieci w wieku 
7-15 lat – 18. Juwenis, czyli 15-19 – 12.  
– Dorosłych, których wiek w chwili 
śmierci został oszacowany od 20. do 
35. roku życia, naliczyłam 31, doro-
słych w wieku 35-50 lat – 4 osoby, 55-
60 lat – 3 osoby, i 1 osobę, która w 
chwili śmierci mogła mieć ponad 60 lat 
– wylicza antropolog dr Iwona Teul-
-Świniarska z Zakładu Anatomii Pra-
widłowej i Klinicznej Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Szczeci-
nie. To szacunkowa tzw. minimalna 
liczba ofiar, w dole może być więcej 

ciał. Spójność anatomiczna szkieletów 
w jamie nie została zachowana, to 
uniemożliwiło eksplorację i analizę po-
jedynczych osób. W takiej sytuacji sto-
suje się inne metody.  – Robiłam to na 
podstawie ilości kości czołowych i po-
tylicznych oraz zliczania kości długich. 
Należy jednak brać pod uwagę, że dzie-
ci w wieku 0-2 lata mogło być więcej, 
co najmniej 10 osób. Wskazuje na to 
bardzo duża ilość zniszczonych trzo-
nów kości długich, które były maleńkie. 
Te dzieci zginęły, nie mając skończone-
go jednego roku życia. Trzeba też brać 
pod uwagę, że niektóre kobiety, które 
zginęły, były w ciąży – dodaje dr Teul-
-Świniarska. Analiza struktury płci wy-
kazała, że w grobie było więcej kobiet 
(37 proc.) niż mężczyzn (11 proc.); 
większość to młode matki z małymi 
dziećmi.  Jak zginęli? Niewykluczone, 
że przez rozstrzelanie. Ale na czasz-
kach i innych kościach nie znaleziono 
śladów po kulach. Być może oprawcy 
strzelali w klatkę piersiową i brzuch? 
Sporo czaszek ma uszkodzone części 
twarzowe.  – Ci ludzie mogli zginąć od 
ciosu zadanego jakąś inną bronią. Na 
kościach długich nie znalazłam jednak 
na to ewidentnych dowodów w postaci 
ucięć czy innych uszkodzeń – tłumaczy 
dr Teul-Świniarska.  Na trzech czasz-
kach, w tym dziecka, zlokalizowano 
widoczne wgłębienie – ślad po uderze-
niu jakimś przedmiotem. Doktor Teul-
-Świniarska specjalizuje się w pale-
opatologii, stąd badania, które miały 
określić kondycję fizyczną ofiar w 
chwili śmierci. Analiza wykazała, że 
byli to młodzi, zdrowi ludzie, niechoru-
jący na gruźlicę, niemający nawet 
próchnicy zębów. Ustalono już ok. 200 
nazwisk ofiar ze Starego Gaju. Nie wia-
domo jednak, czy wykop śmietnikowy 
zniszczył szczątki pozostałych 120, czy 
pogrzebano je w innym miejscu. Ukra-
ińcy spieszyli się z egzekucją Polaków, 
ponieważ zbliżał się front niemiecki. 
/.../ Takich miejsc na Ukrainie, gdzie w 
nieodkrytych, zbiorowych mogiłach 
spoczywają Polacy, jest znacznie wię-
cej, a pojedyncze groby są już praktycz-
nie niepoliczalne. Jednym z nich może 
być Sucha Łoza. – Być może leży tam 
kilkanaście lub kilkadziesiąt osób. Za-
mordowano ich w trakcie ucieczki i po-
chowano w miejscu, gdzie upadli. Dziś 
szukanie tych miejsc opiera się głównie 
na relacjach świadków i trochę na za-
sadzie szczęścia – kwituje Michał Sie-
miński. (Piotr Czartoryski-Sziler: 
Śmietnik w mogile.  Nasz Dziennik, 7 
październik 2013; oraz: Przymiarki do 
identyfikacji. „Nasz Dziennik”, 19 – 20 
październik 2013 r.).  Jarosław Walkie-
wicz: „O tym, co zdarzyło się w Starym 
Gaju 30 sierpnia 1943 r., wiemy z opo-
wieści wspomnianego stryja, który był 
naocznym świadkiem. /.../  Stryj dobrze 
widział wszystkich Ukraińców, nie było 
jednak żadnej możliwości ucieczki. 
Tych, którzy próbowali wymknąć się 
bandzie UPA, mordowano na polach. 
Stryj widział, jak mężczyzn wyprowa-
dzano przed domy i zabijano, całe ro-
dziny ginęły też w domach lub na po-
dwórzach. Tak zamordowano także 
jego żonę, zięcia, córkę i ich dziecko. 
/...  Stryj relacjonował, że widział za-
mordowaną kobietę leżącą w swoim 
obejściu, a obok niemowlę, które z jej 
rąk stoczyło się na ziemię. Widział też, 
jak Ukraińcy wpadli do jego domu i 
wywlekli jego żonę, obcięli jej piersi, 
rozcięli brzuch i wyciągnęli wnętrzno-
ści. Umierała w męczarniach, stryj nie 
mógł jej w żaden sposób pomóc. Sły-
szał jej jęki i widział, jak strasznie oka-
leczona, umiera. Nikt nie spodziewał 
się, że tak bestialsko wszyscy zostaną 
zamordowani. Zginęły głównie dzieci, 
co jest najbardziej porażające. Rów-
nież z naszej rodziny zamordowano za-
równo kobiety w ciąży, jak i bardzo 
wiele małych dzieci, nawet niemowlę-
ta.  /.../  [Polscy partyzanci] Dotarli o 
kilka dni za późno, większość nie prze-
żyła. Jednak było z nimi na wozach kil-
ka osób, które zdołały się ukryć. Poje-
chali ze stryjem na strzelnicę, gdzie w 
rowie rozpoznał ciało swojej córki 
przecięte piłą. Leżały tam też porzuco-
ne zakrwawione narzędzia zbrodni – 
siekiery, piły, kosy, motyki do kopania i 
widły. Ciała od kilku dni leżały w upa-
le, nieprzysypane ziemią, więc szybko 
się rozkładały. Stryj poznał córkę jedy-
nie po włosach, miała charakterystycz-
ne długie włosy zaplecione w warkocz. 
Po tym traumatycznym przeżyciu osie-
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dlił się później w Kolonii Marysin w 
pobliżu Chełma, gdzie żył samotnie”.  
(Piotr Czartoryski-Sziler: Umierały z 
dziećmi na rękach. Nasz Dziennik, 26 
– 27 październik 2013 r.). 

We wsi Jankowce pow. Luboml 
upowcy oraz chłopi ukraińscy ze wsi 
Huszcza i Przekurka siekierami, widła-
mi, drągami i innymi narzędziami za-
mordowali ponad 100 Polaków, imien-
nie znane jest 88 ofiar.  „Z lasu od stro-
ny północnej wkroczyło do wsi około 
200 Ukraińców po części uzbrojonych 
w broń palną, a po części w narzędzia 
gospodarskie, jak siekiery i widły. Na-
pastnicy zaczęli systematycznie plądro-
wać i palić gospodarstwa, zabijając 
każdego napotkanego mieszkańca. /.../ 
Tam właśnie mieszkała moja ciocia 
Karolina Solipiwko z mężem i piątką 
dzieci – mówi poruszony Zdzisław Ko-
guciuk. Opowiada, jak czwórka dzieci 
schroniła się do piwnicy na kartofle. 
Najstarszy syn przykrył rodzeństwo 
swoim ciałem, i patrząc przez okien-
ko, był świadkiem zabójstwa rodziców 
i 8-miesięcznego brata, którzy dostali 
się w ręce Ukraińców. – Jak zginęli, 
nie wiadomo, bo ich ciała nie zostały 
odnalezione, prawdopodobnie uległy 
spaleniu. Musiała to być potworna 
zbrodnia, gdyż młody człowiek, który 
to widział, dostał potem pomieszania 
zmysłów i spędził resztę życia w szpita-
lu psychiatrycznym – opowiada rodzin-
ną historię pan Koguciuk. /.../ Tymcza-
sem w zajętej przez Ukraińców części 
wsi działy się prawdziwie dantejskie 
sceny. Wspomina je Katarzyna Dyczko 
z domu Grabowska, uciekająca z 3-let-
nim bratankiem na ręku. „Wybiegając 
ze stodoły, widzieliśmy już palącą się 
wieś i słyszeliśmy straszny, przeraża-
jący krzyk „ratunku” – relacjonowała. 
„W czasie ucieczki koło nas świstały 
kule, lecz my ze strachu nie odwraca-
liśmy głów, dopiero zatrzymaliśmy się 
na stacji w Jagodzinie”. Jak się oka-
zało, krzyczała sąsiadka Katarzyny 
Dyczko – Teresa Petruk, którą Ukra-
ińcy zamordowali w okrutny sposób, 
odrąbawszy jej wcześniej siekierą ręce. 
Niektóre relacje znajdujące się w zbio-
rach Zdzisława Koguciuka posiadają 
dziś unikatową wartość, gdyż złożyli je 
ludzie, którzy już nie żyją. Dotyczy to 
m.in. wstrząsających wspomnień pani 
Heleny Stachniuk z Chełma. Jej ojca 
Ukraińcy zatłukli na śmierć drewnia-
nym kołkiem. Jako mała dziewczynka 
była świadkiem zastrzelenia mamy i 
czteroletniego brata Franka. Tego dnia 
straciła też babcię i siostrę. „Zostałam 
sama, przytuliłam się do mamy, zapar-
łam dech, żeby oprawcy pomyśleli, że 
nie żyję” – pisze w relacji pani Helena. 
„Kiedy podpalili zabudowania, pobie-
gli dalej… płomienie rozprzestrzenia-
ły się coraz dalej, aż dosięgły mamę i 
mnie… zaczęłam sama na sobie gasić 
ogień. Udało się, ale zostałam naga, 
bo to, co miałam na sobie, uległo spa-
leniu. Podeszłam do tłumoczka, wycią-
gnęłam jakąś rzecz ubraniową, przytu-
liłam do siebie z przodu i poszłam do 
drogi. Przy drodze widziałam babcię z 
rozrąbaną głową oraz najstarszą sio-
strę Marysię z rozerwaną od kuli nogą, 
a przy niej kałużę krwi”./.../  Prawdzi-
wie krwiożerczy szał ogarnął jednego 
z Ukraińców mieszkających w samych 
Jankowcach – Iwana Szpaka. Po opa-
nowaniu wsi przez oddział OUN-UPA 
wtargnął z siekierą do obejścia swo-
ich sąsiadów Grabowskich, z którymi 
utrzymywał wcześniej bardzo dobre 
stosunki. Zamordował dwoje z nich, 
a trzeciej – Michalinie Grabowskiej – 
odrąbał rękę. Kobieta przeżyła…/.../ 
Licząca blisko 150 numerów i zamiesz-
kana przez ponad 600 osób tętniąca 
życiem wieś to dziś zarośnięte chasz-
czami ustronie. Nie sposób dostać się 
tu suchą nogą, gdyż nieregulowana 
rzeczka w czasie opadów zmienia ko-
ryto i płynie nieuczęszczaną od blisko 
70 lat, zarosłą krzakami drogą.  /.../ 
Ci, którzy doszczętnie nie spłonęli, leżą 
pogrzebani gdzieś w prowizorycznych 
mogiłach rozrzuconych na terenie 
wymarłej wsi”. (http://dziennik.arty-
styczny-margines.pl/zbrodnie-sniace-
sie-po-nocach-zaglada-wsi-jankowce).  
„Tam właśnie mieszkała moja ciocia 
Karolina Solipiwko z mężem i piątką 
dzieci – mówi Zdzisław Kogucik. Opo-
wiada, jak czwórka dzieci schroniła 
się do piwnicy na kartofle. Najstarszy 
syn przykrył rodzeństwo swoim ciałem 
i patrząc przez okienko, był świadkiem 

zabójstwa rodziców i 8-miesięcznego 
brata, którzy dostali się w ręce Ukra-
ińców. – Jak zginęli, nie wiadomo, 
bo ich ciała nie zostały odnalezione, 
prawdopodobnie uległy spaleniu. Mu-
siała to być potworna zbrodnia, gdyż 
młody człowiek, który to widział, dostał 
potem pomieszania zmysłów i spędził 
resztę życia w szpitalu psychiatrycz-
nym. Tragiczny był tez los pozostałych 
osieroconych dzieci. /..../ Tragicznego 
poniedziałku do dziś nie może zapo-
mnieć Stanisława Grzywna, która w 
czasie napadu miała 14 lat. Zanim 
uciekła, słyszała rozdzierające krzyki 
dochodzące z oddalonego o blisko 150 
metrów gospodarstwa przynależącego 
już do sąsiedniej wsi o nazwie Zamo-
stecze, do której wtargnęli banderowcy. 
Mieszkała tam rodzina z dziesięcior-
giem małych dzieci. – Te przeraźliwe 
krzyki to nie mogło być nic innego, jak 
mordowanie tych dzieci” (Adam Kru-
czek: Ból kresowych serc; w: „Nasz 
Dziennik” z 30 – 31 stycznia 2010). 

W folwarku Kaznopol pow. Luboml 
Ukraińcy zamordowali 6-osobową ro-
dzinę Andrzeja Jesionczaka  z 4 dzieci. 

We wsi Kąty (Kuty) pow. Luboml 
upowcy i chłopi ukraińscy z okolicz-
nych wsi siekierami, widłami, drągami 
i innymi narzędziami wymordowali 
około 250 Polaków, imiennie znane jest 
213 ofiar; całe studnie napełnili żywy-
mi, poranionymi bądź już martwymi; 
np. Jaszczukową z 5 córkami wrzucili 
do studni żywcem. Janinie Prończuk 
i jej dwom synom w wieku lat kilku 
odcięli głowy. Niemowlę o nazwisku 
Sacharuk zabili uderzając główką o 
ścianę domu – w tym dniu odbywały 
się jego chrzciny.  „30 sierpnia w nocy 
straszny stukot w okno „Widczyniaj 
skarej!”. Tato był na strychu, a mama 
otworzyła. Weszło ich może z dziesięciu 
„Swyty lampu!”. Mama ze strachu nie 
mogła zapałek znaleźć. Krzyczy „Ska-
rej! Wychody!”. Wygnali nas do sieni 
i pytają się „A de twyj czołowik?”. A 
mama zauważyła siekierę. Siostra Ka-
sia, która miała 16 lat zaczęła prosić 
„Dzieduniu, nie bijcie nas, co my komu 
zrobili, nie bijcie.” Ja to usłyszałam i 
mnie w uszach zadzwoniło, i upadłam 
bez pamięci. Mama obuchem w czoło 
dostała. Czaszka pękła, ale do mózgu 
nie doszło. A siostrę ostrzem na pół, 
czaszka była rozrąbana. Ale pierw-
sza tura nie paliła, tylko zabijała. Nie 
wiem jaki to cud, że nas nie zaciągnęli 
do studni. Bo wszystkie studnie były 
zarzucone trupami. Zanim druga tura 
przyszła palić, to mama się obudziła i 
podniosła Kasię, a ona nieżywa. Pod-
nosi mnie, a ja się ruszam. Ale nic nie 
pamiętam. Krwi zeszła okropna kałuża. 
.,,,. Już się palił dom. Mama wywlokła 
mnie w kartofle na ogród i miała wy-
nieść Kasię, ale już cały dom był w 
płomieniach. Kasia spalona. Tato wy-
skoczył w buraki i leżał, i widział, jak 
sąsiada ciągnęli do studni, a wszystkie 
studnie były pełne trupów. Mama ze 
mną na plecach coraz dalej w pole. 
Było ładne proso. Już tak spadła z sił, 
że nie dała rady mnie nieść. I leżąc w 
tym prosie, słyszy mama głośny gwar 
„Jak znajdesz to dobyjaj!”. A ja nic nie 
pamiętam, nieprzytomna byłam i wci-
snęła głowę w ziemię, żeby nie widzieć 
jak będą dobijać. Tyle krwi zeszło i wi-
docznie ze zmęczenia usnęła. Obudziła 
się, ptaszęta śpiewają, krowy ryczą, 
słońce ślicznie świeciło. Mama zaczęła 
głośno płakać „Gdzie moja Kasia!?” I 
ja się obudziłam. Spojrzałam na mamę, 
a na twarzy sama krew. I na sukience 
skorupa z krwi. Podnosi głowę, czy 
może ktoś jest. Ja już oprzytomniałam i 
ciągnę mamę do ziemi. A mama mówi, 
że nie możemy tu siedzieć, że trzeba 
szukać ludzi, może wszystkich nie po-
bili i coraz głowę do góry. I zobaczył 
tato, że ktoś jest w prosie i pędzi żeby 
zobaczyć kto, i wziął nas w ramiona i 
mówił, że czaszka na pół rozrąbana, 
ale nie wiedział, która z nas. Mówi 
„Ja wszystkich trupów wyciągnął ze 
studni. A sąsiadka Czuniowa mówi, 
że widziała jak twoja Marysia niosła 
jedną z dziewczyn i uciekała w pole, 
a ona siedziała ze swoimi dziećmi w 
grochu, to szukaj w polu, może żywe, 
a może nieżywe.” I odnalazł nas, ale 
Kasi nie odnalazł. Pozbierał kości i w 
ogródku zakopał. I do dziś leżą” (Ste-
fania Sawicka z domu Macegoniuk; w: 
http://dziennik.artystyczny-margines.
pl/a-wszystkie-studnie-byly-pelne-tru-

pow ; ze zbiorów Ewy Siemaszko).  
„O. Kazimierz Prończuk z Kątów k/ 
Lubomla, 4 km od jagiłłowego kościo-
ła z 1412 r. gdzie był ochrzczony. Uro-
dzony 17.04.1932 r. W domu było ich 
dziesięcioro. Zamożna rodzina, gdzie 
ojciec wystawił duży dom pod blachą 
- były ogrody i sad i sporo gruntów 
ornych. Szkołę rozpoczął w Kątach. 
Wojna przerwała rodzinne szczęście. 
31.08.1943 r. UPA wraz Ukraińcami 
z sąsiednich chutorów - wymordowali 
i spalili Kąty. Wymordowano ponad 
300 osób w tym rodzinę Prończuków. 
Ocalał ojciec, dwóch braci i dwie sio-
stry. Kazimierz jedenastoletni chłopiec 
wraz z ojcem i bratem, zbijali w Lu-
bomlu trumny - swoim najbliższym, a 
po dwóch dniach od mordu - pojechali 
po umęczone zwłoki matki rodzeństwa. 
Zapamiętany widok był okropny - pobi-
tych siekierami matkę z małymi dzieć-
mi - posadzono opartą o gruszę na ław-
ce i pokładziono na jej kolana zwłoki 
pobitych dzieci. Ukraińcy szydzili - że 
to pomnik Matki Polki! Wszystko to i 
sceny mordu widział ukryty w pobli-
żu domu. Pochowali w skrzyniach, na 
lubomelskim cmentarzu od drogi. Oj-
ciec tak przeżył, tą gehennę, ze w kilka 
tygodni dostał paraliżu nóg a potem, 
jesienią 1943 r. zmarł w Lubomlu z tę-
sknoty za utraconą rodziną. W 2012 r. 
podczas jedenastej podróży do Polski 
z Argentyny O. Kazimierz zaprowadził 
nas w Lubomlu nad kopczyki z kośćmi 
najbliższych i tam opowiedział sceny 
z mordu i pochówku. Była to najtra-
giczniejsza opowieść, jaką słyszałem o 
pomordowanych z Wołynia”. (Krzysz-
tof Kołtun: Wspomnienie o Ojcu Re-
demptoryście Kazimierzu Prończuku; 
w:  http://www.rymacze.pl/a29.html). 
Świadek Władysław Tołysz: „W Ką-
tach widzieliśmy jeszcze drastyczniej-
sze sceny. Widziałem zamordowanego 
swego kolegę, a jednocześnie wspa-
niałego ucznia. Nazywał się Prończuk. 
Gdy banderowcy mordowali jego mat-
kę, rzucił się jej na pomoc. Oprawcy 
odrąbali mu ręce i nogi i położyli na 
taborecie. Umarł z upływu krwi. Ukra-
ińcy dokonali też mordu we wsi Czmy-
kos. Była to osada ukraińska, ale miała 
kolonie polską. Kilkunastu młodym 
mieszkańcom udało się ujść nożom 
i siekierom oprawców. Starsi zosta-
li wyrżnięci. Ukraińcy zamordowali 
m.in. nauczycielkę Jakubowską, którą 
znałem i wielu innych”. (Władysław 
Tołysz: Najłatwiejszy łup dla zbrodnia-
rzy”; w  Marek A. Koprowski: Wołyń. 
Epopeja polskich losów 1939 – 2913. 
Akt II. Warszawa  2013; s. 225) 

Koło wsi Kotów pow. Brzeżany, na 
drodze, na której 15 sierpnia zamordo-
wano ks. Bilińskiego: „Na tym samym 
miejscu zginął również leśniczy /?/ Po-
lak wracający bryczką do domu, dnia 
30.VIII” (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 
42. k. 20 – 26). 

We wsi Kowalówka pow. Kowel: „30 
sierpnia 1943 roku Budy Ossowskie i 
kolonia Kowalówka o świcie zostały 
otoczone przez uzbrojone bandy, które 
wyszły ze wsi Wołczak i Rzewuszki i do-
konały masowej rzezi na ludności pol-
skiej. Rezultat był przerażający: w Bu-
dach Ossowskich ponad dwieście osób, 
w tym ponad osiemdziesięcioro dzieci, 
w Kowalówce na 23 rodziny 32 osoby 
zamordowane. Rodzina Czarneckich 
wymordowana cała; ojciec rodziny Jan 
Czarnecki – lat 55, żona Dominika  - 
lat 53, córka Maria, mężatka – lat 23, 
córka Walentyna lat 19, dwaj synowie, 
bliźniaki Marian i Eugeniusz po 14 lat, 
najmłodsza córeczka Marii – Krystyna 
– lat 3. Uratował się tylko syn Staszek – 
lat 21, w tym czasie nieobecny”. (Frag-
ment książki Henryka Katy „Wojenne 
Wichry” wydanej dzięki Urzędowi 
Miasta Otwocka w 2001 r. Nakład 200 
egzemplarzy. Przepisany przez Bogu-
sława Szarwiło, w: http://27wdpak.btx.
pl/publikacje/435-woy-przed-qburzq ). 

W kol. Łuczyce pow. Kowel Ukraińcy 
zamordowali 3 Polaków: starsze mał-
żeństwo i kobietę. 

W kol. Marianówka /Huta – Ma-
rianówka/ pow. Łuck zamordowali 
4-osobową rodzinę: Kacpra Cybulskie-
go, lat 42, jego żonę, lat 40, i ich dwoje 
dzieci, syna lat 5 i córkę, lat 15.     

We wsi Maszów pow. Luboml zamor-
dowali kilka rodzin polskich. 

We wsi Myślina pow. Kowel „ukra-

ińscy partyzanci” z okolicznych wsi 
pod dowództwem Fedora Hałuszki, 
powracając z rzezi ludności polskiej w 
Rudnikach, zamordowali co najmniej 
26 Polaków, głównie kobiety i dzieci; 
zgwałcili 16-letnią Leokadię Czarny 
i spalili ją żywcem razem z 18-letnim 
bratem oraz 5-osobową rodziną My-
ślińskich. Zamordowali też 4 rodziny 
żydowskie liczące 16 osób, ukrywane 
przez Polaków. 

W kol. Ostrówek koło Turii pow. 
Włodzimierz Wołyński zamordowali 
3 córki Moroziuków w wieku 4 – 13 
lat, które ich rodzice powierzyli opie-
ce Ukraińca z Turii a sami ukryli się w 
lesie. 

We wsi i majątku Ostrówki pow. Lu-
boml upowcy oraz Ukraińcy (męż-
czyźni i kobiety) z sąsiednich wsi: So-
kół, Połapy, Przekurka, Huszcza, Sztun 
i innych dokonali ludobójczej rzezi 
około 520 Polaków. Uzbrojeni byli w 
broń palną, w siekiery, widły, kosy, to-
pory, młotki do zabijania zwierząt go-
spodarskich. Polacy byli bezbronni nie 
wierząc, że po kilkusetletnim zgodnym 
współżyciu może im coś grozić ze stro-
ny sasiadów. Ukraińcy zgonili Pola-
ków na plac szkolny, potem mężczyzn 
wpędzili do szkoły a kobiety z dziećmi 
do kościoła. Starszyzna ukraińska za-
rządziła: „Lachy, widdajte hodynnyki i 
zołoto, a to zaraz was wybijem” („Po-
lacy, oddajcie zegarki i złoto, a jak nie, 
to zaraz was wybijemy”). W szkole 
zamknęli kilkuset mężczyzn, którzy 
rozpoczęli pieśń „Kto się w opiekę 
odda Panu swemu”. Oprawcy bijąc 
kolbami wyprowadzali grupkami męż-
czyzn po kilku: do okólnika Jana Tru-
siuka, za sad gospodarza Suszki (81 
zwłok), oraz w okolicę kuźni Edwarda 
Bałandy (około 20 osób), gdzie ich 
mordowali uderzeniami w tył głowy 
siekierą lub wielkimi maczugami 
drewnianymi. W czwartej mogile znaj-
dowało się 5 zwłok, w pobliżu kościo-
ła. Ksiądz Stanisław Dobrzański został 
zamordowany przez odcięcie głowy w 
okólniku Jana Trusiuka, którą następ-
nie wbili na pal. Wiele osób zabili w 
mieszkaniach, w obejściach gospodar-
skich, na polach i drogach oraz wrzuci-
li do studni, np. 90-letniego Władysła-
wa Kuwałka. Po dwóch godzinach, 
gdy mężczyźni byli już wybici, modlą-
ce się i śpiewające pieśni religijne ko-
biety z dziećmi i starcami zamierzali 
spalić, ale w okolicy pojawiły się sa-
mochody z Niemcami. Wobec czego 
oprawcy w pośpiechu wyprowadzili tę 
grupę liczącą ponad 300 osób i popę-
dzili na rżysko pod las Kokorowiec w 
pobliżu wsi Sokół. Tutaj brali po 10 
osób, najczęściej rodzinami, kazali 
kłaść się twarzami do ziemi i mordo-
wali strzałami w tył głowy oraz uderze-
niami bagnetów. Oczekujący na swoją 
kolej dokładnie widzieli rzeź poprzed-
ników. Wśród morderców rozpoznano 
znajomych Ukraińców z sąsiednich 
wsi. Po rzezi oprawcy sprawdzili, czy 
wszyscy są zabici, rannych dobijali. 
Pomimo tego ocalało 13 lub 25 osób, w 
tym 10 dzieci w wieku lat od 3 do 16. 
W Ostrówkach Ukraińcy zamordowali 
około 520 Polaków. W święto Naro-
dzenia NMP, 8 września 1943 roku, 
Ukraińcy ze wsi Równo spalili drew-
niany kościół p.w. św. Andrzeja Apo-
stoła wybudowany w 1838 r. wraz z 
wystrojem wnętrza i paramentami. W 
1992 roku Polska uzyskała zgodę i eks-
humowano jedną mogiłę zbiorową na 
okólniku Jana Trusiuka wydobywając 
szczątki 80 Polaków, w tym dwojga 
dzieci w wieku około 6 lat. Wówczas 
pozostałych mogił nie odnaleziono, w 
tym mogiły kobiet i dzieci pod wsią 
Sokal, a miejscowi Ukraińcy nie chcie-
li jej wskazać. O następne ekshumacje 
strona polska prosiła stronę ukraińską 
przez kilka lat. Taki był skutek przyja-
cielskiego obściskiwania się kolejnych 
prezydentów Polski z prezydentem 
Ukrainy Juszczenką, który Ukrainę bu-
dował na ideologii banderowskich lu-
dobójców. Dopiero w 2010 roku doko-
nał ekshumacji na tzw. Trupim Polu dr 
Leon Popek z IPN w Lublinie. Świa-
dek Aleksander Pradun relacjonuje: 
„Na placu szkolnym było dużo spędzo-
nych ludzi, przeważnie kobiet z dziećmi 
i staruszków. Młodzież i mężczyźni byli 
w szkole. Tych, których przyprowadzo-
no, wpuszczano do środka, ale na ze-
wnątrz nie wypuszczano nikogo. Z pla-
cu też trudno było odejść, gdyż bulbow-

cy pilnowali z każdej strony. Ludzie byli 
przestraszeni i zdeterminowani. Nie-
którzy próbowali ucieczki, ale tylko 
nielicznym się udała. Widziałem, jak 
ktoś przebiegł przez łąkę Kloca do za-
budowań Dąbrowy, ale zaraz nastąpił 
strzał. Przerażeniu ludzie zaczęli mó-
wić, że został zabity jakiś mężczyzna i 
wówczas wszyscy zrozumieli, po co zo-
staliśmy zwołani. Był to pierwszy mord 
dokonany na oczach ludzi. Na placu 
szkolnym zobaczyłem brata Staśka. 
Kiedy zaczęliśmy rozmawiać, podeszła 
do nas mama i zapytała, czy nie widział 
ojca. Niestety, nie miał żadnych infor-
macji o nim. Zaczęliśmy z mamą nama-
wiać brata do ucieczki. W tym momen-
cie zobaczyliśmy, jak przez łąkę Kloca 
przechodził Czesiek Kuwałek, kolega 
brata. Szedł w kierunku zabudowań. I 
znów zaczęliśmy go namawiać, żeby 
gdzieś się skrył. Mama mówiła: „Patrz, 
Czesiek poszedł i nie było strzału. Wi-
docznie nie zauważyli. Idź wolno, jeśli 
zobaczą, to zawrócą”. Ale brat nie po-
słuchał naszych rad i poszedł do szkoły. 
Już go więcej nie zobaczyliśmy. Wokół 
szkoły zaczął zaciskać się pierścień 
Ukraińców. Siłą zapędzili mężczyzn i 
młodzieńców do szkoły. Kobiety, dzieci 
i starców pozostawili na placu. W tym 
momencie wyszła ze szkoły Blatowa ze 
swym synkiem. Stanęła przed zebrany-
mi i powiedziała: „Ludzie, już wiemy, 
po co nas zwołali, klękajmy i módlmy 
się”. Wszyscy uklękli, a ona zaczęła 
pieśń „ Pod Twoją obronę”. Po krót-
kich modłach padł rozkaz przejścia z 
placu szkolnego w pobliże kościoła. 
Niektóre kobiety i dzieci zaczęły pła-
kać. Droga z placu do kościoła wynosi-
ła około 200 metrów. Była obstawiona 
po obu stronach bulbowcami. Niektó-
rzy z nich byli z psami. Trzymali na 
smyczy wilczury i szczuli nimi ludzi. 
Psy wyrywały się i mocno szczekały. 
Ludzie zaczęli krzyczeć, a bulbowcy 
śmiali się i krzyczeli: „Beri Lachiw”. 
Po drugiej stronie ulicy, za szkołą stała 
grupa ukraińskich chłopów. Byli uzbro-
jeni w siekiery. Pijani, śmiali się gło-
śno. Musieli to być główni oprawcy. 
Starsi mówili, że to oni będą nas mor-
dować. Kiedy zapędzono nas do ko-
ścioła, zamknięto za nami drzwi i nagle 
rozległy się wokoło wybuchy, jakby 
eksplozje granatów. To też musiało być 
na postrach, bo do wnętrza kościoła 
nic się nie dostało. Ludzie zaczęli mo-
dlić się i śpiewać. Niektórzy powcho-
dzili na chór. Widziałem, jak ktoś 
wszedł na strych. Prawdopodobnie 
przeżył. Dobrze znałem obejścia w ko-
ściele, bo służyłem do Mszy św. Zaczą-
łem mówić mamie, by odstawić płótno 
przy wielkim ołtarzu i schować się. Był 
tam obszerny grób z podobizną Pana 
Jezusa. Bez trudu pomieściłby cztery 
osoby. Mama odpowiedziała, że w ko-
ściele nie ma gdzie się ukryć. Powie-
dział też po raz drugi, że: „Co będzie 
ludziom, to i nam”. Po około godzinie 
otworzyły się frontowe drzwi i do ko-
ścioła zajrzało kilku bulbowców. Skie-
rowali w naszą stronę trzymaną w rę-
kach broń i kazali nam wychodzić. 
Przestrzegali także przed próbą uciecz-
ki. Po wyjściu na zewnątrz zobaczyli-
śmy, że ulica z kościoła do szkoły jest 
obstawiona. Bulbowcy stali jeden przy 
drugim z bronią gotową do strzału w 
ręku. Byli bardzo podenerwowani. Nie-
którzy pytali między sobą, gdzie nas 
popędzą i dlaczego tak nagle wszystko 
się dzieje. Doszliśmy do szkoły. W kilku 
miejscach zaczęła palić się wieś. Pło-
nął też okólnik Trusiuka - czyli zabudo-
wania ciotki. Ciotka była z nami, bo 
gdy ludzie zrozumieli, co ich czeka, za-
częli grupować się rodzinami. Chcieli 
być blisko siebie. Wówczas ciotka po-
wiedziała do mamy, że widziała, jak w 
jej zabudowaniach coś kopano. Mówi-
ła, że to na pewno dół dla mężczyzn, bo 
szkoła była pusta, a drzwi pootwierane. 
„Teraz podpalili, żeby śladu nie było” 
- i zaczęła mocno płakać. Jej syn, Jan 
Trusiuk zakopał się w słomie w stodole. 
Bała się, że spali się żywcem. Ukraińcy 
zaczęli pędzić nas groblą, która prowa-
dziła koło cmentarza ku Woli Ostro-
wieckiej. Droga była obstawiona bul-
bowcami. Stali co kilkanaście metrów. 
Krzykiem i biciem popędzali nas do 
szybszego marszu. Gdy byliśmy na gro-
bli, usłyszeliśmy strzelaninę od strony 
Borowy. Strzelano z broni maszynowej. 
Kule świstały jak rój pszczół ponad na-
szymi głowami. Słyszeliśmy też wybu-
chy i wnet za nami, około 200 metrów 
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w lasku koło cmentarza, zaczęły rwać 
się pociski. Ludzie mówili, że to chyba 
Niemcy. Polacy się nie kryli, natomiast 
bulbowcy szli chyłkiem, niektórzy przy-
padli do ziemi i groźnie nawoływali do 
szybkiego marszu. Ktoś zaproponował, 
żeby wykorzystać sprzyjający moment i 
uciekać do wsi. Mówili, że wszystkich 
nie zabiją, a gnać za nami nie będą, bo 
się boją. Kilka osób zawróciło. Byli to 
w większości starsi mężczyźni. Nie uszli 
daleko, bo zaraz padły strzały, a oni 
osunęli się na ziemię. Może ta ucieczka 
udałaby się, gdyby wszyscy jednocze-
śnie zawrócili i rozbiegli się po krza-
kach. Było to jednak niemożliwe, bo 
szły prawie same kobiety, w większości 
z małymi dziećmi na rękach. Cóż więc 
biedni mieliśmy począć. Zdaliśmy się 
na łaskę Bożą. Ciotka i mama mówiły, 
że najpierw wymordowali Żydów, a te-
raz przyszła kolej na nas. „My, to już 
my, ale te dzieciątka, tylko żyć. Jakich 
czasów doczekaliśmy, cóż komu jeste-
śmy winni” - rozpaczały. Bulbowcy 
miotali się, krzyczeli, popychali nas i 
bili. Ludzie starali się iść jak najwol-
niej, licząc na wybawienie ze strony d 
Tuż przed cmentarzem droga wchodzi-
ła w wąwóz. Po obu jego stronach było 
wysokie piaszczyste wzniesienie, które 
zasłaniało widok od strony zachodniej, 
skąd padały strzały. Gdy zrównaliśmy 
się z cmentarzem, niektórzy starsi lu-
dzie nie chcieli iść dalej. Mówili: „Wie-
my, gdzie nas pędzą i co nas czeka. Le-
piej zostać na cmentarzu niż gdzieś w 
krzakach. Cmentarz to zawsze miejsce 
poświęcone”. Po tych słowach kilka 
osób wyszło z kolumny, kierując się w 
stronę cmentarza. Starali się szybko 
przekroczyć jego bramę. Padły strzały i 
martwi osunęli się na ziemię. Nie znam 
ich nazwisk, bo nie można było się do-
wiedzieć, gdyż bulbowcy zaczęli strze-
lać. Bijąc i wrzeszcząc, zmuszali nas do 
szybkiego kroku. Tuż przed cmenta-
rzem droga wchodziła w wąwóz. Po 
obu jego stronach było wysokie piasz-
czyste wzniesienie, które zasłaniało wi-
dok od strony zachodniej, skąd padały 
strzały. Gdy zrównaliśmy się z cmenta-
rzem, niektórzy starsi ludzie nie chcieli 
iść dalej. Mówili: „Wiemy, gdzie nas 
pędzą i co nas czeka. Lepiej zostać na 
cmentarzu niż gdzieś w krzakach. 
Cmentarz to zawsze miejsce poświęco-
ne”. Po tych słowach kilka osób wyszło 
z kolumny, kierując się w stronę cmen-
tarza. Starali się szybko przekroczyć 
jego bramę. Padły strzały i martwi osu-
nęli się na ziemię. Nie znam ich na-
zwisk, bo nie można było się dowie-
dzieć, gdyż bulbowcy zaczęli strzelać. 
Bijąc i wrzeszcząc, zmuszali nas do 
szybkiego kroku. Byłem światkiem 
strasznej sceny. Stary organista Radoń 
szedł o krok od nas, trzymając pod rękę 
swoją żonę. Nagle wystąpili z kolumny 
i powiedzieli, że dalej nie pójdą, bo i 
tak nas zabiją, więc woli umrzeć na 
cmentarzu. Zdążyli tylko wejść za bra-
mę, gdy padły strzały. Oboje upadli. 
Widziałem, jak konwulsyjnie wzdrygały 
się ich ciała. Patrząc na to wszystko, 
kobiety i dzieci zaczęły głośno płakać i 
krzyczeć z przerażenia. Za cmentarzem 
skręciliśmy w krzaki w kierunku lasu 
Kokorawiec, położonego na północny 
wschód od naszej wsi. Ludzie poruszali 
się powoli, mimo ciągłego popędzania 
do szybszego marszu. Mieli nadzieję na 
wybawienie przez Niemców. Im się jed-
nak nie spieszyło. Jak się później oka-
zało, byli to rzeczywiście Niemcy. Je-
chali niby na odsiecz, zagrożonym 
przez bulbowców mieszkańcom wsi: 
Ostrówki, Wola Ostrowiecka i Jankow-
ce (Kąty były już wymordowane). Za-
miast jechać bezpośrednio z Lubomla 
do Ostrówek, podążali okrężną drogą, 
przez Jagodzin, Wilczy Przewóz, Rów-
no i Borowę. Gdy z daleka zobaczyli, że 
we wsi są jeszcze bulbowcy, zaczęli 
strzelać na postrach. Obejrzałem się za 
siebie parę razy. Ukraińcy z obstawy, 
którzy leżeli z bronią maszynową, za-
częli wycofywać się za nami. Popędza-
ni, szliśmy wolno do przodu, bo już 
każdy wiedział, co z nami zrobią. Star-
sze kobiety i dzieci zrzucały z siebie 
cieplejszą odzież. Wiedzieli, że już nie 
będzie im potrzebna. Za idącą kolumną 
ludzi, okrążoną gęsto przez bulbow-
ców, pozostawała szeroka droga zmię-
tego łubinu, ziemniaków i traw, na któ-
rej leżała porzucona odzież. Szliśmy na 
przełaj, z krzaków wychodziliśmy na 
pola i odwrotnie. Widok był przeraża-
jący. Kiedy znaleźliśmy się w połowie 

drogi między cmentarzem a miejscem 
kaźni, zarządzono postój. Spędzono 
nas w jedną grupę. Starsi i matki z 
dziećmi na ręku zaraz posiadali na zie-
mi, aby trochę odpocząć. Bulbowcy 
stali wokoło nas. Było ich dużo, patrzy-
li na nas jak sępy na swą zdobycz. Broń 
trzymali gotową do strzału. Niektórych 
Ukraińców rozpoznawano. Pochodzili 
z Huszczy i Przekurki. Starsi ludzie 
znali ich i ich rodziców. Zaczęli więc 
pytać, co z nami zrobią, dokąd nas pę-
dzą i za co chcą nas mordować. Patrzy-
li na nas jak wilki i odchodzili na bok. 
Jeden z bulbowców stał naprzeciw nas. 
Poznała go matka mego stryja, Łuka-
sza Praduna. Według niej pochodził z 
Przekurki. Zapytała go po imieniu i na-
zwisku: „Za co będziesz nas zabijać. 
Twoich rodziców znam dobrze, żyliśmy 
w zgodzie”. Popatrzył na nią, rozejrzał 
się nieznacznie i odpowiedział: „Ja 
was byty ne budu”. Staruszka rzekła: 
„Ale drudzy wybiją”, a on na to: „To ja 
wrze ne znaju, ja toże muszu buty z 
nemi, takij rozkaz” i odszedł. Postój był 
krótki, może 5 minut. Z krzykiem kaza-
no nam wstawać. Zaczęli nas pędzić 
dalej w stronę Sokoła, bliżej lasu Koko-
rawiec. Szliśmy polem obsianym łubi-
nem. Był dość wysoki. Nagle zauważy-
liśmy, że obok nas leżał w łubinie mło-
dy chłopiec - Edward Soroka. Starsi go 
znali, ja też z widzenia. Pochodził z 
Woli Ostrowieckiej. Uciekł ze wsi przed 
bulbowcami i tutaj się ukrył. Kryjówka 
była dobra, ale nasz przypadkowy kie-
runek nie ominął go. Leżąc na wznak w 
łubinie, położył palec na ustach i pa-
trząc na nas pokazał, aby się nie oglą-
dać i nie patrzeć na niego. Obok gęsie-
go szli bulbowcy z obstawy. Ludzie, 
którzy go widzieli, mówili po cichu in-
nym, żeby się nie oglądali, że może Bóg 
da, chłopaka nie zauważą i przeżyje. 
Przeszliśmy, a on pozostał. Okazało się 
później, że niezauważony ocalał. Ode-
szliśmy z tego miejsca może z kilometr i 
dotarliśmy do niedużej polanki koło 
lasu, otoczonej z trzech stron olszyną. 
Tylko od wschodu było nieduże pole, 
na którym rósł łubin. Na tej polance 
znów nas zatrzymali, a wśród bulbow-
ców powstało ożywienie. Na uboczu 
stało kilku Ukraińców lepiej ubranych. 
Mieli przy sobie krótką broń. Musiała 
to być starszyzna. Przez krótką chwilkę 
radzili. Po naradzie postanowili dalej 
nas nie pędzić, ale tu wymordować. Tak 
też się stało. Było nas dużo, bo wszyst-
kie kobiety z Ostrówek, dzieci do lat 15, 
kilku dziadków i część kobiet z Woli 
Ostrowieckiej. Byliśmy obstawieni gę-
sto przez bulbowców. O ucieczce nie 
było mowy. Ludzie stali, niektórzy z 
dziećmi na ręku siedzieli, bo było im 
ciężko je utrzymać. Modlili się, bo już 
było wiadomo, że na tej polance roze-
gra się tragedia. Po krótkiej chwili pa-
dła komenda, żeby ludzie zrzucili z sie-
bie grubszą odzież. Ukraińcy krzyczeli, 
by wychodzić na środek polany po 10 
osób. Początkowo nikt nie chciał do-
browolnie iść na śmierć. Powstał płacz, 
lament i błagania, aby nas puścili, bo 
nikomu nic złego nie zrobiliśmy. Ale oni 
nie słuchali, tylko robili się coraz bar-
dziej wściekli. Rzucili się na nas jak 
mocno wygłodzone zwierzęta i zaczęli 
wyciągać z tłumu stojących z brzegu. 
Schwytani zostali odprowadzeni na 
środek polany, gdzie kazano im kłaść 
się w koło, twarzami do ziemi. Następ-
nie zaczęli strzelać ofiarom w tył głowy, 
a my musieliśmy na tę tragedię patrzeć. 
Po chwili wszyscy bulbowcy rzucili się 
na nas. Było im widocznie pilno, bo 
każdy odrywał z grupy parę osób i roz-
strzeliwał na środku polany. Ludzie, 
lamentując, żegnali się ze sobą. Matki 
brały swe dzieci i kładły obok siebie, 
obejmując je rękami. Tak odchodzili z 
tego świata. Ja, mama, ciocia i bliżsi 
znajomi byliśmy razem w grupie, wciąż 
odwlekając moment rozstania się z tym 
światem. Chcieliśmy jeszcze pożyć 
choć chwilę dłużej. Widziałem okropne 
sceny. Rozstrzeliwani w pośpiechu lu-
dzie byli nieraz trafieni niecelnie. Zra-
nieni podrywali się konwulsyjnie i 
znów opadali na ziemię. Dobijano ich, 
ale najczęściej w męczarniach kończyli 
żywot. Z jednej grupy popędzonej na 
miejsce kaźni po serii strzałów pode-
rwała się mała dziewczynka, może sze-
ścioletnia, i zaczęła mocno krzyczeć: 
„Mamo, mamo”, ale matka już nie 
żyła. Widząc to Ukrainiec podniósł ka-
rabin i strzelił do niej. Dziewczynka 
upadła, ale natychmiast poderwała się 

i, krzycząc, zaczęła iść po trupach, pa-
dając i wstając. Bulbowiec znów strze-
lił. Tym razem aż trzykrotnie. Dziew-
czynka wciąż podnosiła się i krzyczała. 
Zdenerwowany Ukrainiec podbiegł do 
niej i dobił ją kolbą karabinu. Ludzie 
na ten widok odwracali się z płaczem. I 
tak, grupę po grupie, wyciągali i zabi-
jali. Tworzył się duży krąg, gdyż kazali 
kłaść się jeden obok drugiego w no-
gach pomordowanych. Widać było po-
śpiech, bo, głośno krzycząc, coraz 
szybciej wyciągali ludzi na pobojowi-
sko, nie żałując przy tym razów. Mama, 
ja, ciotka Trusiukowa, moja babcia 
Maria i ciotka Wikta z małym dziec-
kiem byliśmy razem. Mama powiedzia-
ła, żebyśmy poszli sami, bo po co mają 
nas szarpać i tak nas śmierć nie omi-
nie. Przyglądać się tej zbrodni już dłu-
żej nie było można. Wstaliśmy, poże-
gnaliśmy się z sobą i z najbliższymi. Z 
płaczem i z okropnym żalem, że trzeba 
opuszczać ten świat, oddaliśmy się w 
ręce oprawców. Popędzono nas w 
miejsce kaźni. Bulbowcy krzyczeli: 
„Lachajte Lachy chutko” - szybko 
kładźcie się Polacy. Mama jeszcze raz 
przycisnęła mnie do siebie. Płakała i 
mówiła jakby do siebie: „Tyle dzieci 
wybiją, cóż one są winne”. Nie mogłem 
płakać, zacisnęła mi się krtań i zrobi-
łem się zupełnie nieswój, obojętny z 
przestrachu. Kładąc się obok siebie , 
półgłosem odmawialiśmy pacierz. 
Mama objęła mnie mocno za szyję, a ja 
zakryłem twarz dłońmi i z okropnym 
strachem wypowiedziałem na koniec: 
„Niech będzie pochwalony Jezus 
Chrystus”. Padły strzały z lewej i z 
prawej strony. Leżałem prawie w sa-
mym środku. Strzały zaczęły zbliżać się 
ku mnie. Zrobiło mi się mocno żal. Po-
myślałem, że mam dopiero 13 lat, a tu 
za chwilę czeka mnie śmierć. Bliziutko 
padł strzał i poczułem podmuch powie-
trza. To musiało być w ciotkę, bo sły-
szałem mocne chrapanie. Okropnie 
przeżywałem ostatnie chwile. Zdawało 
mi się, że we mnie wszystko ustaje. Na-
stępny strzał padł w mamę. Ziemia roz-
bryzgła się po mojej głowie. Poczułem, 
że coś ciepłego spływa po moim karku 
ku lewemu policzkowi. Usłyszałem 
chrapanie i poczułem raptowny skurcz 
ciała. Ręka mamy przycisnęła mnie 
mocniej do siebie, ale tylko na chwilę. 
Nadeszła moja kolej. Oczekiwałem z 
napięciem, prawie martwy z przeraże-
nia. Usłyszałem koło mnie strzał, szum 
w uszach i znów piasek posypał się po 
mojej głowie i rękach. Krótkie chrapa-
nie, ale tym razem z prawej strony. Zbi-
ciem serca oczekiwałem na następny 
strzał, tym razem we mnie, ale strzały 
zaczęły się oddalać. Po chwili zapadła 
cisza i usłyszałem, że w naszych no-
gach Ukraińcy układają następne ofia-
ry. Kiedy wystrzały dobiegły z tyłu, 
troszeczkę mi oddało. Zacząłem w du-
chu modlić się i Pana Boga o przeżycie 
tego potwornego ludobójstwa. Krótko 
to wszystko trwało, bo Ukraińcy roz-
strzeliwali ze zdwojoną szybkością. 
Spieszyli się bardzo. Leżałem żywy 
między trupami i słyszałem błagania, 
lamenty, pisk zabijanych dzieci. Myśla-
łem, że nie wytrzymam i zerwę się do 
ucieczki, ale po chwili przychodziła 
myśl, że jeśli to zrobię, to zabiją mnie 
na miejscu. W czasie układania się na 
pobojowisku, nikt nie wybierał sobie 
miejsca. Każdy kładł się, gdzie popa-
dło. Leżąc wśród trupów poczułem na-
gle, że wciska mi się na wysokości żo-
łądka zmurszały pniaczek. Najgorsze 
było to, że znajdowały się w nim czer-
wone mrówki. Pień uciskał tak dokucz-
liwie, że zaczęło mi brakować powie-
trza, a mrówki rozlazły się po twarzy. 
Zacisnąłem powieki i zamknąłem usta, 
ale po chwili musiałem je otworzyć, by 
nabrać powietrza. Nie mogłem głęboko 
oddychać, bo to zdradziłoby mnie. My-
ślałem, że nie wytrzymam - brak nor-
malnego oddechu, mrówki i okropny 
strach przed śmiercią. Gehenna. In-
stynkt nakazywał cierpieć, aby nawet 
najmniejszym poruszeniem nie zdra-
dzić, że żyję. Leżałem, cierpiałem i słu-
chałem, co się wokoło dzieje. Trwało to 
około godziny. Naraz ustały krzyki, 
płacz i tylko od czasu do czasu padł 
strzał. Ukraińcy rozmawiali między 
sobą głośno: „O dywysia, tsmtoj szcze 
żywe, dobej”. Leżałem w tym pobojo-
wisku i prosiłem Boga, aby mnie nie 
wykryto. O chwili nastała zupełna ci-
sza, tylko jakiś bulbowiec zawołał: 
„No cłopcy, idemo. Ot dywyte, tut mor-

da polska leżyt”. Nastąpiło ożywienie 
miedzy nimi. Zaczęli odchodzić w krza-
ki w stronę Sokoła. Słyszałem z tamtej 
strony cichnące odgłosy. Leżałem jesz-
cze dłuższą chwilę. Była grobowa ci-
sza, bo nawet ptactwo, wystraszone 
strzałami, nie dawało żadnego głosu. 
Chciałem wstać i uciekać, ale bałem 
się, że Ukraińcy z ukrycia patrzą, czy 
ktoś nie przeżył. Leżałem więc dalej, a 
mrówki gryzły mnie po całym ciele. 
Upłynęło około pół godziny. Nadal pa-
nowała niczym nie zakłócona cisza. 
Podjąłem decyzję. Postanowiłem 
ostrożnie podnieść głowę i spojrzeć 
przed siebie, by zobaczyć, co dzieje się 
na placu zbrodni. W dodali dostrze-
głem, że jakaś kobieta ucieka w pobli-
skie krzaki. Opuściłem głowę z powro-
tem i słuchałem, czy nie będą za nią 
strzelać, ale nadal była cisza. Leżałem 
jeszcze chwilę i postanowiłem wstać i 
uciekać. Po raz drugi pomalutku pod-
niosłem głowę, spojrzałem na trupy i 
zobaczyłem, jak wstaje kobieta z dwoj-
giem dzieci. Złapała dziewczynkę i 
chłopczyka za rączki i pobiegła w krza-
ki. Nasłuchiwałem, czy nikt nie będzie 
strzelał. Panowała cisza. Po raz trzeci 
podniosłem głowę i popatrzyłem na 
mamę i ciotkę. Leżały martwe. Mama 
miała oderwany kawałek czaszki. To jej 
mózg rozlał mi się po karku i twarzy. 
Bóg zaślepił wzrok Ukraińców, bo zo-
baczywszy mnie zalanego krwią i mó-
zgiem pomyśleli, że jestem zabity. 
Wstałem i powiedziałem półgłosem: 
„Kto żyw, niech ucieka”. Odbiegłem 
około 50 metrów od pobojowiska i 
skryłem się w łubinie. Położyłem się z 
brzegu, ale tak, by nie być widocznym i 
zacząłem rozglądać się po polanie i po 
trupach. Zobaczyłem, że ktoś wstał i 
zaczął biec w moją stronę. Był to mój 
brat cioteczny, Paweł Jesionczak. Pod-
niosłem się nieco i zacząłem machać 
ręką. Podbiegł i położył się obok mnie. 
Po chwili dostrzegliśmy kobietę z 
dzieckiem uciekającą w kierunku zaro-
śli. Zaczęliśmy się ostrożnie czołgać w 
stronę krzaków. Gdy byliśmy parę kro-
ków od nich, szybko w nie wskoczyli-
śmy. W zaroślach spotkaliśmy kobietę, 
która wcześniej przybiegła z dwojgiem 
dzieci. Dołączyliśmy do niej. Płakała i 
mówiła, że nie wie, jak sobie poradzi z 
malutkimi dziećmi. Chłopak był nieco 
starszy od dziewczynki. Przekonaliśmy 
się, że musimy się dostać do Jagodzina. 
Z pobojowiska ocalała też, ranna w 
głowę, Janina Kuwałek (po mężu Mar-
tosińska). Opowiadała później, że ciot-
ka Wikta była ciężko ranna i poprosiła 
ją o pomoc, ale ona osłabiona nie mo-
gła jej nawet podnieść z ziemi. Pozo-
stawiona bez pomocy wkrótce zmarła. 
Wzięliśmy dzieci na plecy i zaczęliśmy 
powoli i ostrożnie iść. Doszliśmy do 
Ostrówek. Usiedliśmy w krzakach i 
rozglądaliśmy się. Przed nami było 
piaszczyste pasmo, zwane Borowiną, z 
rzadka porośniętą jałowcem. Zobaczy-
łem, jak od strony wsi, między jałowca-
mi szedł szybko mężczyzna, niosąc coś 
na plecach. Kierował się w stronę So-
koła. Musiał to być Ukrainiec, który 
przyszedł po łup. Cofnęliśmy się głębiej 
w krzaki i patrzyliśmy, czy nie ma ich 
więcej. Poczekaliśmy chwilę i zaczęli-
śmy ostrożnie, od krzaka do krzaka, 
pokonywać odkryty teren. Na skraju 
zarośli, w tzw. Borku, zatrzymaliśmy 
się. Widzieliśmy stamtąd Ostrówki. 
Wieś paliła się. Nie było widać ludzi, 
chodziły tylko krowy i konie. Z daleka 
dobiegało wycie psów. Zwróciliśmy się 
do kobiety, żeby tu zaczekała, a my pój-
dziemy bliżej wsi i zobaczymy, jaka jest 
sytuacja (byliśmy od niej około 500 
metrów, w stronę Lubomla). Umówili-
śmy się, że gdy będzie wszystko dobrze, 
to wrócimy i pójdziemy dalej razem. W 
przypadku niebezpieczeństwa miała 
ukryć się z dziećmi w krzakach. Ostroż-
nie doszliśmy do skraju zarośli. Rze-
kłem do Pawła: „Idziemy, ale nie ra-
zem. Ja pójdę pierwszy i pilnie patrz 
wokoło. Jeśli coś zobaczysz, krótko 
gwizdnij. Jeżeli ktoś będzie biegł w 
moim kierunku, krzyknij i uciekaj. Gdy 
będzie cisza i spokój, przebiegnę ze 100 
metrów i położę się. Będę obserwował, 
a ty chyłkiem dobiegniesz do mnie. I 
tak na zmianę. Uścisnęliśmy sobie 
ręce, spojrzeliśmy w oczy i wyszedłem z 
ukrycia. Rozejrzałem się i zacząłem 
biec do wsi. Po około 200 metrach pa-
dłem na ziemię. Leżąc, obserwowałem 
okolicę. Panował spokój, paliły się tyl-
ko niektóre zabudowania i wyły psy. Po 

chwili dobiegł do mnie Paweł. Odpo-
częliśmy chwile i chyłkiem pobiegłem 
aż pod zabudowania. Z bijącym jak 
młot sercem nadsłuchiwałem. Nic, gro-
bowa cisza. Tylko trzask ognia i spada-
jące opalone bale. Wstałem, oparłem 
się plecami o ścianę stodoły i machną-
łem ręką w kierunku Pawła. Poderwał 
się i przybiegł do mnie. Postanowili-
śmy wejść do wsi i rozejrzeć się. Szli-
śmy koło ścian i płotów, bacznie nasłu-
chując i rozglądając się. Szczęśliwie 
dotarliśmy do rowu. Przykucnęliśmy w 
nim i zaczęliśmy obserwować wzdłuż 
wsi i poza budynkami, czy ktoś się tam 
nie kręci. Nie było widać nikogo, tylko 
niektóre budynki dopalały się, na dro-
dze leżało parę trupów, a psy żałośnie 
wyły. Postanowiliśmy wrócić do kobie-
ty, wziąć dzieci i uciekać razem do Ja-
godzina. Wyskoczyliśmy szybko z rowu 
i pochyleni szybko biegliśmy koło za-
budowań w kierunku Borku. Kobieta 
tak się ukryła, że musieliśmy ją po ci-
chu wołać. Po odszukaniu poszliśmy w 
kierunku Jagodzina. Kiedy minęliśmy 
wieś i zbliżyliśmy się do łąki zwanej 
Brzeziną, ujrzeliśmy mężczyznę idące-
go w naszym kierunku. Był jeszcze da-
leko. Stanęliśmy jak wryci i pomyśleli-
śmy, że to może bulbowiec. Mieliśmy 
już uciekać, gdy zaczął nam dawać 
znaki ręką i zawołał, żeby się go nie 
bać. Ruszyliśmy pomału w jego stronę. 
Gdy zbliżyliśmy się do siebie, pozna-
łem, że był to Józef Muzyka, mój są-
siad. Dopytywał się o swoją żonę i 
dzieci, których ukrył w lochu po ziem-
niakach i zamaskował, a sam czołgając 
się do swej kolonii położonej koło Stry-
charza, cudem ocalał. Powiedziałem, 
że nie ma po co iść, bo zostali zabici 
przez Ukraińców. Widziałem ich na 
placu szkolnym, w kościele i na polanie 
pod Sokołem. Jego żona była z córką 
Grażyną i synkiem. Kiedy to wszystko 
usłyszał, wziął twarz w dłonie i zaczął 
głośno płakać, a my razem z nim. Po 
krótkiej chwili uspokoił się, spojrzał na 
mnie i powiedział: „Oleś, twój ojciec 
żyje i stryj Łukasz z żoną i dziećmi: Fel-
kiem, Antkiem i Jankiem. Pół godziny 
temu rozmawiałem z nimi. Poszli do 
Jagodzina”. Nagle zobaczyliśmy, że od 
strony dworu Konczewskich jedzie kil-
ka furmanek, a obok nich idzie sporo 
mężczyzn. Już mieliśmy uciekać, gdy 
Muzyka powiedział, że to Polacy z Ja-
godzina jadą do Ostrówek. Chwilę po-
patrzyliśmy na nich i poszliśmy razem 
do Jagodzina, gdzie spotkałem swoich 
najbliższych. Wieczorem przyjechali z 
Ostrówek ludzie z samoobrony (z Jago-
dzina i Rymacz) i przywieźli spod Soko-
ła żonę Kality i mamę Pawła. Obie były 
trafione w szyję. Kule wyszły ustami. W 
chwili zabierania z polany jeszcze żyły, 
ale w drodze zmarły. Przywieźli także 
chłopca, którego wyciągnęli z rowu. 
Był uderzony siekierą”. (Aleksander 
Pradun; w: „Wołyński Testament”, Lu-
blin: Towarzystwo Przyjaciół Krze-
mieńca i Ziemi Wołyńsko-Podolskiej, 
1997; oraz:  Na Rubieży Nr 3/1993). 
Świadek Tomasz Trusiuk: „W nocy z 
29 na 30 sierpnia 1943r. od strony 
Ostrówek długo strzelała w niebo łuna 
pożaru. Domyślaliśmy się, że gdzieś za 
Zapolem płoną zabudowania. Nie było 
słychać strzałów ani tez innych odgło-
sów świadczących o walce. Byliśmy 
przyzwyczajeni do nocnych pożarów, 
które od marca 1943 r. wybuchały tu i 
ówdzie. Nic też dziwnego, że późno po 
północy wszyscy ściągnięci z opłotków 
i pobliskich kolonii warty – poszli spać. 
Ze snu zostaliśmy obudzeni salwami 
strzałów, niosących się od strony zaro-
śli i pobliskich lasów: Kokorawca, By-
rek, Brzeziny, Obelnika. Poranna po-
świata, seria wystrzałów, przecinające 
się w powietrzu smugi pocisków i świa-
domość zaniedbania własnego bezpie-
czeństwa paraliżowały ruchy. Wszyscy 
wybiegli z mieszkań, starając się szu-
kać schronienia. W myślach kłębiły się 
różne pomysły, a serce zdawało się wo-
łać: „Pagórki przykryjcie nas”. Pier-
ścień okrążenia złożony z setek Ukraiń-
ców zaciskał się coraz szczelniej. Nikt 
nie był w stanie wydostać się poza ob-
ręb własnych opłotków, nie mówiąc już 
o ucieczce ze wsi. Najeźdźcy szli pie-
szo, jechali konno i zapędzali wszyst-
kich na zebranie do szkoły. Przygnano 
z Brzezin (oddalonych od Ostrówek 
ponad kilometr) rodzinę Stefana Jur-
czaka, właściciela kolejnej cegielni. 
Jadący na koniu Ukrainiec doprowa-
dził do Ostrówek dziesięć osób, w tym 
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ośmioro małych dzieci. Podobnie było 
też w Woli Ostrowieckiej. W Ostrów-
kach wszystkich mężczyzn spędzono do 
szkoły, a kobiety i dzieci do kościoła. 
Wśród nich były kobiety i dzieci z Woli 
Ostrowieckiej, które noc z 29 na 30 
sierpnia 1943 r. ze względów bezpie-
czeństwa pędziły u rodzin w Ostrów-
kach.  Miałem wówczas 14 lat z matką 
i ojcem zostałem zapędzony do szkoły 
w Ostrówkach. Małe pomieszczenia 
szkolne nie mogły pomieścić kilkuset 
osób, dlatego tez Ukraińcy rozkazali 
nam kłaść się na boisku szkolnym, któ-
rego obszar zamykał się w prostokącie 
o bokach 30 x 40 metrów. Po krótkiej 
chwili zmieniono rozkaz i zarządzono, 
by kobiety i dzieci udały się do kościo-
ła, a mężczyźni do szkoły. Po wydaniu 
tego rozkazu, szosa od strony Lubomla 
wszedł do wsi duży oddział UPA. Gdy 
dotarł w pobliże szkoły, wyszedł mu na 
spotkanie oficer. Ukrainiec był niskiego 
wzrostu, krępej budowy ciała, ubrany 
w niebieski mundur, w czapce okrągłej 
oblamowanej srebrnym kordonkiem, z 
pistoletem u boku i w skórzanych ręka-
wiczkach. Był to Maśluk, były policjant 
w służbie niemieckiej, pochodzący z 
Połap lub Wilczego Przewozu. Obok 
niego w stronę kolumny podążało kilku 
innych Ukraińców ubranych podobnie. 
Po chwili padł rozkaz: „Pulemetczyki 
ta bombemtczyki stanowyś!” Wojsko 
stanęło posłusznie. Następnie wydano 
komendę do zajęcia stanowisk wokół 
szkoły i kościoła. Gdy to uczynili, do 
wejścia na plac szkolny zbliżył się naj-
starszy szarżą ukraiński oficer. Stanął 
przed szkolnym gankiem i z imienia 
oraz nazwiska zaczął wywoływać Po-
laków. Gdy wyszli zażądał: „Lachy, 
widdajte zołoto!” W odpowiedzi usły-
szał: „jesteśmy biednymi mieszkańca-
mi wsi i złota nie mamy”. Padło na-
stępne żądanie: „Widdajte zroju, jaku 
majete w waszych chatach i sara-
jach!”. Odpowiedź była podobna. Zde-
nerwowany Ukrainiec krzyknął: „Wid-
dajte wse i hodynnyki, a to wseh wy-
bierno!”. Po tych słowach z gardeł 
około stu pięćdziesięciu osób zgroma-
dzonych w szkole wydobył się płacz i 
pieśń: „ Kto się w opiekę odda Panu 
Swemu...”. Oprawcy rozkazali za-
mknąć okiennice, a następnie do wnę-
trza weszli uzbrojeni Ukraińcy i zaczęli 
wyprowadzać po kilka osób (od czte-
rech do ośmiu w grupie). Zabranych ze 
szkoły mężczyzn prowadzili przed sobą, 
bijąc ich, gdy w szkole zostało zaledwie 
kilku, oprawcy weszli do środka i strze-
lili w ich kierunku. Wśród nich byli: 
Stefan Trusiuk, Wacław Gryc (lat 14) i 
Ulewicz. Jednym z pocisków został 
ugodzony Wacek. Stefan z płaczem w 
głosie zawołał do Ulewicza: „Dajmy 
mu wody!” Usłyszał to stojący w pobli-
żu Ukrainiec, który krzyknął” „Ne tre-
ba, bude pyty swoju krow !” Wywlekli 
następnie tę trójkę na zewnątrz i za 
progiem szkoły zabili Wacka, a pozo-
stałych popędzili w stronę zbiorowej 
mogiły u Ilków. Tam też ich zabili. Gdy 
szkołę opuściła ostatnia grupa miesz-
kańców Ostrówek, do wnętrza wbiegli 
inni oprawcy i zaczęli plądrować po-
mieszczenia zajmowane przez kierow-
niczkę szkoły Marię Blat z rodziną. 
Inny zaś Ukrainiec wspiął się po drabi-
nie, stojącej przy ścianie korytarza, po 
której wcześniej wszedłem na strych, 
gdzie ukryłem się i zawołał donośnym 
głosem: „Je tam kto, wychod, a to 
szkołu spałym”. Ukraińcy zrealizowa-
liby swój zamiar, ale przeszkodzili im w 
tym Niemcy, którzy kolumną jechali od 
strony Huszczy do Ostrówek. Widząc 
ich, bandyci zarządzili odwrót. Uciecz-
kę przyspieszył niemiecki ostrzał. 
Ukraińcy nie zdążyli wymordować ko-
biet i dzieci zgromadzonych w kościele. 
Wyprowadzili zebranych ludzi i popę-
dzili poza cmentarzem parafialnym w 
kierunku ukraińskiej wsi Sokół, gdzie 
ich zamordowali. Po ucieczce Ukraiń-
ców z Ostrówek wyszedłem z kryjówki 
na zewnątrz szkoły. Okazało się, że 
oprócz mnie w budynku byli ukryci: 
Aleksander Trusiuk, Aleksander Kuwa-
łek, Czesław Suszko i Bolesław Wasiuk, 
którzy schowali się w szkolnej piwnicy. 
Poszedłem następnie do Jagodzina, a 
stamtąd do Lubomla, gdzie zostałem 
złapany przez Niemców i wywieziony 
do obozu przy ulicy Krochmalnej w Lu-
blinie.”  (Byłem świadkiem – Tomasz 
Trusiuk; w: „Na Rubieży” nr 44/2000; 
opracował Henryk Komański). Świa-
dek Zofia Kieruj: „Zofia Kieruj wła-

śnie kończy 85 lat. Czternaście lat swo-
jego długiego życia mieszkała na Woły-
niu. Patrząc z naszej, zachodniej stro-
ny, powiedzielibyśmy, że tuż za Bugiem. 
Ona mówi, że do rzeki było blisko, 
około ośmiu kilometrów. Przed II woj-
na światową i w czasie wojny, do 1943 
roku, wraz z rodzina mieszkała w 
Ostrówkach w powiecie lubomelskim. 
To najbardziej na zachód wysunięta 
część byłego województwa wołyńskie-
go. Mieszkała tam z mamą Marianną 
Suszko i rodzeństwem. Ojciec Wincenty 
Suszko zmarł wcześnie, bo w 1931 
roku. Miała trzech braci i siostrę Karo-
linę, która była najstarsza, urodziła się 
w 1920 roku, brat Józef w 1924, Cze-
sław w 1927 roku, a ona z bratem An-
tonim (byli bliźniakami) urodziła się w 
1929 roku. Z Ostrówkami sąsiadowała 
wieś Wola Ostrowiecka. Tam w czasie 
wojny mieszkała z rodziną najstarsza 
siostra pani Zofii. Te dwie miejscowo-
ści dziś są wymieniane jednym tchem 
obok siebie, kiedy historycy mówią o 
nich jako o miejscach tragedii polskiej 
ludności w czasie rzezi wołyńskiej. O 
tych wydarzeniach opowiedziała nam 
też Zofia Kieruj. /.../  To co działo się 
przed 30 sierpnia tamtego roku, zacie-
ra się trochę, miesza, ale od tego jedne-
go dnia kilkunastoletnia Zofia zaczyna 
widzieć tak okropne rzeczy, które tak 
wryły się w pamięć, że dziś mówi o nich 
z detalami. Bardzo wstrząsającymi 
zresztą. To była ostatnia niedziela 
sierpnia. - Ksiądz na ambonie powie-
dział, że koło Hołowna, koło Kowna 
ubiegłej niedzieli Ukraińce podczas 
mszy napadli, zamknęli kościół i pod-
palili. Benzyną oblali i spalili, bo to 
były drewniane kościoły. Spalili razem 
wszystkich, którzy się tam znajdowali. 
Ksiądz Stanisław Dobrzański powie-
dział nam, że nie mamy się bać i że nas 
nie opuści. W razie czego, gdyby nas 
napadli, to mieliśmy się bronić. Wierni 
rozeszli się do domów. Pani Zofia rów-
nież. Gdy tylko weszła do domu, zdała 
relację z tego, co usłyszała na mszy, 
swojej mamie. Jeszcze tego samego 
dnia poszła do sąsiedniej wsi, do Woli 
Ostrowieckiej, w której mieszkała jej 
siostra z mężem i dwoma synami. W 
tym czasie jeden z chłopców był w szpi-
talu. Matka miała zabrać syna ze szpi-
tala w poniedziałek, ale zabrała go już 
w sobotę do domu, do Woli Ostrowiec-
kiej. - Moja mama mówi: „Leć Zosia i 
zobacz, co tam słychać”. I ja polecia-
łam do tej siostry. Jak doszłam, to do 
szwagra przyszli koledzy. Telewizorów 
wtedy nie było, więc ludzie się odwie-
dzali i wspólnie spędzali wolny czas. 
Grali w karty. Na to przyszła siostry 
teściowa z wioski. I mówi tak: „Wy 
chłopaki gracie w karty, a czy wy wie-
cie, co ma się dziać?”. I choć jestem 
tutaj, to mam tę scenę przed oczami i 
widzę, jak trzymają karty i patrzą na 
nią, co ona mówi. A ona mówiła, że 
przyszedł Ukrainiec i ostrzegł, że mamy 
się pilnować, bo mają przyjść w nocy 
Ukraińcy i nas wymordować. Teściowa 
kazała synowej z synami i jej siostrą 
pójść do Ostrówek, a stamtąd mieli je-
chać do Jagodzina, wsi, w której sta-
cjonowali Niemcy. Siostra pani Zofii 
stwierdziła, że nie zamierza się tułać, a 
poza tym za co Ukraińcy mieliby mor-
dować. Już w marcu tego roku Ukraiń-
cy, którzy byli w partyzantce w lesie, 
przychodzili do Polaków i prosili o je-
dzenie lub podwiezienie do lasu. Więc 
myślano, że oddziały ukraińskie znów 
chcą coś do jedzenia i poproszą o 
transport. Pani Zofia po powrocie do 
domu zdała relację z tego, co usłyszała 
u siostry. Została przez swoją matkę 
nawet zrugana za to, że powtarza za-
słyszane bzdury. Matka kazała jej coś 
zjeść i pójść spać.  - I poszłam. Mamy 
trzeba słuchać. Położyłam się, ale by-
łam wystraszona. Mężczyźni już warty 
trzymali. Po dwóch. Brat też poszedł 
wartę pełnić. A ja mam strach i nie 
śpię. Za chwilę wszedł brat Józek i po-
wiedział, że jednak ma się coś dziać, bo 
kobiety z dziećmi są na naszym polu. 
Mama nas i brata wzięła za rękę i ra-
zem poszliśmy na to pole. Rozmawia-
my, a muchy i komary gryzą. Cicho 
było. Mąż jednej z kobiet przychodził 
kilka razy i pytał, czy coś się dzieje. Za 
trzecim razem, kiedy już było widać 
łunę wschodzącego słońca, przyszedł i 
powiedział, że mamy wstawać. Bo sko-
ro w nocy nie przyszli, to w dzień nie 
przyjdą. Kobiety się podniosły i z dzieć-
mi poszły - opowiada Zofia Kieruj. Ma-

rianna Suszko z dziećmi minęła swój 
dom położony w sadzie i wraz z innymi 
mieszkańcami poszła do wioski. Pani 
Zofia wraz z koleżanką, swoją imien-
niczką, po drodze uzgodniły, że kiedy 
już będzie bezpiecznie, pójdą się pomo-
dlić do kościoła. Po drodze spotkali 
mężczyzn na trzech wozach, Polaków, 
mieszkańców Woli Ostrowieckiej, któ-
rzy mieli bronić wsi. Matka z dziećmi 
postanowiła wrócić. Kiedy przeszli 
około dwieście metrów, usłyszeli strza-
ły. Ukraińcy zbliżali się do Ostrówek 
po cichu, ponieważ liczyli, że miesz-
kańcy wsi jeszcze śpią i zaskoczą ich 
we śnie. Pani Zofia mówi, że były ich 
tysiące. Strzał padł w kierunku spotka-
nych wcześniej wozów. Mama pani Zo-
fii wzięła ją i brata za ręce i zaczęli 
uciekać. Biegli do sąsiedniej wsi przez 
pole. Przebiegli około kilometra. Lu-
dzie zaczęli krzyczeć, że już z nimi ko-
niec, bo jadą za nimi konno Ukraińcy. 
- Obróciłam się, a oni już przed nami. 
Jeden na karym koniu, drugi na siwym. 
Wyjechali jak Lucypry z tymi karabina-
mi maszynowymi, co kółka te mają. Do 
dziś tę scenę widzę. Zaczęli krzyczeć: 
„Stój polska mordo. Dziś będziemy 
wam Polskę budować. Dziś do was Si-
korski  przyjechał” - relacjonuje miesz-
kanka Królikowa. Konni jeźdźcy oto-
czyli biegnące matki z dziećmi i tak jak 
kowboje zaganiają bydło, tak oni za-
częli spychać ludzi w kierunku wsi 
Ostrówki. Tam też już było pełno Ukra-
ińców. Zaczęli do nich strzelać. Ludzie 
padli na twarz. Trzy raz padali i trzy 
razy wstawali. Kobiety szły śpiewając 
Pod Twoją obronę i Serdeczna matko. 
Najeźdźcy prowadzili je w kierunku ko-
ścioła. Było to około trzystu osób. 
Ksiądz miał trzy sady oddzielone od 
drogi płotem zbudowanym z dwóch po-
przecznych pali (tak jak na ranczu), 
więc można było pod nim przejść. Tym 
bardziej, że na wąskiej drodze konni 
Ukraińcy zostali z tyłu. Zofia Kieruj z 
mamą i rodzeństwem znaleźli się na 
wysokości sadu. - Zaczęłam płakać i 
krzyczałam: „Mamo, odejdźmy”, a 
mama: „A gdzież my odejdziemy, jak 
ich tylu jest.” I drugi raz płaczę: 
„Mamo odejdźmy”. A mama mówi: 
„No to się nachylajcie”. Nachyliliśmy 
się pod tymi żerdziami i lecimy szybko 
w kierunku domu. Jak kobiety przeszły, 
to Ukraińcy zobaczyli nas, że biegnie-
my. W tym czasie mama mówi: „Gdzie 
nasze chłopcy?”. A ja tak patrzę, wi-
dzę, jak biegną i mówię do mamy: „O 
tam”. Oni tak jak my przebiegli kilo-
metr, a potem w proso popadali i leżeli 
jak my - mówi pani Zofia. Ukraińcy 
widząc trójkę uciekinierów, zaczęli 
strzelać. Seria z karabinów przeleciała 
nad ich głowami. Oni upadli i leżą. An-
toś po prawej strony matki, a Zosia po 
lewej. Napastnicy pomyśleli, że nie 
żyją, dlatego też przestali strzelać. 
Matka kazała leżeć dzieciom cicho w 
nadziei, że tylko Matka Boska może 
uchronić ją i jej dzieci od śmierci. - Ze 
strachu zęby mi zaczęły dygotać. Trzę-
słam się. Potem tak skamieniało serce i 
ciało ze strachu, że jakby ktoś bił, to by 
się człowiek nie ruszył. Tak się cisnę-
łam do tej ziemi, żeby mnie było jak 
najmniej widać. Mrówki zaczęły mi do 
nosa wchodzić, ale nic mi nie przeszka-
dzały. Nic, tylko leżymy - relacjonuje 
pani Zofia. Ukraińcy pognali kobiety 
przed kościół. Zwyzywali je. Było sły-
chać płacz. Jedni doły kopali, drudzy 
grabili dobytek mieszkańców wsi. Po-
tem pani Zofia, jej brat i matka zoba-
czyli, że dwóch Ukraińców idzie w ich 
stronę, bo świnia, którą zabrali pro-
boszczowi, uciekła im. Jednak tak byli 
zaabsorbowani zwierzęciem, że na le-
żących nie zwrócili uwagi. W stronę 
matki z dziećmi zaczęła się zbliżać inna 
dwójka najeźdźców. Leżący pomyśleli, 
że to już koniec.  - Mieli ci banderowcy 
czarne mundury z trupimi naszywkami. 
I mówi do nas: „Rozciągła się stara k... 
i leży”. My myślimy, że nas zabiją. Pa-
trzyłam spode łba na nich. To był cud 
boży, bo on tylko tak powiedział i poszli 
do naszego domu - opowiada Zofia 
Kieruj. Napastnicy wybili szyby kara-
binami, bo dom był zamknięty. Potem 
weszli do stodoły. Krowy wyprowadzili, 
konia zaprzęgli do wozu, krowy przy-
wiązali i odjechali. Około dziesiątej 
rano do uszu leżących dobiegł głuchy 
odgłos: trach, trach. W tym czasie za-
częła się palić stodoła sąsiada. Dwaj 
bracia pani Zofii, którzy niezauważeni 
leżeli cały czas w prosie, zauważyli po-

żar. Starszy Józef chciał wstać, aby ra-
tować dobytek, aby pożar nie przeniósł 
się na ich stodołę. Młodszy Czesław 
chciał leżeć, ale uległ namowom brata. 
Obaj wstali i zaraz wpadli w ręce na-
pastników. Bracia pani Zofii jako ostat-
ni z mężczyzn zostali zabrani do miej-
scowej szkoły. Kobiety zostały za-
mknięte w kościele, a mężczyźni w 
szkole pod pretekstem zebrania. Męż-
czyzn wywoływano na zewnątrz. 
Pierwszego sołtysa i grupę kolejnych, 
w tym braci pani Zofii. Józef wyszedł, a 
Czesław został wepchnięty z powrotem, 
bo był jedenastym mężczyzną w grupie. 
Został oddzielony od brata. Ci, co zo-
stali, widzieli przez okno dół. Tych, któ-
rych wyprowadzono, stawiano przed 
dołem i rąbano im czaszki. Nie roz-
strzeliwali, tylko tłukli tępymi narzę-
dziami (siekiery, młoty, trzonki), stąd 
do uszu czternastoletniej Zosi docho-
dziły te dziwne odgłosy: trach, trach. 
Chciała się podnieść, ale matka kazała 
jej leżeć dalej. Kobiety z kościoła 
Ukraińcy pognali na cmentarz. Leżący 
usłyszeli warkot samochodów. Cięża-
rówkami przyjechali Niemcy. Zatrzy-
mali się naprzeciwko domu rodziny 
pani Zofii. Zabrali gęsi i odjechali w 
stronę Jagodzina.  - Jak Niemcy odje-
chali, to my usiedliśmy, a taki swąd w 
całych Ostrówkach. Tylko psy wyją, 
koty miauczą, bydło ryczy. Mama zapy-
tała, gdzie my teraz pójdziemy, a potem 
jeszcze zastanawiała się, czy może nie 
lepiej byłoby pójść z kobietami. Posie-
dzieliśmy z dziesięć minut i poszliśmy 
do domu - relacjonuje mieszkanka Kró-
likowa.

Czternastoletnia Zosia zobaczyła, że w 
domu wszystko jest poprzewracane. 
Wyszła do matki, zapytała o coś do je-
dzenia. Wróciła do domu. Otworzyła 
szufladę, wyciągnęła masło z serem. 
Ujrzała na podłodze rzeczy koleżanki i 
wtedy za domem zobaczyła górę ziemi. 
Ktoś tam stękał. Zawołała matkę i bra-
ta. Podeszli, a tam w dole leżeli świe-
żutko porąbani ludzie, mężczyźni, któ-
rych gonili po wsi. Jeden czternastolet-
ni chłopak, rówieśnik Zofii i Antoniego, 
był przywalony innymi ciałami. Próbo-
wał się wydostać. Starszy mężczyzna 
miał stopy odrąbane. - Wzięłam go za 
rękę i na brzeg go przyciągnęłam, a 
temu chłopcu - Bolek mu było na imię 
- pobiegłam do studni po wodę, do 
domu najpierw po rondel, to musiałam 
nadepnąć na plecy temu zabitemu, 
żeby podać tej wody - mówi z dużym 
wzruszeniem pani Zofia. To był jeden 
dół. Kolejny był usytuowany z drugiej 
strony szkoły. Rodzina Suszków odeszła 
od dołu i udała się w kierunku zgroma-
dzonej grupki osób. Tam dowiedzieli 
się, że to ocalałe kobiety. Z kościoła 
zostały zaprowadzone w okolice lasu. 
Tam dowódca ukraiński odczytał im akt 
oskarżenia, w którym główny zarzut 
polegał na tym, iż od czterystu lat Pola-
cy zamieszkiwali ziemie ukraińskie i za 
to przysługuje kara śmierci. Zofia Kie-
ruj wyjaśniła, że Ostrówki były wsią 
typowo polską, założoną w XVI wieku. 
Jej mieszkańcami byli ludzie z Mazow-
sza, zwani potocznie Mazurami. Jako 
jedyni w okolicy cały czas posługiwali 
się językiem polskim. Nawet Polacy z 
innych miejscowości nie używali języka 
polskiego, ci w Ostrówkach i Woli 
Ostrowieckiej tak. Kobiety, jak usłysza-
ły wyrok, zaczęły błagać o życie. Nie 
ubłagały oprawców.  - I każda matka 
musiała brać swoje dzieci, a oni szli i 
tak rąbali wkoło. Nasza sąsiadka z 
dwójką dzieci, chłopak pięć, a dziew-
czynka trzy lata, wzięła je pod siebie. 
Jak oni rąbali, to cała była obryzgana 
tą krwią, jeden uderzył ją karabinem, 
ale była tak nieruchoma, że myśleli, że 
nie żyje. Ale przeżyła. Byłam potem u 
niej pod Wrocławiem. Po 49 latach. Ci, 
co mogli, zaczęli się podnosić i ucie-
kać. Niektóre osoby przeżyły cudem. 
Jeden ośmiolatek stracił całą rodzinę, 
a sam wyszedł z rzezi żywy. Matka pani 
Zofii z dwójką najmłodszych dzieci 
wraz z innymi poszła do Jagodzina. 
Cały czas myślała, że w szkole zginęli 
obaj jej starsi synowie. W Jagodzinie 
przenocowali na dworcu kolejowym. 
Następnego dnia poszli do Lubomla. 
Tam dowiedzieli się, że syn Czesław 
jednak żyje. Okazało się, że kilka osób 
schowało się w szkole pod podłogę. Jak 
Ukraińcy wszystkich wywołali, to na 
wieko nasunęli ławki, by ci, którzy byli 
schowani, nie mogli wyjść. Ale do szko-
ły weszli Niemcy i  Polacy słysząc język 

niemiecki zaczęli pukać, i Niemcy ich 
wypuścili. Kazali ocalałym jechać do 
Jagodzina. Brat pani Zofii Czesław po-
szedł tam do swojej ciotki. Rodzina od-
nalazła się po dwóch tygodniach od 
pogromu. Cała czwórka spotkała się 
na Okopach koło Dorohuska. - Jak że-
śmy doszli, to się ucałowaliśmy i popła-
kaliśmy. Nie wszyscy mogli się spotkać. 
Oprócz zabitego brata Józefa, śmierć 
dosięgła najstarszą siostrę, która 
mieszkała w Woli Ostrowieckiej. Od-
działy ukraińskie w nocy 30 sierpnia 
najpierw weszły do wsi Kąty, potem 
nad ranem do Ostrówek i Woli Ostro-
wieckiej. W Kątach mieszkała ciotka i 
babcia pani Zofii. Ciotkę w ciąży wrzu-
cili do studni. W Woli Ostrowieckiej 
siostra z dwojgiem dzieci i szwagier 
zostali spaleni żywcem w szkole. - Jak 
wszystkich pozganiali, to słomy nanie-
śli i granaty wrzucali. Mąż siostry jak 
zaczęło się palić, to uciekał i go za-
strzelili. Okoliczni mieszkańcy przyj-
mowali na noc te osoby, które w wyniku 
pogromów zostały bez domów. Ludzie, 
którzy z dnia na dzień zostali bez dachu 
nad głową, nie mieli się nawet w co 
ubrać. Pani Zofia mówi, że oprócz su-
kienki nic do ubrania nie miała. Była 
boso. Dopiero jesienią 1943 roku do-
stali drewniane dyby i ubrania. Potem 
dostali pracę w majątku w Srebrzysz-
czach koło Chełma. Tam dostali miesz-
kanie w piwnicy po więźniach. Stały 
tam drewniane prycze. Jak szli spać, to 
po nich zaczynały chodzić pluskwy. Ro-
dzina Suszków dowiedziała się, że mają 
wysłać ich do Niemiec na roboty. Ucie-
kli pod osłoną nocy do Okopów. Na 
zimę 1943/1944 wrócili do Jagodzina, 
na drugą stronę Bugu. Tam przeczekali 
do 1945 roku. Po ponownym przejściu 
frontu i wkroczeniu Armii Czerwonej 
na te ziemie, zaczęły się przesiedlenia 
ludności. /.../ W 1992 roku dowiedzieli 
się z telewizji, że w Ostrówkach będą 
ekshumacje. Pani Zofia po 49 latach 
wróciła do rodzinnej wsi. Z Chełma 
trzy autokary wyjechały. - Jak jechali-
śmy, to ukraińskie kobiety i mężczyźni 
powychodzili i się gapili. Ja się tak ba-
łam, tak mi serce zaczęło pukać jak 
młotem. Myślałam, że nas pobiją. Ale 
jechaliśmy pod eskortą żołnierzy i się 
uspokoiłam. Jak dojechaliśmy, to zoba-
czyłam, że ten bruk, co był w Ostrów-
kach, to te Ukraińcy, takie dziady, że 
ten bruk wyjęli i sobie założyli. W 
Ostrówkach został tylko krzyż, który 
partyzantka polska w krzakach znala-
zła. Została figura Matki Boskiej z od-
rąbaną głową. Nie ma już żadnych za-
budowań. Na miejscu kaźni został po-
stawiony pomnik i zbiorowa mogiła. 
Pani Zofia co roku w rocznicę tych 
tragicznych wydarzeń jeździ do swojej 
rodzinnej wsi. Osobą, która bada dzie-
je tych wydarzeń i jednocześnie jest 
organizatorem wyjazdów, jest Leon Po-
pek. To są pielgrzymki tych, co przeżyli 
i ich rodzin do miejsc kaźni.” (Remi-
giusz Konieczka ; w: Pałuki nr 
24/2014; pt: Zofia Kieruj: Wołyń - rana 
niezabliźniona  Opublikowano: 26 
czerwca 2014; w: http://palukitv.pl/tek-
sty/karty-historii/23082-wolyn-rana-
-niezablizniona.html ). Świadek Cze-
sław Wasiuk: „Na placu przed szkołą 
było już dużo ludzi, a Ukraińcy leżeli z 
karabinami maszynowymi gotowymi 
do strzału. Tutaj nas rozdzielono. Męż-
czyzn zamknięto w szkole, a kobiety z 
dziećmi w kościele. Kobiety modliły się 
po cichu, głośno płakały  jeszcze inne 
modliły się leżąc krzyżem przed ołta-
rzem. Koło południa kościół otworzyli i 
kazali wychodzić. Poprowadzili w kie-
runku cmentarza, po lewej stronie pali-
ły się zabudowania w odległości 150 
m. Przy cmentarzu niektóre kobiety nie 
chciały iść dalej. Tutaj zostały zabite. 
Matka nie pozwoliła na to patrzeć. Za-
słaniała sobą i mówiła idź szybciej. 
Ukraińcy kilkanaście strzałów oddali 
w kierunku wsi, a nas pognali dalej. Za 
cmentarzem skręciliśmy w prawo, póź-
niej w lewo przez pola uprawne 2-3 
km. Zatrzymali na dróżce przed krza-
kiem olszyny, a na lewo było ścierni-
sko. Wszystkim kazano usiąść na ziemi. 
Po chwili przyjechał na białym koniu 
jakiś starszy i zrobi krótką naradę. Póź-
niej jeden Ukrainiec wziął dziesięć 
osób od czoła wyprowadził dalej na 
ściernisko kazał się kłaść i zabijał ba-
gnetem na karabinie. Z następną dzie-
siątką to samo zrobił. Wziął trzecią 
dziesiątkę zabił pięć, sześć osób i mó-
wił: Ja sam nie budu byty i odszedł na 
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bok. Wtedy z grupy wyszedł inny wziął 
następną dziesiątkę, zaczął bić doszedł 
drugi i we dwóch wybili tę dziesiątkę. 
dalej bili na stojąco strzelając z tyłu, po 
trzech, czterech i na zmianę. Ja byłem z 
matką w ostatniej niepełnej dziesiątce. 
Przede mną poszły trzy osoby, a ja za 
nimi, ale matka zawołała: „Czesiek 
chodź do mnie”, poszedłem do matki 
pocałowała mnie w czoło, odwróciłem 
się i poszedłem na zabicie, jakieś cztery 
metry na brzeg ścierniska. Widziałem 
jak pierwsza osoba padła, do drugiej 
strzelał inny, a ten co zabił pierwszą, 
zachodził zabić trzecią, ja byłem 
czwarty. Przyszłą mi myśl udawać tru-
pa. Zakryłem twarz i oczy rękami, żeby 
nie pokłuć twarzy o ściernisko, upa-
dłem jak zabici padali. Nie ruszając się 
zacząłem pomału oddychać, jak zabra-
kło powietrza to szybciej i znów poma-
łu. Bałem się, że mnie plecy będą się 
ruszać i dobiją, jak inni dobijali poka-
zując go się rusza i omdlałem. Przez 
sen usłyszałem, jak kobieta mówiła: 
„uciekajmy”. Ukraińcy już poszli. 
Podniosłem się na rękach i zobaczy-
łem, jak trzy kobiety uciekały w krzaki. 
Chciałem biec za nimi, ale ostatnia cof-
nęła się z krzaków i mnie ręką pogrozi-
ła. Popatrzyłem na matkę, nie miała 
lewego ramienia. Brat leżał z drugiej 
strony matki, a siostra w poprzek z 
otwartymi oczami. Zrzuciłem z nóg cia-
ło i położyłem się jak przedtem i straci-
łem świadomość. Po obudzeniu się 
wstałem, słońce było już nad zacho-
dem.” (Relacja świadka Czesława Wa-
siuka; w: „Na Rubieży” nr 3/1993). 
Świadek Władysław Tołysz:„Pan 
Władysław pamięta wszystko z naj-
drobniejszymi szczegółami i trudno się 
dziwić. Stałe zagrożenie śmiercią spra-
wiało, że tamtejsze wydarzenia mocno 
odcisnęły mu się w pamięci. Szczegól-
nie zaś zapamiętał potworny mord do-
konany tydzień po wizycie matki w ga-
jówce, na obrzeżu polskiego skupiska 
przez ukraińskie bandy w Ostrówkach, 
Woli Ostrowieckiej i Kątach. – Wioski 
te leżały pod lasem i stanowiły najła-
twiejszy łup dla zbrodniarzy – ocenia 
Władysław Tołysz – Tu było im najpo-
ręczniej. Gdy tylko przyszła informacja 
o tym, że Ukraińcy zaczęli rżnąć Pola-
ków w naszej gminie, natychmiast w 
plutonie, do którego należałem został 
zarządzony alarm. Każdy chwycił broń 
i na furmankach wyruszyliśmy do mor-
dowanych Ostrówek. Gdy znaleźliśmy 
się na otwartej przestrzeni, dostaliśmy 
się nagle pod ostrzał Niemców, jadą-
cych samochodami do Lubomla. Na-
tychmiast rzuciliśmy się na pole ziem-
niaków, szukając schronienia w radli-
nach. Gdyby nie one, Niemcy by nas 
wytłukli do nogi. Po krótkim ostrzale 
Niemcy uznali, że stanowimy małą 
grupkę i pojechali dalej. Dopiero pod 
wieczór udało się nam dostać do 
Ostrówek. Udało się nam znaleźć jesz-
cze kilku żywych rannych, będących 
świadkami mordu. Ukraińcy zasypy-
wali ziemią jeszcze żywych sądząc, że 
w ten sposób zatrą za sobą ślady. Wy-
dobyliśmy z grobu jeszcze kilka matek z 
dziećmi, które jeszcze żyły. Matki z 
dziećmi Ukraińcy popędzili w stronę 
cmentarza w Ostrówkach i tam ich za-
mordowali. Bardzo to przeżywałem, bo 
wśród zamordowanych było wielu mo-
ich kolegów i znajomych ze szkoły w 
Rymaczach. Uczniów i nauczycieli. 
Uratował się późniejszy podporucznik 
„Cień”, który zagrzebał się w jakimś 
dole, udając zabitego. Przeżył także dy-
rektor Jeż, który z Rymacz został prze-
niesiony na Ostrówki. Dał on nura do 
przepustu kanału pod drogą. Tak jed-
nak w nim ugrzązł, ze później nie moż-
na go było wyciągnąć. Zakleszczył się 
w nim całkowicie. Jakoś jednak udało 
się nam go wyciągnąć. Oglądając 
miejsce zbrodni od razu zauważyłem, 
że nie tylko bliskość lasu zdecydowała, 
że Ukraińcy zaatakowali Ostrówek i 
pozostałe miejscowości. Wsie stanowi-
ły bowiem ulicówki. Bardzo łatwo było 
je, jak mówią Rosjanie, w krótkich ab-
cugach zamknąć, uniemożliwiając 
wszystkim ucieczkę. Nowy Jagodzin 
np. był osadą rozrzuconą na przestrze-
ni czterech kilometrów i gdyby chcieli 
go zniszczyć, musieliby użyć ogrom-
nych sił. Dlatego też uderzyli na uli-
cówki. W Ostrówku i Woli Ostrowiec-
kiej bandytom udało się bestialsko za-
mordować ponad tysiąc osób. Wśród 
nich znaczną część stanowiły kobiety i 
dzieci. Obrazy, które tam zobaczyłem 

śnią mi się ciągle po nocach. Zezwie-
rzęcenie Ukraińców osiągnęło tam 
swoją pełnię. Dzieci były nabite na 
sztachety. Niektóre zwyrodnialcy wrzu-
cali też wprost do studni, znajdując w 
tym upust dla swojego sadyzmu. Mam 
w swoich zbiorach relację jednego z 
mieszkańców Ostrówek, który przypro-
wadzony nad wykopany dół w stodole, 
do którego Ukraińcy wrzucali swoje 
ofiary, zobaczył swoich sąsiadów zabi-
tych siekierą, kołkiem, czy młotkiem do 
cechowania drzewa, przeskoczył jed-
nak dół i zdołał uciec do lasu. Był wy-
sportowany i pobiegł do przodu. Do-
stał pięć kul, ale przeżył. Dobiegł do 
Bugu i tam dopiero padł. Okoliczni 
mieszkańcy przewieźli go na drugą 
stronę i dostarczyli do Chełma do szpi-
tala. Umarł jakieś osiem lat temu. 
Wcześniej zawsze dawał świadectwo 
prawdzie jako ofiara, która stała nad 
własnym grobem i zdołał ujść opraw-
com.  (Władysław Tołysz: Najłatwiej-
szy łup dla zbrodniarzy”; w  Marek A. 
Koprowski: Wołyń. Epopeja polskich 
losów 1939 – 2913. Akt II. Warszawa  
2013; s. 223 - 225) 

W futorze Piskorowo pow. Luboml 
zamordowali kilka rodzin polskich, 
liczby ofiar nie ustalono. 

We wsi Radoszyn pow. Kowel zamor-
dowali co najmniej 2 rodziny polskie. 

We wsi Radziechów pow. Luboml 
zamordowali kilka rodzin polskich, 
liczby ofiar nie ustalono. 

We wsi Rudka Miryńska pow. Ko-
wel zamordowali kilka rodzin pol-
skich; w stodole spalili 9-miesięcznego 
Ignasia Łubiankę. 

We wsi Rudniki pow. Kostopol za-
mordowali ponad 12 Polaków. 

We wsi Sawosze pow. Luboml za-
mordowali kilkunastu Polaków, w tym 
20-letnią dziewczynę. 

W futorze Skalenica pow. Kowel za-
mordowali co najmniej 43 Polaków, w 
tym 10 osób z rodziny Zagożdżona. 

W kol. Sucha Łoza pow. Kowel upo-
wcy oraz chłopi ukraińscy obrabowali 
i spalili gospodarstwa polskie oraz za-
mordowali siekierami, widłami, łopa-
tami, nożami, piłami do cięcia drzewa 
71 Polaków. „Kobietę Przewoźniak, lat 
ok. 70, podrzucano na widłach aż do 
uśmiercenia. Dzieci były zabijane ude-
rzeniami kolby w głowę. Żonę Antonie-
go Siedleckiego wrzucono do studni” 
(Siemaszko..., s. 400). Jarosław Wal-
kiewicz: “Tego samego dnia, co miesz-
kańcy Starego Gaju, wymordowani 
zostali Polacy mieszkający w przyle-
głej wiosce o nazwie Sucha Łoza. Rzeź 
przeżyła m.in. dziewczynka Bronisła-
wa Rękawik, siostra cioteczna mojego 
ojca Edwarda Walkiewicza. Uciekała z 
domu przez pole z bratem Jankiem (11 
lat), Ukraińcy do nich strzelali. Rozłą-
czyli się i ukryli w snopkach zboża na 
polu. Osobno uciekł jej ojciec Józef 
Rękawik i matka wraz z drugim synem 
Wiesławem (9 lat). Oni także schowali 
się w snopkach. W nocy Wiesio i Janek 
sami wrócili do domu i schowali się na 
strychu, a rodzice, nie wiedząc o tym, 
szukali ich na polu i w okolicy. Dzie-
ci te zostały potem odnalezione przez 
Ukraińców. Janek został zastrzelony, a 
Wiesio postrzelony w lewą rękę i ranny 
zakopany żywcem koło domu. Rodzice 
przeżyli. Bronisława Rękawik została 
znaleziona na polu przez dwóch Ukra-
ińców; zgwałconą, wycieńczoną i po-
rzuconą na polu zajęła się Ukrainka, 
żona Polaka, która powiadomiła jej 
rodziców. Ojciec zabrał ją do Kowla, 
stamtąd w 1944 r. uciekli do Chełma, a 
później do Deputycz i Marysina. Zmar-
ła w 2001 roku”. (Piotr Czartoryski-
-Sziler: Umierały z dziećmi na rękach. 
Nasz Dziennik, 26 – 27 październik 
2013 r.).  

We wsi Sztuń pow. Luboml zamordo-
wali kilkanaście rodzin polskich, zdo-
łała uciec tylko jedna rodzina. 

We wsi Terebejki pow. Luboml Iwan 
Paciuk, sotnik UPA, z synem Wasy-
lem zamordowali 5-osobową rodzinę 
Matyszczuków: Jan Matyszczuk lat 
40 został zakłuty widłami, a następnie 
porżnięty na kawałki, jego żonę Janinę 
zadźgali widłami, a ich dzieci: Stefana 
lat 16, Weronikę lat 14 i Jana lat 8 – za-
rąbali siekierami. 

We wsi Turia pow. Włodzimierz Wo-
łyński upowcy z sąsiednich wsi Gnoj-
no, Mohylno i Rewuszki zamordowali 
około 50 Polaków, w większości ko-
biety i dzieci; część ofiar wrzucili do 
zbiornika z gnojówką; poza wsią wy-
mordowali także Polaków w majątku 
Szpilbergów w Turii. 

W mieście Włodzimierz Wołyński 
upowcy zamordowali 18-letniego Sta-
nisława Bernada. 

We wsi Wola Ostrowiecka pow. Lu-
boml upowcy oraz chłopi ukraińscy z 
okolicznych wsi dokonali rzezi około 
620 Polaków. Polaków spędzili na plac 
szkolny, opornych mordowali i wrzu-
cali do studni. Około 40 kobiet i dzieci 
zaprowadzili do stodoły Jasionków, 
resztę zamknęli w szkole. Na oczach 
zgromadzonych zastrzelili kilku męż-
czyzn nawołujących do obrony i 
ucieczki. W stodole Antoniego Straży-
ca chłopi ukraińscy wykopali rów dłu-
gości 12 metrów i szerokości 2,5 me-
tra. Następnie, co pewien czas wypro-
wadzali z placu szkolnego po 5 – 10 
mężczyzn do stodoły, rzekomo na ba-
dania lekarskie, aby utworzyć wspólny 
oddział do walki z Niemcami. Ofiarom 
kazali rozbierać się z ubrań i butów, 
oddać zegarki i złoto, a następnie pod-
prowadzali nad wykopany w stodole 
rów, nad którym mordowali siekierami 
i toporami uderzając w tył głowy oraz 
przebijali widłami. Znad dołu zdołał 
uciec Władysław Soroka, pomimo 
otrzymanych 6 postrzałów. Po wymor-
dowaniu mężczyzn oprawcy zaczęli 
wyprowadzać po kilka kobiet z dzieć-
mi. Usłyszawszy samochody przejeż-
dżających Niemców zamknęli szkołę, 
w której znajdowało się około 200 ko-
biet, dzieci i starców, obłożyli ją słomą, 
oblali benzyną i podpalili. Wrzucili też 
przez okno do wnętrza kilka granatów. 
W upalny dzień szkoła spłonęła bardzo 
szybko. Taki sam los spotkał kobiety z 
dziećmi zamknięte w sąsiadującej ze 
szkołą stodole Jasionków. Natrafiono 
także na studnię wypełnioną ofiarami 
oraz na kobietę z dzieckiem przy piersi, 
przygwożdżone razem widłami do zie-
mi. Mienie Polaków rabowali przez 
cały dzień, uczestniczyły w tym kobie-
ty i dziewczęta ukraińskie. W 1992 
roku Polacy przeprowadzili ekshuma-
cje jednej z trzech mogił. Wydobyto 
szczątki 243 osób, z czego 120 należa-
ło do mężczyzn. Ofiary mordowane 
były silnymi uderzeniami w tylną 
część głowy ciężkimi narzędziami: 
maczugami, pałkami, obuchami siekier 
i młotkami. Pozostałych mogił: w 
szkole i stodole Jasionków nie odnale-
ziono. „Według informacji zawartych 
w dokumentach Państwowego Archi-
wum Obwodu Wołyńskiego w Łucku, w 
Woli Ostrowieckiej oraz drugiej wsi 
polskiej (w domyśle: w Ostrówkach) 
zamordowanych zostało do 1500 lu-
dzi”. (Siemaszko..., s. 513 – 521). 
Świadek Henryk Kloc: „Noc miała się 
ku końcowi – świtało. I wtedy właśnie, 
na tle porannej zorzy, wyłonił się zwar-
tym tłum Ukraińców, który zmierzał od 
ukraińskiej wsi Sokół, do również ukra-
ińskiej wsi Przekórka. Ten manewr 
Ukraińców wprowadził naszą samo-
obronę w błąd. Odwołano alarm. Tym-
czasem Ukraińcy zmienili kierunek i 
weszli do wsi od strony, z której ich się 
nie spodziewano. Były to oddziały 
zwarte uzbrojone w broń maszynową i 
karabiny pochodzenia niemieckiego i 
radzieckiego. Zachowanie tych ludzi 
nie zapowiadało nic złego. Można po-
wiedzieć, że okazywali mieszkańcom 
wioski dużą życzliwość, nawet dzieci 
częstowali cukierkami. Pamiętam, 
podszedł do mnie młody Ukrainiec, po-
gładził po głowie, zapytał jak się nazy-
wam, ile mam lat, gdzie mieszkam, a 
wszystko to z życzliwym uśmiechem 
Rozpoczął się prawie normalny dzień 
życia wsi, tyle, że czuło się jakąś grozę. 
Około godz. 8-mej wyznaczeni bojów-
karze chodzili po wsi i wzywali męż-
czyzn od lat osiemnastu do sześćdzie-
sięciu, by udali się na plac przed szko-
łą; sprawdzali każdy dom i zabudowa-
nia, by nikt się nie ukrył. Kiedy wszyscy 
mężczyźni znaleźli się na boisku szkol-
nym, zostali otoczeni przez uzbrojo-
nych Ukraińców. Między godziną 10-tą 
a 11-tą do zebranych przemówił wataż-
ka tej ukraińskiej hordy, czyli, jak to się 
dzisiaj mówi dowódca oddziału ukra-
ińskiej „powstańczej armii”. Mówił po 
ukraińsku. Sen wypowiedzi był nastę-

pujący: Ukraińcy pragną razem z Po-
lakami walczyć przeciw Niemcom. Oni 
przyszli do naszej wioski, aby dokonać 
naboru mężczyzn zdolnych do walki. 
Tych uzbroją i razem wyruszą przeciw 
Niemcom. Mówił to tak porywająco i 
przekonywująco, jak to czyni politrucy 
sowici, że niektórzy słuchacze uwierzy-
li w ich zapewnienia. Następnie powie-
dział, że będą brać po sześciu mężczyzn 
na badania lekarskie i sprawnościowe, 
następnie zdrowych i zdolnych umun-
durują, uzbroją i utworzą polski od-
dział, obok oddziałów ukraińskich, w 
celu włączenia się do walki z Niemca-
mi, których koniec jest bliski. Tak też 
się stało. Co pewien czas uzbrojeni 
Ukraińcy odprowadzali grupę sześciu 
mężczyzn w nieznane nam miejsce. Te-
raz już wiemy, że była to dwuklepisko-
wa stodoła gospodarza Strażyca; że 
tam inna grupa Ukraińców wykopała 
przy stodole dwa rowy o głębokości 2 
m i szerokości 2,5 m i długości 8 m. Do 
tej stodoły wprowadzano przyprowa-
dzonych mężczyzn, tam ich mordowano 
bez użycia broni palnej, a zwłoki wrzu-
cano do tych rowów. Kiedy odprowa-
dzano już wszystkich mężczyzn na bo-
isku szkolnym pozostały kobiety, dzieci 
i osoby w starszym wieku. Teraz już, 
bez żadnych skrupułów, brutalnie wtło-
czono nas wszystkich do budynku 
szkolnego, skąd kilkunastoosobowe 
grupy pędzono pod eskortą w nieznane 
nam wówczas miejsce. Mimo, że do-
chodziły do nas stamtąd żadne odgłosy 
mieliśmy już świadomość, że Ukraińcy 
chcą nas wszystkich wymordować. 
Wiedzieliśmy, że zostaniemy zamordo-
wani i że to za chwilę nastąpi. Przygo-
towywaliśmy się na śmierć przez mo-
dlitwę, spowiedź składaną na ręce mat-
ki, która udzielała nam rozgrzeszenia, 
przez zbiorowe odmawianie różańca z 
prośbą do Najświętszej Marii Panny, 
by nam dała lekką śmierć. Było nas w 
tej gromadzie czworo: mama, siostra 
Ania –lat 16, siostra Antosia – lat 20 i 
ja – lat 13. Kiedy skończyliśmy odma-
wiać druga bolesną część świętego ró-
żańca, mama pobłogosławiła nas i 
dała nam święte obrazki. Ja dostałem 
obrazek z Aniołem Stróżem, który prze-
prowadza przez wąską kładkę położo-
ną nad rwącą rzeką dwoje małych 
dzieci. Z nim to przeszedłem przez 
śmierć do życia, bym mógł teraz zdać 
Światu relację z tych zbrodni.  Była 
chwila ciszy; czekaliśmy na swoją ko-
lej, zostało nas już tylko około 100 
osób: kobiet, dzieci i starców. Do stoją-
cych przy drzwiach uzbrojonych mor-
derców podeszła jedna z kobiet – mat-
ka trojga dzieci i zwróciła się do nich z 
prośbą: „Patrzcie, została nas mała 
garstka, pozwólcie nam żyć. Spójrzcie 
na te dzieci, one są niewinne, ich oczy 
błagają o litość, miejcie więc litość dla 
nich”. Wtedy jeden oprawców powie-
dział – oczywiście po chachłacku – (w 
przybliżeniu): „Wy Polacy. My was 
wszystkich wyrżniemy, a wasze domy 
spalimy. Nic po was nie zostanie”. W 
odpowiedzi na te okrutne słowa ta ko-
bieta rzuciła w twarz oprawcom prze-
kleństwo: „Bądźcie przeklęci po 
wszystkie czasy. Niechaj krew naszych 
niewinnych dzieci spadnie na was, na 
wasze dzieci, wnuki i prawnuki”. W 
pewnej chwili dały się słyszeć od strony 
południowej wsi strzały z broni maszy-
nowej. Pilnujący nas Ukraińcy wpadli 
w popłoch, wybiegli na zewnątrz, drzwi 
szkoły zamknęli. Zaświtała nam na-
dzieja, że mordercy w popłochu uciek-
ną. Niestety przyspieszyło to tylko de-
cyzję dokończenia zbrodniczego dzieła. 
Mordercy zrezygnowali z mordowania 
pojedynczo każdej osoby z osobna i po-
stanowili załatwić to zbiorowo. Do izb 
lekcyjnych, w których byliśmy zgroma-
dzeni, zaczęto wrzucać granaty i strze-
lać z pistoletów maszynowych. Już 
pierwsze strzały i wybuchy granatów 
zabiły część osób - innych poraniły. 
Znaleźliśmy się jak gdyby w kręgu pie-
kielnych czeluści: jęk rannych, płacz 
dzieci, rozdzierający krzyk matek, huk 
strzałów, wreszcie dym. Zbrodniarze 
spod znaku tryzuba podpalili budynek 
szkolny. W upalny sierpniowy dzień 
płonął jak pochodnia; ci jeszcze żywi 
znaleźli się w pułapce bez wyjścia ska-
zani na śmierć w płomieniach. Nie spo-
sób wyrazić słowami grozy tej sytuacji, 
język jest tu zbyt ubogi.  Mnie śmierć 
jakoś omijała. Leżałem na podłodze 
rozpłaszczony do granic możliwości. 
Obok leżała sąsiadka Bohniaczka. 

Rozległ się kolejny huk. Granat ja roz-
szarpał. Jej krew i poszarpane ciało 
chlusnęło na mnie. Byłem w szoku, 
podczołgałem się do mojej siostry Ani. 
Potrąciłem ją. Już nie żyła. Kula u wy-
lotu z czaszki wyrwała duży otwór. Otę-
piałem, straciłem poczucie rzeczywi-
stości. Podniosłem głowę i ujrzałem 
leżącą i krwawiąca matkę. Jeszcze 
żyła. Jeszcze raz przytuliłem się do 
matki. Była przytomna, ofiarowała 
mnie Bogu i Najświętszej Marii Pan-
nie, bo tylko cud Boski mógł mnie wy-
prowadzić z tych piekielnych czeluści. 
Mama nie mogła się poruszać, granat 
rozszarpał jej stopy, krwawiła, spłonę-
ła żywcem. Nie pamiętam, jak znala-
złem się w drugiej izbie lekcyjnej. Na 
podłodze strzępy ludzkich ciał i dużo, 
bardzo dużo krwi. Nie miałem już niko-
go z najbliższych, zapragnąłem też 
umrzeć, zacząłem krztusić się dymem, 
pomyślałem: nałykam się dymu, uduszę 
i będzie koniec. Ale, gdzie tam, zakrztu-
siłem się raz i drugi i nic. A tymczasem 
zaczął płonąć strop budynku, zrobiło 
się ogromnie gorąco. Przeraziłem się 
tego ognia, lada chwila ten płonący 
strop mógł runąć na mnie. W ostatniej 
chwili wyskoczyłem przez okno. Roz-
legł się strzał, upadłem, poczułem silny 
ból, czoło zaczęło krwawić. Żar bijący 
od płonącego budynku zmuszał mnie 
do odczołgiwania się od niego. Leża-
łem w ogrodzie szkolnym pełnym tru-
pów i rannych. Ciężko ranni błagali 
oprawców, by ich dobili. Ukraińcy z 
ogromną pasja pastwili się nad ranny-
mi, kiedy na to patrzyłem chciałem 
wstać i krzyczeć. Strach przykuł mnie 
do ziemi, bałem się już nie śmierci lecz 
tych męczarni, jakie oni rannym zada-
wali. Byłem cały umazany krwią cudzą 
i własną. Trzykrotnie przewracali mnie 
i kopali, ale nie zorientowali się, że 
jeszcze żyję. Obok mnie leżała kobieta 
– Maria Jesionek, matka trojga dzieci, 
dwóch synów, jeden ośmio, drugi pię-
cioletni i niemowlę ośmiomiesięczne. 
Ona też wyskoczyła z płonącego bu-
dynku wraz z dziećmi tuż przede mną. 
Morderca ugodził ją kulą, leżała mar-
twa na swym uduszonym niemowlęciu. 
Jej ośmioletni syn został też zastrzelo-
ny, ten zaś pięcioletni siedział tuż mar-
twej matce, szarpał ją i wołał „Mamo 
wstawaj, chodźmy do domu – płakał”. 
Podbiegł do niego Ukrainiec, przyłożył 
lufę karabinu do głowy i strzelił. Dzie-
ciak przewrócił się na plecy matki, a 
przywarwszy do jej pleców swoje plecy, 
wyciągnął ręce do góry jak w modli-
twie. Był to dla mnie koszmar, który 
tkwi we mnie po dzień dzisiejszy. Do-
chodziły mnie też inne głosy z różnych 
stron wioski. To towarzysząca ukraiń-
skiej „powstańczej armii” tłuszcza 
wdarła się do opustoszałych domów i 
zabudowań i rabowała wszystko, co 
tylko było w obejściu, a kiedy już 
wszystko zagrabili podpalili domy i za-
budowania.  Leżałem nieruchomo we 
krwi. Z płonącego budynku buchał 
okropny żar, czułem, że moje nogi są 
płonącymi głowniami. Czułem, że mu-
szę odczołgać się dalej od buchającego 
żaru. Poruszyłem się. Padł strzał i po-
czułem dotkliwy ból w okolicach krę-
gów lędźwiowych. Pomyślałem, że to 
już koniec. Dla zlokalizowania źródła 
bólu lekko się poruszyłem, okazało się 
ani krzyż, ani brzuch nie były uszkodzo-
ne. A więc żyję! Mój Boże! Leżałem, 
nadal udawałem martwego, czekałem. 
Zwolna cichły głosy zwycięskich „żoł-
nierzy” UPA. Słońce chyliło się ku za-
chodowi. Podniosłem głowę. Nikogo 
nie było w pobliżu. Tylko ja – żywy po-
śród zmarłych. Dźwignąłem się z tru-
dem stanąłem na oparzonych stopach. 
Zdjąłem przesiąkniętą krwią koszulę, 
podarłem ją na onuce i zawinąłem nimi 
obolałe stopy. Ze zgrozą obejrzałem le-
żące tam zmasakrowane trupy. Tuż na 
styku palącego się budynku a ogródka 
rozpoznałem głowę moje starszej sio-
stry Antoniny, tułów został spalony na 
węgiel. Niczego już nie czułem, prócz 
bólu stóp i ogromnego pragnienia. Po-
wlokłem się do pobliskiej studni z żura-
wiem, chciałem zaczerpnąć wody. O 
zgrozo. Studnia była pełna trupów. Coś 
mnie przykuwało do tego miejsca 
zbrodni. Nie mogłem się ruszyć. Stałem 
tak ogarnięty zgrozą i rozpaczą, nie 
mogłem tego pojąć i do dziś pojąć nie 
mogę, jak ci ludzie mogli dokonać tak 
okrutnej zbrodni?” (Henryk Kloc: Naj-
tragiczniejsze chwile mojego życia. Na 
Rubieży Nr 2/1993). „Nazywam się 
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Marianna Soroka. Urodziłam się 8 
września 1908 roku we wsi Wola Ostro-
wiecka, powiat Lubomi, woj., Wołyń w 
rodzinie chłopskiej. W roku 1943 by-
łam matką pięciorga dzieci: Stanisława 
– lat 15; Edwarda – lat 12; Janka – lat 
10; Leona –lat 6 i Józefa 1,5 roku. Mój 
mąż Stanisław był rolnikiem 8-hektaro-
wego gospodarstwa rolnego. Żyło się 
nam chociaż ubogo, ale spokojnie i 
szczęśliwie. /.../  Nadszedł zwykły dzień, 
poniedziałek 30 sierpnia 1943 roku.. 
Wraz ze wschodem słońca robiłam ob-
rządek w gospodarstwie wraz z mężem. 
Dzieci spały. Tymczasem we wsi działy 
się dziwne rzeczy. Do wsi Wola Ostro-
wiecka od strony zachodniej wkroczyły 
zwarte oddziały Ukraińców na koniach 
i pieszo,uzbrojone w karabiny i pistole-
ty. Nikt we wsi nie spodziewał się, że 
Ukraińcy w biały dzień mogli wkroczyć 
do wsi. Tego jeszcze nie było. Zobaczy-
łam Ukraińca na koniu, który jechał w 
kierunku naszego domu. Ogarnęła 
mnie trwoga, ale zachowałam spokój. 
Mój mąż Stanisław krzątał się po po-
dwórku. Ukrainiec na koniu zbliżył się 
ku nam, pozdrowił i zawiadomił nas, 
żeby mężczyźni stawili się na zebranie 
na placu szkolnym. To jest obowiązek. 
Cóż było czynić. Stanisław przebrał 
się, coś niecoś się posilił i udał się na to 
zebranie, z którego już nigdy nie po-
wrócił. Został wraz z innymi zarąbany 
siekierami i wrzucony do rowu za sto-
dołą Strażyca. Nie upłynęło wiele cza-
su, kiedy znowu pojawiło się tym razem 
dwu konnych Ukraińców, którzy tym 
razem wzywali wszystkich mieszkań-
ców na zebranie na plac szkolny. W 
przeczuciu zagrożenia wysłałam syna 
Edwarda- lat 12 z krowami na pastwi-
sko. Do chłopaka strzelano, lecz dzięki 
opatrzności Bożej uszedł z życiem. 
Ukrył się w zaroślach, ja zaś z czwórką 
pozostałych dzieci udałam się wraz z 
sąsiadami na to zebranie. Tymczasem 
Ukraińcy – mordercy nie zapędzili nas 
na szkolny plac, lecz do stodoły sąsiada 
i tam nas zamknęli. Spośród nas wybie-
rali mężczyzn i pędzili pod eskortą. A 
kiedy już nie stało mężczyzn, zabierali 
kobiety i dzieci i pędzili pod eskortą 
uzbrojonych bandytów w nieznanym 
kierunku. Nie wiem o której godzinie, 
ale było to chyba grubo po południu, 
rozległy się strzały z broni maszynowej 
od strony południowej wsi Wola Ostro-
wiecka.  Wśród Ukraińców powstał 
popłoch. Już nie wyprowadzali ze sto-
doły grupki kobiet i dzieci, ale zaczęli 
strzelać do zebranych w stodole. Po-
wstała panika wśród zebranych w sto-
dole. Wielu zginęło od pierwszych 
strzałów. Trójka moich dzieci: Stani-
sława, Janek i Leon, została zabita 
przez Ukraińców-morderców. Ja zaś ze 
swoim najmłodszym synkiem na ręku 
wybiegłam ze stodoły. Biegłam, bie-
głam. Usłyszałam huk i w tym samym 
czasie okropny krzyk mojego dziecka 
Józia. Upadłam trzymając dzieciaka 
na ręku. Poczułam ból w ramieniu le-
wej ręki. Krew sączyła się z rany. Kula 
dum-dum przeszyła mięsień i kość ra-
mienia lewej ręki. Nie zdawałam sobie 
sprawy, czy mój syn Józio żyje, czy tez 
nie. Byłam bardzo osłabiona z upływu 
krwi. Nie pamiętam ile trwało to 
omdlenie. Wkrótce poczułam pragnie-
nie, więc zaczęłam się czołgać. Na 
moje szczęście pojawi się cudem ocala-
ły brat mojego męża Aleksander Soro-
ka. On to przyniósł mi wody, która uga-
siłam moje pragnienie. Lecz wkrótce 
znów straciłam przytomność. Obudził 
mnie z omdlenia właśnie szwagier 
Aleksander. Poprosiłam Aleksandra, 
aby poszedł do mojego mieszkania, 
wziął prześcieradło i pociął na banda-
że i owiną moja ranę. Wkrótce Soroka 
Aleksander przyniósł płótno-przeście-
radło i naftę. Naftą wydezynfekował 
ranę i owinął czystym płótnem. Poczu-
łam ulgę. Postanowiłam dowlec się do 
swojego domu, by tam umrzeć. Cóż mi 
pozostało. Ci, których kochałam naj-
bardziej odeszli na zawsze. Chciałam 
się z nimi połączyć tam, na drugim 
Świecie, u pana Boga....” (Marianna 
Soroka: Polska Niobe. Na Rubieży nr. 
3/1993). 

W kol. Wólka Swojczowska pow. 
Włodzimierz Wołyński Ukraińcy 
zamordowali 74-letnią Mariannę So-
biepan, która pozostała w domu twier-
dząc, że Ukraińcy nie mają powodu do 
jej zamordowania.  

W kol. Zamostecze pow. Luboml 

upowcy zamordowali co najmniej 40 
Polaków. „Tragicznego poniedziałku 
do dziś nie może zapomnieć Stanisława 
Grzywna, która w czasie napadu miała 
14 lat. Zanim uciekła, słyszała rozdzie-
rające krzyki dochodzące z oddalone-
go o blisko 150 metrów gospodarstwa 
przynależącego już do sąsiedniej wsi o 
nazwie Zamostecze, do której wtargnę-
li banderowcy. Mieszkała tam rodzina 
z dziesięciorgiem małych dzieci. – Te 
przeraźliwe krzyki to nie mogło być 
nic innego, jak mordowanie tych dzieci 
– uważa pani Stanisława, do dziś nie 
mogąc usunąć z pamięci koszmaru” 
(http://dziennik.artystyczny-margines.
pl/zbrodnie-sniace-sie-po-nocach-
zaglada-wsi-jankowce)   

„29 i 30 sierpnia ja wraz z oddziałem 
w sile 700 uzbrojonych ludzi, zgodnie 
z rozkazem dowódcy Okręgu Woj-
skowego „Ołeha”, totalnie wyrżną-
łem całą polską ludność na terenie 
rejonów hołobskiego, kowelskiego, 
siedleszczańskiego, mackiewskiego i 
lubomelskiego, dokonałem grabieży 
całego majątku ruchomego i spaliłem 
jej mienie nieruchome. W sumie w tych 
rejonach w ciągu 29 i 30 sierpnia 1943 
roku powyrzynałem i powystrzeliwa-
łem ponad 15 tys. spokojnych miesz-
kańców, wśród których byli starcy, 
kobiety i dzieci. Dokonaliśmy tego w 
sposób następujący: Po spędzeniu co 
do jednego wszystkich mieszkańców do 
jednego miejsca, otaczaliśmy ich i za-
czynaliśmy rzeź. Następnie, gdy już nie 
zostało ani jednego żywego człowieka, 
kopaliśmy głębokie jamy, wrzucaliśmy 
w nie wszystkie trupy, zasypywaliśmy 
ziemią i, aby ukryć ślady, zapalaliśmy 
ogromne ogniska i szliśmy dalej. W ten 
sposób przechodziliśmy od wsi do wsi, 
aż zniszczyliśmy całą ludność - ponad 
15 tys. ludzi” (Wyciąg z  z protokołu 
przesłuchania Jurija Stelmaszczuka 
„Rudego”, jednego z dowódców UPA 
na Wołyniu z 28 lutego 1945.. Za: „Ge-
neza nacjonalizmu ukraińskiego - od-
miany faszyzmu europejskiego, „Na 
Rubieży”, nr 68 /2003). 

„W niedzielę dnia 29 sierpnia 1943 
r. w godzinach nocnych i wczesnym 
rankiem w powiatach Kowelskim, Wło-
dzimierskim i Lubomelskim dokonano 
mordu na bezbronnej ludności polskiej. 
Najbardziej ucierpiała ludność polska 
od pożogi i mordu band ukraińskich w 
powiecie Lubomelskim. Według rela-
cji uchodźców z w/w powiatów akcja 
miała przebieg następujący: Bandy 
uzbrojone w broń maszynową i ręcz-
ną okrążały poszczególne miejscowo-
ści i oświetlały rakietami, a ludność 
ukraińska z sąsiednich wsi uzbrojona 
w siekiery, widły, łopaty, kosy i sierpy 
napadała na poszczególne domy, po 
kilka lub kilkanaście osób i mordowała 
śpiących domowników. Po dokonaniu 
mordu i wrzuceniu na wpół zabitych 
do studni, podpalano zabudowania 
mieszkalne i gospodarcze. W ten spo-
sób dokonując mordu zaledwie mały 
procent ludności zdołał ujść z życiem i 
przedostać się na teren Lubelszczyzny. 
Ponieważ mord miał miejsce nocą i w 
godzinach wczesnych rannych, więc 
poszczególne osoby, którym udało się 
ujść z życiem przybyły bez ubrań i obu-
wia. Pierwsze wiadomości co się dzieje 
po drugiej stronie Buga, Polski Komitet 
Opiekuńczy w Chełmie otrzymał wie-
czorem dnia 29 sierpnia 1943 r., lecz 
nie poparte dowodami. Następna wia-
domość przyszła dnia 30 sierpnia od 
siedmiu uciekinierów, którzy przybyli 
do Polskiego Komitetu Opiekuńczego 
i szczegółowo opowiedzieli o tym, co 
się działo w dniu 29 sierpnia. Następne 
wiadomości nadchodziły wraz z trans-
portami kolejowymi uciekinierów”.  
(1943, 8 września – Raport PolKO w 
Chełmie dotyczący uchodźców z Wo-
łynia. W:  AAN, 1049, s. 151-153).  

   W nocy z 30 na 31 sierpnia 1943 
roku:  

W kol. Fundum pow. Włodzimierz 
Wołyński Ukraińcy wymordowali 
wszystkich Polaków, którzy pozostali 
na kolonii, w tym 5-osobową rodzi-
nę Górskich /babcię, rodziców i ich 2 
dzieci/. 

   31 sierpnia 1943 roku: 

W kol. Elizawetpol pow. Włodzi-
mierz Wołyński upowcy zamordowali 
co najmniej 30 Polaków, całe rodziny. 

W kol. Fiodorpol pow. Włodzimierz 
Wołyński zamordowali 69 Polaków, 
głownie kobiety i dzieci. 20-letnią Ge-
nowefę Bałakowską oraz jej 22-letnią 
koleżankę o nazwisku Jączek „po-
wstańcy ukraińscy” najpierw zgwał-
cili, następnie przywiązali nagie do 
krzeseł, wydłubali im oczy i poderżnęli 
skórę wokół szyi. Zamordowali także 
17-letnią siostrę Genowefy, Alfredę 
oraz 15-letnią dziewczynkę o nazwi-
sku Jączek. 

W kol. Jasiniec pow. Horochów 
widłami, siekierami, łopatami itp. 
zamordowali 26 Polaków. 25-letnią 
Kazimierę Karaniewicz wtłoczyli pod 
uniesioną podwalinę dębową, po czym 
została ona zgnieciona. Widłami za-
kłuli 30-letnią Władysławę Bielecką, 
44-letniego Jana Kiciaka i jego córki: 
15-letnią Irenę (wcześniej uratowała 
się z napadu na kościół w Kisielinie) 
oraz 12-letnią Paulinę. 

W kol. Marianpol pow. Włodzimierz 
Wołyński zamordowali co najmniej 23 
Polaków, w tym całe rodziny. 

W kol. Mikołajówka pow. Włodzi-
mierz Wołyński upowcy zamordowa-
li co najmniej 31 Polaków; 2 rodziny 
8-osobowe mające po 6 dzieci. Rozalia 
Noworolska lat 20, ponieważ broniła 
się przed gwałtem została zakopana 
żywcem w ziemi, zamordowali także 
jej 16-letnią siostrę Annę. 50-letnią 
Mariannę Stasilewicz oraz jej 14-letnią 
wnuczkę Jadwigę Dobrowolską zarą-
bali siekierą na podwórku, natomiast 
jej córkę 19-letnią Marię Stasilewicz 
postrzelili, pokłuli widłami i zakopali 
żywcem. Rozkaz zabicia Stasilewi-
czów otrzymał Jaszko Bondaruk, ale 
odmówił, uzasadniając: „Zabiłem już 
45 osób, a Stasilewiczowej nie zabi-
ję”, wobec czego mordu dokonał inny 
„partyzant ukraiński”.(Siemaszko..., s. 
926). „Moja siostra Antonina, wyszła 
za mąż na Mikołajówkę za Grzegorza 
Sałamacha. Gdy doszło do strasznych 
rzezi na Wołyniu w 1943 r., moja sio-
stra Antonina prawdopodobnie została 
zamordowana, a wraz z nią jej dwie có-
reczki: Helena lat 12 i młodsza Stani-
sława lat ok. 10. Słyszałam od ludzi, że 
jej mąż Grzegorz uratował się i uciekł 
do Polski” (Maria Roch, w: www.stan-
kiewicze.com/ludobojstwo.pl ).  

W kol. Przebraże pow. Łuck nastą-
pił silny atak upowców odparty przez 
polską samoobronę przy pomocy par-
tyzantów sowieckich płk  Nikołaja 
Prokopiuka. H. Cybulski nie podaje w 
książce „Czerwone noce” liczby pole-
głych w walce obrońców Przebraża. 

We wsi Swojczów pow. Włodzimierz 
Wołyński upowcy o świcie dokonali 
napadu mordując co najmniej 96 Pola-
ków; obrabowali polskie zagrody oraz 
zwłoki pomordowanych (zegarki, złote 
obrączki itp.). Józefa Rusieckiego i 
jego ciotecznego brata zastrzelił ich są-
siad Ukrainiec, zabrawszy im wpierw 
złote obrączki, zegarek i złote pięcioru-
blówki (zwane „świnkami”), a na pyta-
nie jak ma sumienie jako sąsiad ich 
zabijać, powiedział, że „Ja teraz dla 
was nie sąsiad”. Ukraińcy zniszczyli 
też przy pomocy dynamitu kościół pa-
rafialny pw. Narodzenia NMP z 1797 
roku. Pierwsze dwie próby były nie-
udane, dopiero, gdy na uwagę jednego 
Ukraińca z ołtarza usunięty został cu-
dami słynący obraz Matki Boskiej 
Swojczowskiej, trzecia próba spowo-
dowała zniszczenie kościoła (Siemasz-
ko..., s. 935 – 938). Inni:  w kościele 
dokonali rzezi zgromadzonych osób. 
Wspomina Bolesław Dolecki: „Ja do-
wiedziałem się, że mordują, więc ucie-
kłem na cmentarz. Wylazłem na gęsty 
świerk i siedziałem cały dzień do nocy. 
Widziałem, jak chłopi ukraińscy i par-
tyzanci obławą chodzili, przeszukując 
zabudowania, ogrody, kopki na polach, 
szukając ukrytych, za uciekającymi 
strzelali, na koniach dopędzali i zabija-
li. Po domach już pomordowanych za-
bierali świnie, kury, plądrowali i prze-
szukiwali. Godzina mniej więcej 10.00, 
przychodzi obława na cmentarz. Czte-
rech z karabinami i siedmiu ze szpadla-
mi. Karabiny w ręku na pogotowiu, 
przychodzą bliżej mego świerku. Po-
znaję – znajomi chłopi ze Swojczowa: 
Torczyło Tymofiej, Wołodka Dubień-
czuk i inni. Siedząc na świerku widzia-
łem, jak tu przychodziły znajome mi 
osoby i poukrywały się w zaroślach 

cmentarza. Padają dwa strzały: zabili 
kobietę, Dobrowolską Hannę z synem 
ze wsi Swojczowa. Przeszukują krzaki, 
drugi raz przeszli pod moim świerkiem, 
na którym siedziałem. Nareszcie słyszę 
krzyczą: „Wyłaź! Wyłaź!!”. Znaleźli 
kobietę z córką, Marię Karandową. 
Kobieta prosi: „Panie Torczyło niech 
pan nas nie bije!”. Słyszę odpowiedź: 
„Teper ne ma Torczyło. Wyłaź!”. Słyszę 
jęk kobiety, pada dwa strzały, cisza. Zo-
stali pobici. Szukają dalej, przegartują 
krzaki. Znowu dwa strzały. Zabili 14 – 
letnią Potocką, córkę Jana i 15 – letnią 
Marię Sobiepan, córkę Stanisława. 
Szukają dalej. Zajrzeli do kapliczki 
cmentarnej, do grobowca. Nie ma ni-
kogo. Jedni odchodzą, kilku zostaje. 
Odchodzący Torczyło rozkazuje: „Za-
kopujte hłuboko, szczob ne smerdiło”. 
Ci pozostali wykopali w dwóch miej-
scach doły, zakopali pomordowanych i 
poszli. Siedzę na świerku i czekam nie-
cierpliwie do nocy. Już słoneczko nad 
zachodem, obławy, poszukiwania, gra-
bieże nie ustają. Słyszę krzyki, gonitwa: 
„Trzymaj! Trzymaj! Stój! Stój!”. Widzę 
uciekającego mego sąsiada Jana Rak, 
wystrzelili za nim dwa razy, nie trafili, 
ucieka, chłop wyprzęga z wozu konia, 
goni konno. Ucieka Rak wprost na 
mnie do cmentarza. Myślę sobie: 
„Masz licho naprowadził mi znowu 
grandę!”. Uciekający Jan Rak ucieka 
poza cmentarzem, zginął mi z oczu 
poza drzewami cmentarza. Chłopi szu-
kają, nie znaleźli, ściemnia się, chłopi 
poszli. Zrobiła się noc. Zlazłem ze 
świerka, polami dostałem się do krza-
ków wyrąbanego lasu. W krzakach błą-
dziłem całą noc, rano łąkami, łozami 
przedzierałem się. Spotkałem się z taki-
mi, jak ja uciekinierami: ojciec z dwoj-
giem dzieci, Kosiorek z Kolonii Eliza-
wietpola, żona i starsza córka zostały 
zabite, on z dwojgiem dzieci ukrył się w 
prosie i ocaleli. Opowiadał mi on, że 
jego sąsiada, Aleksandra Żurawskiego 
córeczka mocno pokaleczona, którą 
prowadził, nie mogła iść, więc musiał 
zostawić ją pod kopką. A jej rodzice zo-
stali pomordowani. I opowiadał mi ten 
Kosiorek, że przechodził przez kolonię 
Teresin, przez podwórko, widział za-
mordowanego gospodarza Mikołaja 
Bojko, leżącego na podwórku, któremu 
oczy ptaki powydłubywały. Po drodze 
spotkaliśmy się jeszcze z dwoma ucieki-
nierami. Każdy opowiada swoje i tak 
razem przyszliśmy do wsi Chobułtowo, 
gdzie stała nasza polska placówka po-
licji, złożona z poprzednich uciekinie-
rów polskich. Dużo znajomych chłop-
ców, rozmawiamy o tych morderstwach 
ludności polskiej przez Ukraińców, po-
licjanci westchnęli, mówią: „Wiedzie-
liśmy o tym, że Was mordują Ukraińcy, 
bo jeszcze wczoraj nam dali znać.”. 
Pytam: „Czemuście nie przyszli nam z 
pomocą?”. Odpowiadają: „Cóż kiedy 
nie ma rozkazu.”. (Sławomir Tomasz 
Roch:  Wspomnienia z Wołynia 1939–
44 i ukraińskie zbrodnie na Wołyniu. 
Wspomnienia Zdzisława Doleckiego 
ze wsi Swojczów; w:  http://3obieg.pl/
wspomnienia-z-wolynia-i-ukrainskie-
zbrodnie-na-wolyniu-1939-44 ). Stani-
sława Sobczuk z d. Rusiecka zamiesz-
kała obecnie w Gdeszynie pod Zamo-
ściem. Miała wtedy zaledwie 11 lat 
kiedy wraz z rodzoną siostrą Jadwigą 
uciekały, próbując wydostać się z mat-
ni. W środku nocy obudził je ogromny 
huk, potężna eksplozja. Na początku 
nie wiedziały co się stało, nawet nie 
przypuszczały, że to Kościół ale po 
chwili wszyscy zobaczyli w oknie 
wielka łunę ognia i poznali, że to pali 
się ich kochany Kościół. Niektórzy 
wybiegli na zewnątrz i zrobiło się małe 
zamieszanie, które przerodziło się 
szybko w panikę. Wspominają siostry 
Stanisława i Jadwiga Rusieckie: „Ja z 
siostrą Jadwigą weszłyśmy na strych 
domu Iwana i tam ukryłyśmy się. Sie-
działyśmy tam cichutko, drżąc całe ze 
strachu, płakałyśmy i co chwilę nerwo-
wo wyglądałyśmy przez szpary na po-
dwórko i obserwowałyśmy okolicę. [...] 
Po pewnym czasie wydaje mi się, że to 
było już około południa, usłyszałyśmy 
zbliżających się ludzi, po głosach po-
znałyśmy, że to Ukraińcy i niemal od 
początku wiedziałyśmy, ze to rezuni, 
którzy właśnie wracają z pogromu, któ-
rego dokonali na naszych rodzinach. 
Zachowywali się bowiem bardzo gło-
śno, a ich radosne okrzyki zlewały się 
w jedną całość. Rozgościli się w izbie 
pod nami, bowiem było to mieszkanie 

jednoizbowe. Przyjmował ich sam syn 
gospodarza Ukrainiec Wołodka. Za-
częli pić samogon i gościć się w najlep-
sze, dużo przy tym wykrzykiwali, wprost 
okazując radość z dokonanego właśnie 
mordu na ludności polskiej Swojczowa. 
Krzyczeli przy tym na cały głos takie 
oto zdania: ‘Aleśmy Lachom dali. Za-
biliśmy wielu, a reszta uciekła! Vivat 
Samostijna Ukraina! ‘ Pamiętam rów-
nież, że podczas tej pijackiej libacji, 
właściwie każdy z nich, jeden przez 
drugiego, przechwalali się nawzajem, 
jak osobiście mordowali swoje ofiary. 
Opisywali przy tym jak to robili, było to 
dla nas dzieci dość makabryczne do-
świadczenie. [...] Na skraju wsi miesz-
kała babcia mojej kuzynki Zosi. Dała 
nam wody i kazała się schować w faso-
lę tyczkową. W tym czasie, gdy nasza 
grupa chowała się, na podwórze wje-
chało czterech Ukraińców na koniach. 
Zaczęli wykrzykiwać: „Znajdziemy te 
polskie bachory!!” Jeden z Ukraińców 
zobaczył babcię, podjechał do niej na 
koniu i zastrzelił. Poszłyśmy do popa i 
udawałyśmy, że jesteśmy dziećmi ukra-
ińskimi. Żeby popa w tym bardziej 
utwierdzić, wzięłam jego płaczące 
dziecko na ręce i zaczęłam śpiewać po 
ukraińsku. Batiuszka być może uwie-
rzył, albo tylko udawał. Jego dom stał 
w jednym końcu wsi, a chlew ze świnia-
mi w drugim, w pobliżu cerkwi. Dwa 
razy woził swojej trzodzie jedzenie. 
Właśnie wtedy już miał wyruszyć fur-
manką. Poprosiłam, żeby nas wziął ze 
sobą i wysadził koło domu. Zgodził się. 
Pamiętam kiedy wiózł, na drodze stali 
czwórkami Ukraińcy, już po rzezi, a 
było tych czwórek co najmniej dwa-
dzieścia. Na czele oddziału był nasz 
sołtys o nazwisku Cebula. Jechaliśmy 
wzdłuż tego szeregu mając dusze na ra-
mieniu, a nasz sołtys, którego minęli-
śmy o metr, patrzył na nas uważnie 
bardzo długo, ale nic nie mówił. Ze-
szłyśmy z wozu, już niedaleko naszego 
domu i spotkałyśmy naszą babcię, 
wspólnie postanowiliśmy uciekać do 
Włodzimierza Wołyńskiego.” (Sławo-
mir Roch: Wspomnienia Stanisławy 
Sobczuk i Jadwigi Bożenckiej z d. Ru-
sieckie ze Swojczowa na Wołyniu, Za-
mość 2004 r., s. 2-3). „Stog siana, w 
którym nas ukryli, stał zaraz za zabu-
dowaniem, dlatego dobrze słyszałam, 
jak ‘ryzuny’ wpadli do domu, wycią-
gnęli Skosalasową i przebili ją bagne-
tem. Trzymali ją tak nadzianą na ostrze, 
aż skonała, a jej przeraźliwy krzyk do 
dziś dźwięczy mi w uszach. Jeszcze jak-
by dziś słyszę jej rozpaczliwe wołanie: 
‘Zabijcie mnie już, a nie męczcie!’. Jej 
męża Skosalasa zarąbali siekierą w 
domu. Rzeź mieszkańców naszej wsi 
trwała całą noc i następny dzień, w tym 
czasie dochodziły do nas ogromne jęki 
mordowanych, męczonych i pokaleczo-
nych ludzi, które mieszały się z różnymi 
wyzwiskami oprawców i innymi krzy-
kami. Wieczorem Katia przysłała małą 
Haluszkę do stogu, niby to po siano dla 
bydła, a Haluszka przyniosła chleb i 
wodę. Trwało to kilka dni, ale dalsze 
ukrywanie nas było niemożliwe, ponie-
waż bandyci kłuli widłami stogi z sia-
nem, wciąż szukając ukrywających się. 
Na szczęście my byliśmy ukryci dość 
głęboko i znów ocaleliśmy od pewnej 
śmierci. Jednak i to nie gwarantowało 
przeżycia, gdyż bandery podejrzane 
stogi palili, palili także całe polskie za-
budowania.” Miała ciocia szczęście, że 
spotkała Ukraińców z ludzkim sercem. 
Zaczęli ją chować po zabudowaniach 
ukraińskich, aż do chwili kiedy to rezu-
ni upewnili się, że: „Teper nie ma La-
chiw!”. Przechowywali tak ciocię Zo-
się Hasiak z synkiem Rysiem, w piwni-
cach, na strychach, przebierali ją za 
Ukrainkę, zawsze była w chustce, głę-
boko zakrywając twarz, w bluzce, 
spódnicy i obowiązkowo z zapaską 
(fartuchem). Ciocia umiała mówić po 
ukraińsku, Rysiek nie umiał, więc uda-
wał niemowę. Katia opowiadała, że 
przywiozła swoją kuzynkę Ukrainkę 
znad ruskiej granicy i dodawała zna-
cząco: „Może to budit niwistka dla La-
szuka.”. A miało to sens, gdyż ojciec 
Haluszki był wdowcem.  Tak się stało, 
że postawili maszyny do szycia u La-
szuka i tam przychodzili Ukraińcy, 
przynosząc ubrania zdobyte na Pola-
kach, by im sprawnie przerabiać. Cio-
cia mi się wtedy z bólem zwierzała: 
„Szyłam z musu i często poznawałam, 
czyje są rzeczy, a gdy przynieśli ko-
stium twojej babci Karoliny Rusieckiej, 
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która mi w tych ciężkich czasach dużo 
pomogła, zaczęłam mimowolnie drżeć i 
cała trząść się. Ukrainka pyta mnie na 
to: ‘ Soniu co tobie? ’ . Bałam się i 
spiesznie odpowiedziałam: ‘Chora je-
stem i nie mogę tego zrobić.’”. Podczas 
tej naszej rozmowy stanęły jej też, 
przed oczyma różne przechwałki, jak to 
oni rezuni mordowali Polaków. Dla 
przykładu raz była w ukryciu za dużym 
piecem i słyszała, jak Ukrainiec Woło-
dia mówił: „Przybiegła do mnie moja 
sąsiadka, koleżanka do której zacho-
dziłem czasem, wołając, błagając: 
‘Wołodia ratuj!’, a za nią wpada druga 
dziewczyna, też Polka. A ja, jak chwycę 
je w ręce i głowami trzasnę jedna o 
drugą, to tylko krew się rozbryzła i po 
nich koniec.”.  Opowiadali także rezu-
ny, jak to małe dzieci zabijali i wyrzu-
cali na śmietnisko, zasypując je byle 
czym, aby było mniej grzebania w zie-
mi. Innym razem przechwalali się jak 
to mordował i czym i z jakim skutkiem. 
Usłyszała jak zamordowali mojego 
dziadka Karola Rusieckiego, który po 
kilku dniach wyszedł z ukrycia, przy-
szedł na podwórze Jędrycha Rusieckie-
go. Mówiła mi tak: „Naśmiewali się z 
Karola, że żal mu było ‘chodoby’, aby 
czasem nie popalili zwierząt, tymcza-
sem oni wszystko wypędzili z obory, a 
potem szukali zakopanych rzeczy i 
kosztowności. Kiedy go zobaczyli, za-
raz pochwycili i bardzo się nad nim 
znęcali, tak okrutnie, aż dziadek nie 
wytrzymał i wyjawił im miejsce ukry-
tych rzeczy. Na te przechwałki wszedł 
inny ryzun, który nazywał się Korczak, 
a słysząc o czym tak raźno rozprawia-
ją, mówi: „Patrzę, a to Rusieckiego 
Karola biją, a ja jak nie doskoczu i nie 
bachnę mu w brzuch, tak przeciąłem go 
na pół, tylko bebechy wypłynęły. Na-
stępnie wrzuciliśmy go do wody do sa-
dzawki.” Ciocia mówiła, że słuchając 
tego wyobrażała sobie, że Korczak 
przeciął dziadka dużym nożem, skoro 
przechwalał się: „Zaszlachtowałem 
go!”. Posłyszała także i to, że moją 
babcię Karolinę Rusiecką zastrzelili, 
gdy była w ogrodzie, tam też została 
pochowana pod drzewem. Ciocia zwie-
rzała mi się dalej serdecznie: „Ja to 
tylko gorąco modliłam się o śmierć, dla 
mnie i dla Rysia przez zastrzelenie, na-
wet nie przypuszczałam, że przeżyję 8,5 
miesiąca w takim stresie i w takich wa-
runkach.”. (Sławomir Tomasz Roch: 
Rzeź mieszkańców naszej wsi Swoj-
czów trwała całą noc i następny dzień; 
w:   http://niepoprawni.pl/blog/slawo-
mir-tomasz-roch/rzez-mieszkancow-
naszej-wsi-swojczow-trwala-cala-noc-
i-nastepny-dzien ). 

W kol. Swojczówka pow. Włodzi-
mierz Wołyński zamordowali kilka 
rodzin polskich. 

We wsi Tyśmieniczany pow. Stani-
sławów: „31.VIII.1944 [1943 – S.Ż.] 
Tyśmieniczany pow. Stanisławów mły-
narz zastrzelony.”  (1944, 17 lipca – 
Pismo PolKO w Stanisławowie do Dy-
rektora RGO w Krakowie zawierające 
imienny spis osób uprowadzonych i za-
mordowanych od początku napadów, 
od września 1943 do 15 lipca 1944. W: 
B. Ossol. 16721/1, s. 349-373).

W kol. Wandywola pow. Włodzi-
mierz Wołyński zamordowali kilka 
rodzin polskich, imiennie znanych jest 
14 ofiar. 

W kol. Wólka Swojczowska pow. 
Włodzimierz Wołyński zamordowali 
7 Polaków w tym Andrzeja Gaczyń-
skiego z żoną i 2 dorosłymi córkami 
oraz 2 dzieci Michalaka. 

W kol. Zarudle pow. Włodzimierz 
Wołyński zamordowali 2 rodziny 
polskie, które nie opuściły swoich go-
spodarstw: Zygmunta Bando z żoną i 2 
córkami lat 12 – 15 oraz Żukowskiego 
z żoną i 2 córkami lat 7 i 12; ofiar praw-
dopodobnie było więcej. 

W kol. Zasmyki pow. Kowel w walce 
z UPA zginął 17-letni Stanisław Zarę-
biński (na jego grobie w Zasmykach 
jest data 13.08.1943). 

   Od marca do sierpnia 1943 roku:  

We wsi Witonierz pow. Łuck miej-
scowi Ukraińcy zamordowali około 
50 Polaków, którzy przechodzili przez 
wieś do innych miejscowości. 

   Od czerwca do sierpnia 1943 roku:

W kol. Hołoby Małe pow. Kamień 
Koszyrski w okresie od czerwca do 
sierpnia 1943 roku zostali zamordowa-
ni przez bandy UPA: Kalata Emil i Pyt-
ka Adam (http://www.stanicki.com.pl/
miejscowo%C5%9Bci/ma%C5%82e-
-ho%C5%82oby ).   

     W lipcu lub sierpniu 1943 roku: 

W miejscowości Białokrynica pow. 
Krzemieniec został zamordowany 
przez Ukraińców nauczyciel leśnictwa 
w Średniej Szkole Rolniczo-Leśnej 
Jerzy Brynych  (Edward Orłowski..., 
jw.). 

We wsi Bystrzyca pow. Kostopol 
Ukraińcy zamordowali Jana Rosłańca  
podczas żniw. 

We wsi Doroginicze pow. Horochów 
zamordowali 3 Polaków, w tym 2 ko-
biety. „Doroginicze – wieś, w której 
znajduje się grób masowy osób zamor-
dowanych w 1943 r.”(Cmentarze pol-
skie na terenie łuckiego okręgu kon-
sularnego; w: www.luck.msz.gov.pl/
resource/c2522e57-eddb-47ad-a5c7-
-8d96d2e66da3 ). 

W mieście Łuck w lipcu lub sierpniu 
1943 r. został aresztowany na podsta-
wie zeznań agenta Ukraińca Bołdyń-
skiego, jakoby był „prezesem organi-
zacji wojskowej” i ślad po nim zaginął, 
inż. leśnik Baczyński  (Edward Orłow-
ski..., jw.). 

W kol. Marcelówka pow. Włodzi-
mierz Wołyński upowiec Stepan Kula 
zastrzelił swoją żonę Polkę, 2 dzieci i 
teścia. 

We wsi Rewuszki pow. Kowel zamor-
dowali 82-letnią Teklę Dziewiczkie-
wicz. 

We wsi Szpikołosy pow. Krzemie-
niec zamordowali 2 Polki pracujące na 
polu: Czajkowską i Gradomską. 

We wsi Szumbar pow. Krzemieniec 
zamordowali Antoniego Lasa. 

W miasteczku Uściług pow. Włodzi-
mierz Wołyński upowcy  zamordowa-
li 15-letnią Janinę Okoń,  natomiast w 
okolicy miasteczka  m.in. 70-letniego 
Leona Zubka oraz jego córki: 24-letnią 
Janinę i 20-letnią Jadwigę, a 3-letni syn 
Jadwigi Józef zmarł z głodu pełzając 
po zwłokach zamordowanych i woła-
jąc „mamo, mamo”.  

W miejscowości koło miasta Włodzi-
mierz Wołyński upowcy zamordowali 
córeczkę szewca Piotra Czury, który z 
żoną uciekł w bieliźnie; uratował się 
ich syn w kołysce, którego wychował 
sołtys, Ukrainiec, nie zmieniając mu 
nazwiska. Przypadkowo spotkał on, 
już jako oficer Armii Czerwonej, swo-
jego ojca, już staruszka  w Pile. 

We wsi Wołczak pow. Włodzimierz 
Wołyński VII lub VIII 1943 został za-
mordowany wraz z rodziną przez UPA 
gajowy Czereniuk. Pogrzebano ich 
przy gajówce, gdzie nad wykopanym 
dołem po torturach dobijano siekierami 
innych złapanych Polaków. (Edward 
Orłowski..., jw.). 

W kol. Zamosty pow. Włodzimierz 
Wołyński Ukraińcy zamordowali 
4-osobową rodzinę: Józefa Konopkę z 
żoną Zofią,  9-letnim synem Leonem i 
17-letnią córką Stanisławą. 

We wsi Zarudzie pow. Krzemieniec 
zamordowali 62-letniego Sylwestra 
Ludwików. 

     W lipcu i sierpniu   

Na polach majątku Nowy Dwór pow. 
Kowel upowcy wyłapywali Polaków 
uciekających do Zasmyk i w lesie mor-
dowali ich; około 50 Polaków. 

W kolonii Władysławówka pow. 
Włodzimierz Wołyński: „Banderow-
cy zaczęli łapać mężczyzn i furmankami 
wywozili do swej siedziby, znajdującej 
się w lesie Świnarzyńskim, a stamtąd 
już nikt nie powracał. Pewnego dnia 
wzięli mojego kolegę Bolesława Li-
perta. Wieźli drogą przy naszym domu, 
mijając nas ze łzami w oczach pokiwał 
ręką na pożegnanie. Wieczorem tegoż 
dnia przyszedł do mnie mój cioteczny 
brat Tadeusz Sztafij z propozycją, abym 
z nim uciekał do miasta. Nie wyrazi-
łem zgody, gdyż nie chciałem oddalać 
się od rodziny. Na drugi dzień Tadeusz 
wraz ze swym ojcem i sąsiadem Bucz-

kiem udali się do Włodzimierza, nieste-
ty w drodze do miasta zostali złapani 
i zamordowani przez banderowców” 
(Zdzisław Schab, w: www.stankiewi-
cze.com/ludobójstwo.pl ). 

   W sierpniu 1943 roku (świadkowie 
nie podali dnia): 

W kol. Adamówka gm. Szczurzyn 
pow. Łuck w walce z UPA poległ do-
wódca samoobrony z Krzemieńca Jan-
kiewicz „Lis”. 

We wsi Aleksandria pow. Równe: W 
1940 roku władze sowieckie przesie-
dliły ludność polska z Krasiczyna oraz 
ze wsi Śliwnica and Krasiczyn pow. 
Przemyśl do Aleksandrii pow. Rów-
ne. Razem z nimi przesiedlony został 
unicki ksiądz o nazwisku Baka, z żoną 
i córką. Ponieważ nie było tam księdza 
rzymskokatolickiego, na prośbę Po-
laków zgodził się dla nich odprawiać 
oddzielne Msze św. w miejscowym 
kościele rzymskokatolickim. W sierp-
niu 1943 roku, podczas napadu ban-
dy UPA, został zamordowany przy 
ołtarzu, podczas odprawiania Mszy 
Świętej. Razem z nim zginęło wielu 
obecnych w kościele Polaków. Tego 
dnia została zamordowana również 
żona i córka ukraińskiego księdza (Sie-
kierka..., s. 726; lwowskie). 

W kol. Aleksandrówka pow. Dubno 
Ukraińcy zamordowali 8 Polaków. 

W kol. Aleksandrówka – Holendry 
pow. Kowel zamordowali 4 Polaków 
z rodziny Czekanowskich: żywcem 
zakopali poranioną babkę razem 3 za-
mordowanych wnucząt. 

W kol. Antolin pow. Kostopol Ukra-
iniec Michał Mieszczaniuk nie chciał 
zamordować swojej żony Polki, za co 
upowcy zamordowali rodzinę (niego, 
jego żonę Genowefę Szyndarę  i ich 
1-roczne dziecko). 

W kol. Antonówka gmina Rożyszcze 
pow. Łuck upowcy zamordowali 2 
Polki: Wiktorię Gągalską i jej 6-letnią 
córkę Halinę. Los pozostałych Pola-
ków nie jest znany. „Gągalska była 
przekonana, że na samotną kobietę 
z dzieckiem nikt nie będzie napadał” 
(Siemaszko..., s. 605).  

W kol. Antonówka Szepelska pow. 
Łuck policjanci ukraińscy zastrzelili 6 
Polaków w wieku 18-24 lat. 

We wsi Artasów pow. Zdołbunów 
upowcy zamordowali 2 starsze Polki. 

W uroczysku lub futorze Astra-
chanka pow. Kostopol w drugiej po-
łowie sierpnia zamordowali około 15 
Polaków. „Jednej z ofiar, Florianowi 
Dziombowskiemu upowcy zawiązali 
pętlę z drutu na szyi i ciągnęli za ko-
niem” (Siemaszko..., s. 243). 

We wsi Barmaki pow. Równe kolum-
na uciekinierów z miasteczka Alek-
sandria uciekająca do miasta Równe 
wpadła w wąwozie w Barmakach w 
zasadzkę upowską. „Powstańcy ukra-
ińscy” dokonali masakry około 50 
Polaków przy pomocy siekier, wideł, 
noży.  

W majątku Berezołupy Małe pow. 
Łuck zamordowali 4 Polaków, w tym 
3-osobową rodzinę Kaliszewskich, 
rodziców z synem – ich córkę ukrył i 
uratował sąsiad Ukrainiec.    

W kol. Bereźniaki pow. Kostopol za-
mordowali kilka rodzin polskich. 

W miasteczku Białozurka pow. 
Krzemieniec w pierwszych dniach 
sierpnia Ukraińcy zamordowali 6 Po-
laków, w tym matkę z córką i teścio-
wą, oraz Ukrainkę, która miała dziecko 
z Polakiem, a w następnych dniach 
sierpnia dalszych 19 Polaków. 

We wsi Binduga pow. Luboml za-
mordowali 4 Polaków. 

W miasteczku Bohorodczany pow. 
Stanisławów: „Sierpień 1944 [1943 
– S.Ż.]  Bohorodczany pow. Stanisła-
wów: Sorokowski Marian, młynarz 
uprowadzony.” (1944, 17 lipca – Pismo 
PolKO w Stanisławowie do Dyrektora 
RGO w Krakowie zawierające imien-
ny spis osób uprowadzonych i zamor-
dowanych od początku napadów, od 
września 1943 do 15 lipca 1944. W: B. 
Ossol. 16721/1, s. 349-373).  

We wsi Bojarka pow. Dubno zamor-

dowali 20 Polaków. 

W kol. Boratyn Czeski pow. Łuck 
zamordowali 10 Polaków, którzy przy-
wieźli tutaj zboże do młyna. 

We wsi Boratyn Duży pow. Łuck 
obrabowali polskie gospodarstwa i 
zamordowali nie ustaloną liczbę Pola-
ków. 

W kol. Borek pow. Kostopol w pierw-
szych dniach sierpnia zamordowali 
ukrywające się w lesie i na bagnach 2 
Polki: 69-letnią wdowę Józefę Skrzy-
balską z 6-letnią wnuczką Teresą Lib-
ner.  

We wsi Borki pow. Luboml: „Opo-
wiada, Pan Krzysztof Kapitaniuk (syn). 
Miejsce Zbrodni: Borki (kolonia Kapi-
taniuki), powiat Luboml, województwo 
wołyńskie. Ojciec - Stefan Kapitaniuk, 
syn Tymoteusza (Tomasz) i Michali-
ny zd. Bagniuk. prawdopodobna data 
narodzin: 1933 rok. Rodzice Stefana 
posiadali gospodarstwo rolne we wsi 
Borki - (odnajdywana również w na-
zewnictwie jako wieś: Kolonia Kapi-
taniuki). W sierpniu 1943 r. w Koloni 
Kapitaniuki w wyniku napadu zamor-
dowani zostali: bracia: Władysław, 
Tadeusz; matka: Michalina Kapitaniuk 
zd. Bagniuk. Stefan ranny został w gło-
wę, stracił przytomność. Wyglądał na 
martwego. Spadł do piwnicy, lub został 
przywalony martwymi ciałami swoich 
braci i matki. Wg. relacji telefonicznej 
przeprowadzonej z osobą/świadkiem 
(pani Kołtun), która następnego dnia 
udała się do domu Kapitaniuków i od-
nalazła pomordowanych; przez syna 
Stefana Kapitaniuka, Krzysztofa, (któ-
ry po długich poszukiwaniach natrafił 
na ślady świadków).Wg. opisu pani 
Kołtun udała się ona około południa 
do domu Kapitaniuków, dziwiąc się, że 
nie ma ruchu w obejściu. Użyła słów 
(jak sobie przypominała): „Kapita-
niuki pospały się...” Kiedy weszła do 
domu, znalazła pokłute zwłoki. Zszo-
kowana podniosła alarm. Zbiegła się 
znaczna część mieszkańców wioski. 
Przy wynoszeniu ciał pomordowanych 
z pomieszczeń domowych, Stefan się 
poruszył i wówczas udzielono mu po-
mocy. Zawieziony został do szpitala w 
Lubomlu. Później przebywał u rodziny 
o nazwisku Szynkaruk w miejscowości 
Nowy Jagodzin. Przez cały ten czas 
przechodząc bardzo trudną rehabilita-
cję. O tyle trudną ze podwójną fizyczną 
i psychiczną. Syn Krzysztof o sprawie 
dowiedział się dopiero po wielu latach, 
od wydarzenia. Trauma związana z 
przeżyciami tamtej nocy była nie do 
przełamania dla Pana Stefana przez 
dziesięciolecia. Zapewne podświado-
ma pamięć męki i śmierci najbliższych 
która tkwi w umyśle Pana Stefana - 
uniemożliwia mu całościowy powrót do 
tamtego strasznego momentu. Luki w 
pamięci są na tyle duże, że Pan Stefan 
nie umie powiedzieć, dlaczego nie było 
ojca w gospodarstwie w czasie napadu 
na matkę i dzieci. Dlaczego nie pamię-
ta jego obecności podczas okupacji. 
Prawdopodobnie nie wrócił z niewoli 
sowieckiej, po kampanii wrześniowej 
w 1939 roku. Z dodatkowych ustaleń 
wynika, że krewni rodziny Kapitaniuk 
zamieszkiwali również we wsi Kuśnisz-
cze. Syn Pana Stefana poszukuje metry-
ki chrztu ojca. Ze zdobytych wcześniej 
informacji wynika, że chrzczony był w 
Grudziądzu- stąd hipoteza, podejrze-
nie, że Tymoteusz (ojciec Pana Stefana 
- jedynego ocalałego), był zawodowym 
wojskowym. Jest to przykład skrytego 
działania grupy nacjonalistów ukra-
ińskich, działających w bezpośredniej 
bliskości większych skupisk wojsk 
niemieckich, miast garnizonowych i 
innych placówek wojskowych. Skryty 
nocny napad na najsłabszą rodzinę 
we wiosce, taką o której wiadomo, że 
prawdopodobieństwo zbrojnego oporu 
jest praktycznie zerowe, a więc i szanse 
na wszczęcie alarmu i zdemaskowa-
nie morderców są bliskie zeru. Należy 
pamiętać że w znakomitej większości 
przypadków mordercami byli sąsiedzi, 
którzy w dzień wspólnie siali, orali, a 
nawet biesiadowali ze swoimi ofiara-
mi, w nocy zamieniając się w katów. 
W rozmowie z Panem Krzysztofem 
znalazło się potwierdzenie tej teorii, 
zacytował on odpowiedź sąsiadki po-
mordowanych, która znalazła zwłoki; 
uważała ona jak i Polacy mieszkający 
we wiosce, że mordu na bezbronnej 
matce i jej synach dokonali sąsiedzi 

obywatelstwa ukraińskiego. Nie użyto 
broni palnej, aby nie sprowadzić pa-
trolu niemieckiego - użyto kos i siekier.  
Jest jeszcze jeden aspekt tej sprawy, 
ukazujący jak bardzo bliscy mogli być 
to ludzie. Pan Stefan opowiadał synowi 
jak w latach 70-tych będąc zaproszony 
na wesele do znajomych rodziny, którzy 
mieszkali na terenie Polski podczas za-
bawy spotkał Ukraińca starszego wie-
kiem, który będąc już zdrowo podpity 
rzucił dziwne i niesamowite zdanie: „A 
ty to, dostałeś w głowę i leżałeś cały we 
krwi, tam w piwnicy” Zdanie wyrwane 
z kontekstu bez podania daty wydarze-
nia, bez najmniejszych oznak o jakie 
wydarzenie chodzi, zdanie zrozumiałe 
jedynie dla sprawcy i ofiary. Na ile bez-
karny musiał czuć się ten człowiek, aby 
móc je wygłosić? I jak wiele nowego 
strachu i obaw przyniosło to wyznanie 
ofierze? A może o to właśnie chodziło? 

Pan Stanisław był pod koniec lat 70-
tych w swojej rodzinnej wsi. Jego dom 
rodzinny stoi, zamieszkały obecnie 
przez ukraińską rodzinę chłopów, Za 
domem znajduje się mały cmentarzyk 
z grobami ozdobionymi typowymi 
krzyżami prawosławnymi, gdzie leżą 
pochowani jego bliscy: Matka i dwaj 
bracia. Krzyże postawili ci zwykli lu-
dzie, zamieszkujący jego dawny dom 
w którym przeżył swoje dzieciństwo tak 
tragicznie przerwane. Ukraińcy miesz-
kający w jego byłym rodzinnym domu, 
w ten prosty sposób oddają szacunek, 
pomordowanym chociaż nie znanym 
sobie osobom, opiekując się ich miej-
scem spoczynku doczesnego. Jak wiele 
można się od nich nauczyć.”  (Spisał 
i opracował: Piotr Szelągowski; w:  
http://www.warsztatyidei.pl/kresy/99-
wiadkowie-zbrodni-ukraiskich-
nacjonalistow.  Siemaszko..., s. 522 
dokumentują rzeż 10 stycznia 1944 
roku 12 rodzin, ok. 55 Polaków we 
wsi Borki,, nie ma wśród nich rodziny 
Kapitaniuków; nie wymieniają kolonii 
Kapitaniuki, być może była to mała ko-
lonia należąca do wsi Borki).  

We wsi Boroczyce pow. Horochów 
spalili w stodole Józefa Szymczaka. 

W majątku Boruchów pow. Łuck 
upowcy (byli policjanci ukraińscy) za-
mordowali 8 Polaków podczas żniw, w 
tym 4-osobową rodzinę Rybczyńskich  
i ciała ofiar wrzucili do studni. 

W miasteczku powiatowym Buczacz 
woj. tarnopolskie zamordowany zo-
stał inżynier Pleszonawicz. Inni:  „W 
ostatnich kilku dniach zamordowano 
8 Polaków, między innymi inż. Ple-
szanowicza, urzędnika państwowego 
w Nadleśnictwie w Buczaczu”. (1943, 
8 sierpnia – Pismo PolKO w Czortko-
wie dotyczące terroryzowania ludności 
przez bandy ukraińskie na terenie po-
wiatu czortkowskiego. W: B. Ossol. 
16722/1, k. 19-21). 

We wsi Busk pow. Kamionka Stru-
miłowa został zbity Zabuski Jan. (Ku-
bów..., jw.). 

W kol. Bystraki pow. Włodzimierz 
Wołyński  zamordowali 2 Polaków: 
Bartoszuka i Snowalskiego.  

We wsi Byteń pow. Kowel  20-letni 
Ukrainiec Hryhoryj Suprenowycz za-
strzelił 54-letniego Antoniego Jędro. 

W kol. Cegielnia pow. Kowel znale-
zione zostały mogiły kilkunastu za-
mordowanych Polaków. 

We wsi Chinocze pow. Sarny trzech 
miejscowych upowców zarąbało sie-
kierami 9 Polaków (dwie rodziny), 
oraz nie ustaloną liczbę innych Pola-
ków. 

We wsi Chmielów pow. Włodzimierz 
Wołyński upowcy zamordowali kilka 
rodzin polskich, imiennie znane jest 11 
ofiar, w tym 6-osobowa rodzina o na-
zwisku Demuś z 4 dzieci: 7-letniej Ja-
ninie odrąbali siekierą głowę na pień-
ku, 11-letniego Witolda i 13-letniego 
Stanisława zarąbali siekierami, 16-let-
niego Kazimierza zatłukli kołkiem, ich 
matkę zadźgali bagnetem. 

W majątku Chorochorysk pow. 
Łuck zamordowali nie ustaloną liczbę 
Polaków pracujących przy żniwach. 

W osadzie Chrobrów pow. Łuck be-
stialsko zamordowali Annę Ekiert bę-
dącą w ostatnim miesiącu ciąży. 
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We wsi Cygany pow. Borszczów 
uprowadzili do lasu 3 Polaków (w tym 
kobietę), którzy zaginęli bez śladu. 

We wsi Czernelica pow. Horodenka 
zamordowali Polaka, leśniczego NN. 

W kol. Czesnówka pow. Horochów 
zamordowali kilka rodzin polskich. 

We wsi Danczymost pow. Kostopol 
zamordowali 2 Polki z kol. Młodzia-
nówka: wdowę Michalinę Bielawską z 
24-letnią córką Heleną, które wybrały 
się do swej kolonii po krowę. 

W miasteczku Delatyn pow. Nad-
wórna zamordowali 11 Polaków. 

W kol. Dementjanówka pow. Kowel 
zamordowali 2 Polaków: Potajewicza i 
Pilka. 

We wsi Dolsk pow. Kowel: „Z rąk 
UPA zginął Piotr Magziarz, mąż naj-
starszej siostry pana Stefana (Wiechni-
ka – przypis S. Ż.), Wandy. - W sierp-
niową niedzielę wybrał się z Dolska do 
Turzyska. Nie wrócił do wtorku. Mój 
brat poszedł rozpytać o niego w oko-
licy. Spotkał chłopaka, którego kilka 
dni wcześniej  banderowcy złapali ra-
zem  z naszym szwagrem. Zdołał uciec, 
a Piotr nie. Brat pojechał z ojcem na 
miejsce wskazane przez tego chłopaka. 
Szwagier leżał twarzą do dołu, z dwu-
krotnie przestrzeloną głową. Osierocił 
trójkę dzieci”. (Aleksandra Dunajska: 
„Koszmar lipcowych dni”; w: „Nasza 
historia” nr 7 – 8, , lipiec 2014)

We wsi Druchowa pow. Kostopol za-
mordowali 7 Polaków, w tym 4-osobo-
wą rodzinę Weruchów. 

We wsi Dryszczów pow. Brzeżany 
został zamordowany przez Ukraińców 
Rajter Stefan lat 19.  

We wsi Dubiszcze pow. Łuck 30-tu 
„partyzantów ukraińskich” za pomo-
cą siekier zarąbało rodzinę leśnicze-
go Krępskiego, przy czym jego żonę 
przed śmiercią zgwałcili i obcięli jej 
piersi. Patrz: „W sierpniu 1943 roku w 
leśniczówce Grobelki”. 

We wsi Dubniki pow. Włodzimierz 
Wołyński policjant ukraiński zastrzelił 
swoją matkę, Polkę. 

We wsi Dyweń pow. Równe Ukraińcy 
zatłukli kijami mieszkańca kolonii Wo-
ronucha Jakubowskiego, który uciekał 
do miasteczka Międzyrzec.

We wsi Dziedziłów pow. Kamionka 
Strumiłowa: „Mój dziadek Jan Pszon 
zastał zamordowany 1943 r (prawdo-
podobnie w sierpniu, wg opowiadania 
mojego ojca był to początek żniw) we 
własnym domu w Dziedziłowie woj. 
Tarnopolskie . Świadkowie tego zda-
rzenia jeszcze żyją i chętnie udzielą 
wszelkich informacji” (J. P.; w: www.
stankiewicze.com/ludobojstwo.pl ). 
H. Komański, Sz. Siekierka na s. 208, 
tarnopolskie, nie podają żadnego mor-
du w tej wsi w 1943 roku, natomiast 
w drugiej połowie kwietnia 1944 roku 
bojówki UPA, także z sąsiednich wsi, 
rabowały polskie zagrody, niszczyły je 
i paliły oraz zamordowały 50 Polaków. 

W kol. Grabina pow. Włodzimierz 
Wołyński na początku sierpnia upo-
wcy  spalili żywcem w chacie kilka 
rodzin cygańskich, około 24 osoby. 

W leśniczówce Grobelki pow. Łuck: 
w leśniczówce Grobelki należącej do 
wsi Dubiszcze 30-tu „partyzantów 
ukraińskich” za pomocą siekier zarą-
bało rodzinę leśniczego Krępskiego.  
„Ze wsi Ze wsi Dubiszcze w sierpniu 
1943 r. do leśniczówki ordynacji ra-
dziwiłłowskiej - Grobelki oddalonej 
ok. 1 km od Kolonii Grobelki przyszło 
około 30 Ukraińców niby po wypłatę. 
Otoczyli budynek. Za pomocą siekier 
zamordowali rodzinę leśniczego Wła-
dysława Krepskiego, przy czym siostrę 
jego, ciężarną Janinę Krepską –Rodak 
znaleźli ukrytą w pasiece, najpierw 
zgwałcili następnie obcięli piersi i 
przybili do drzwi stajni. Zamordowano 
także jej męża Jana Rodaka, starszego 
wachmistrza 8 Szwadronu Pionierów 
w Równem. Był on jednym z założycieli 
ZWZ-AK na tym terenie. Piętnastolet-
niego wówczas brata Stefana Krep-
skiego związano drutem kolczastym i 
spalono w ognisku. Zabito także jego 
ojca Jana, weterynarza ze stadniny Po-
tockich oraz furmana Cypriana Mroza 
(Moroza), który był ojcem mojej teścio-

wej. Zastrzelono gajowego Stanisława 
Kamińskiego, a jego sześcioletnią cór-
kę Teresę zasztyletowano. Wszyscy byli 
torturowani przez banderowców szuka-
jących broni. Szef bandy Waśko Lebied 
z jeszcze jednym oprawcą prowadził 
leśniczego do stajni, gdzie miała być 
ukryta broń. Visa miał leśniczy za cho-
lewą buta i wyciągnął go. Zranionemu 
siekierą i kulą Krepskimu udała się 
ucieczka, w trakcie której zastrzelił jed-
nego z napastników... właśnie Lebedia. 
Bernarda Majewska go znała, bo cho-
dzili razem do szkoły, była świadkiem 
tej masakry, wykorzystała moment za-
mieszania uciekła także. Kiedy zabrano 
jej ojca na przesłuchanie postanowiła 
uciekać, nagle zjawił się pięcioletni syn 
Rysio, szepnęła mu tylko, żeby uciekał 
co sił. W czasie tej ucieczki chłopiec zo-
stał przekłuty bagnetem, a zwłoki jego 
zostały wrzucone do sadzawki. Była 
też świadkiem jak wrzucano do studni 
dwie dziewczynki, a ich matkę Marię 
Zbróg zmuszono do oglądania tej sce-
ny, po czym zamordowano ją. Jedna 
z dziewczynek miała na imię Hela, a 
druga Stasia, młodsza miała 5 lat, za-
mordowano wówczas co najmniej 26 
osób. Leśniczówkę Grobelki spalono, 
a powracający z pracy w Ordynacji 
brat leśniczego Tadeusz powrócił do 
Ołyki. Teściowa została ranna w rękę 
kulą barbarzyńcy i kiedy pewna, że już 
utraciła bliskich, zobaczyła grupkę lu-
dzi z kolonii i wśród nich swoją córkę 
Rozalię. Razem dotarły do Ołyki a po-
tem do ordynacji ks. Janusza Radziwił-
ła; tam opowiedziała o tym zebranym 
ludziom m.in. Tadeuszowi Krepskiemu. 
Moja teściowa z córką dotarły później 
do Łucka, a tam opatrzył ja niemiecki 
lekarz, którego wkrótce Ukraińcy za-
mordowali. W Łucku spotkała przypad-
kowo Żydówkę, która również uciekła 
z pogromu w leśniczówce. Znała ją 
tylko z widzenia, wiedziała, że pocho-
dzi z Warszawy i znalazła schronienie 
u wdowca Mierzwińskiego w kolonii 
Grobelki. W Łucku mówiła, że pracu-
je w urzędzie zwanym „generalny ko-
misariat” i obiecała odwiedziny, ale 
nigdy się nie pojawiła. Rok wcześniej 
zamordowano tam spokrewnioną z ro-
dziną matki teściowej Michalinę Kow-
nacką – Słodkowską. Opisywane wy-
darzenie mogło mieć miejsce miesiąc 
wcześniej, czyli w lipcu, bo synek nie 
miał ukończonych pięciu lat, a ukoń-
czyłby je w sierpniu. Teściowa z ojcem 
i swoimi dziećmi mieszkała w budynku 
gajówki w sąsiedztwie Kamińskich, 
Zbrogów” (www.dziennik.pl., forum 
dyskusyjne, 6.02.2009; www.Panora-
ma Leszczyńska). „Jestem synem tego 
leśniczego. W relacji Siemaszków jest 
mała nieścisłość. Mój tata miał na imię 
Władysław, a wtedy zamordowano: 
mojego dziadka Jana Krepskiego, któ-
ry był felczerem wet. w stadninie w ma-
jątku Potockich; moją stryjenkę Janinę 
Rodak-Krępską, i stryjka Stefana. Mój 
Tata zmarł w 1977 roku. Był leśniczym 
w Sobowidzu, następnie w Opaleniu w 
woj. pomorskim.” (forum dyskusyjne: 
Roman, 21-12-2008, tel. 668134473).  
W. i E. Siemaszko na s. 580 podają, 
że ww. napad miał miejsce w sierpniu 
1943 roku we wsi Dubiszcze, na nadle-
śnictwo, gdzie mieszkała rodzina leśni-
czego Stanisława Krępskiego. Zgwał-
cili, obcięli piersi i zarąbali siekierą 
jego żonę, a Krępskiemu zranionemu 
siekierą udała się ucieczka, w trakcie 
której zabił jednego z napastników. 
Podają liczbę ofiar -  „1 Polka”. Na s. 
581 podają, że w kwietniu 1943 roku 
w nadleśnictwie Grobelki zamordowa-
nych zostało 26 osób; imiennie wymie-
niają 4 ofiary.  

W kol. Grudy pow. Kostopol Ukraiń-
cy zamordowali 2 małżeństwa polskie. 

We wsi Gruszówka pow. Kowel za-
mordowali 9 Polaków: kobiety i dzieci 
jadące do Zasmyk;  w tym:  Helena 
Wojtczak dostała 18 pchnięć bagne-
tem, jej 9-letniego syna Henryka udu-
sili paskiem, jej córka Zofia została 
zastrzelona w czasie ucieczki. (BI 27 
DWAK nr 1 z 1993 r.).  

We wsi Hanaczów pow. Przemyślany 
zamordowali Albina Dobosza, lat 31. 

W kol. Helenówka Gnojeńska pow. 
Włodzimierz Wołyński zamordowali 
10 Polaków. 

We wsi Hruszówka pow. Kostopol 
zamordowali 4-osobową rodzinę Mo-

rawskich uciekającą z Krzemionki. 

We wsi Hubin pow. Łuck zastrzelili 
2 Polaków podczas ewakuacji polskiej 
rodziny z Sienkiewiczówki. 

We wsi Huta Szczerzecka pow. 
Lwów policjanci ukraińscy aresztowa-
li Katarzynę Pudełko, która zaginęła 
bez wieści. 

W kol. Iwanówka pow. Dubno Ukra-
ińcy zamordowali 5 Polaków. 

W osadzie Jagiellonów pow. Łuck 
wrzucili do studni Janusza Kwietniew-
skiego. 

W futorze Jamna pow. Horochów w 
niedzielę zamordowali 14 Polaków. 

W kol. Janów pow. Horochów za-
mordowali 2 Polki: żonę Ukraińca 
Helenę Syczuk z d. Łopuszańską, oraz 
Marię Węgier.   

We wsi Jaremcze pow. Nadwórna 
policjanci ukraińscy zamordowali 2 
Polaków. 

W kol. Jasionówka pow. Horochów 
Ukraińcy pobili, związali drutem i 
wrzucili do studni Leonarda Sokołow-
skiego, który przyjechał do swojego 
domu. 

W kol. Julianówka pow. Dubno za-
mordowali 7 Polaków. 

We wsi Kadłubiska pow. Brody zo-
stała zamordowana przez Ukraińców 
6-osobowa rodzina Grzelaków  (Ku-
bów..., jw.). 

We wsi Kamienna Góra pow. Rów-
ne po rzezi wsi Lipniki w maju 1943 
roku Polacy opuścili wieś. W sierpniu, 
za namową sąsiadów Ukraińców, któ-
rzy gwarantowali im bezpieczeństwo, 
do swoich gospodarstw powróciły 4 
rodziny polskie. Dokonali żniw i gdy 
zboże stało już w snopkach, ci sami 
sąsiedzi Ukraińcy pewnego ranka 
wszystkich Polaków przebywających 
we wsi powiązali drutem kolczastym 
i zawieźli na trzęsawisko pod kolonię 
Lubomirka Stara. Tam zadźgali noża-
mi i bagnetami 11 osób, a następnie 
wdeptali ciała w bagno. „Kiedy żniwa 
dobiegły końca /.../, sąsiedzi Ukraiń-
cy w biały dzień powiązali wszystkich 
kolczastym drutem, ręce w tył i wypro-
wadzili w bagno (trzęsawisko pod Sta-
rą Lubomirką) i tam dokonany został 
mord przez rzeź. /.../ Kiedy zapędzono 
wszystkich na to trzęsawisko, zaczęto 
nożami i bagnetami dźgać poszczegól-
ne osoby. Kiedy, widząc to, Drzewiecki 
Antoni poprosił słowami „Chłopcy za-
strzelcie mnie”, otrzymał odpowiedź 
taką: „Zabut to poczotnaja smert, my 
tobi pokarzem, jaka ukrajinśka smert” 
(Zapomnij o tej zaszczytnej śmierci, my 
tobie pokażemy, jaka jest ukraińska 
smierć”). I w tym momencie nadział na 
bagnet jego wnuczka, a syna 2-letniego 
Sawickiej Zofii, podniósł do góry i krę-
cąc w kółko, powiedział: „Dywysia La-
sze jak ukraina plasze”(powinno być: 
„Dywyś lasze, jak Ukrajina plasze”, 
czyli: „Zobacz Polaku, jak Ukraina 
płaci (mści się)”). Następnie zabrali 
się do Drzewieckiego, mordując go, 
następnie chodzili po trupach, wgnia-
tając w błoto, a było 11 osób. W ten 
sam sposób była mordowana Sawicka 
Zofia – otrzymała 16 ran kłutych i zo-
stała wdeptana w bagno, a że żadna z 
ran nie była śmiertelna, wdeptana w 
błoto odzyskała przytomność i jakoś 
przy związanych rękach wygrzebała 
się. /.../ Była godzina 14, kiedy Nie-
miec, pilnujący robotników wycina-
jących las, przez lornetkę zobaczył w 
odległości jakieś 200 m postać idącej 
tejże Zofii Sawickiej, nazwanej przez 
Niemca „czuczuo”. Zawołał on do sie-
bie dwóch robotników Polaków i poka-
zał pytając, co to idzie? Powiedział, że 
będzie strzelał. Polak Maik, umiejący 
rozmawiać po niemiecku, zabronił i 
pobiegł w stronę idącej, dobiegając 
do niej – upadła, utraciwszy ponownie 
przytomność. Przyniesiona została do 
wspomnianego Niemca, który wysłał 
gońca, aby przybyło pogotowie kolejo-
we z Równego. Widok mordowanej wi-
działem na własne oczy, ten widok przy 
każdym wspomnieniu stoi mi przed 
oczami: ciało – to błoto, rany i krew, 
widok okropny. /.../ Dwumiesięczny 
pobyt w szpitalu ocalił życie, ale ślad 
pozostał na całe życie: zniekształcenie 
mowy”. (Tadeusza Loba, w: Siemasz-
ko...., s. 1201 – 1202). Ponadto za-

mordowali 3 Polaków podczas zbioru 
żniw, w tym dwie kobiety, jedna z nich 
miała 20 lat. 

W kolonii Kapitaniuki gromada 
Borki pow. Luboml: patrz wyżej: we 
wsi Borki pow. Luboml. 

W kol. Karczemka pow. Równe 
Ukraińcy zamordowali Marię Mąsie-
wicz, która po ucieczce do Aleksandrii 
wróciła zabrać krowę. 

We wsi Karolinka pow. Dubno za-
mordowali około 15 Polaków. 

We wsi Karów pow. Rawa Ruska 
uprowadzili 10 Polaków, po których 
ślad zaginął. 

We wsi Kisielówka pow, Włodzi-
mierz Wołyński: Świadek Tadeusz 
Opała: „Moja ciotka, a więc rodzona 
siostra mojej mamy, wyszła za Ukraiń-
ca i dlatego była pewna, że jej bandyci 
nic nie zrobią. Ale w lipcu 1943 roku 
upowcy przyszli do Kisielówki i naka-
zali mężowi, by ją zamordował. Odmó-
wił. Wtedy złapali ciotkę i na postronku 
wyprowadzili ją z mieszkania. Dwóch 
młodych ukraińskich sąsiadów zabiło 
ją bagnetem. Długo się męczyła... Nie 
wiadomo, co stało się z jej mężem. Cór-
kę zabitej Zofii Krzeszowiec odnalazł 
w latach 50. wujek pana Tadeusza w 
podwłodzimierskim kołchozie Hoboł-
towa.” (Bogusław Szarwiło; w:   http://
www.wolyn.org/index.php/wolyn-w-
ola-o-prawde/134-jak-mali-koldnicy-
dostali-od-ukraicow-po-gowie.html ).  
Wieś Kisielówka została wymordowa-
na 21 sierpnia 1943 roku, zapewne ta 
zbrodnia miała miejsce przed lub po 
tym dniu.  

W miasteczku Klewań pow. Równe 
zmordowali nie ustaloną liczbę Pola-
ków, jedna grupa obroniła się w ko-
ściele. 

We wsi Koblin pow. Dubno zamordo-
wali co najmniej 10 Polaków. 

W kol. Konstantynówka pow. Dubno 
zamordowali 2 Polaków: matkę przy-
wiązali do żłobu, pod którym ukryła się 
z dzieckiem (zdradził ją płacz dziecka) 
i przerżnęli piłą; półroczne dziecko na-
dziali na bagnet i wrzucili do studni. 

We wsi Kornicz pow. Kołomyja ob-
rabowali i spalili majątek ziemski oraz 
zamordowali 11 Polaków i 1 Niemca. 

We wsi Kosmacz pow. Kołomyja za-
mordowali 26 Polaków. 

Koło miasta Kostopol woj. wołyńskie 
zamordowali kilku Polaków uciekają-
cych z Budek Kudriańskich. 

W pobliżu drogi Kowalówka - Ole-
sza pow. Buczacz w lesie znaleziono 
zakopane po szyję zmasakrowane 
zwłoki uprowadzonego nauczyciela o 
nazwisku Kaczkowski (Komański..., 
s. 158). 

W mieście Kowel woj. wołyńskie za-
mordowali 12 Polaków; 2 rodziny: 7 i 
5-osobową . 

We wsi Krać pow. Włodzimierz Wo-
łyński zamordowali 10 Polaków, 2 
rodziny: 6-osobową Blondyka /Blond-
ka?/ z żoną Antoniną i 4 dzieci oraz 
4-osobową Lipińskiego z żoną Kazi-
mierą i 2 dzieci. 

We wsi Kryczylsk pow. Kostopol za-
mordowali 4 Polaków ze wsi Ugły, w 
tym powiesili 28-letnią Marię Tokar-
ską. 

We wsi Krzywucha pow. Dubno za-
mordowali około 70 Polaków. 

We wsi Kubajówka pow. Nadwórna 
został zamordowany z żoną przez UPA 
leśniczy Jan Sterc lat 65. (Edward Or-
łowski..., jw.). 

We wsi Kulczyce pow. Trembowla 
zginął Jóśków Michał (Kubów..., jw.). 

We wsi Kupiczów pow. Kowel za-
mordowali Bolesława Owczarka, męża 
Ukrainki. 

W kol. Libanówka pow. Dubno upo-
wcy szczelnie otoczyli polskie gospo-
darstwa i dokonali rzezi około 100 Po-
laków, nikt nie ocalał.  

W kol. Lubomirka Stara pow. Rów-
ne Ukraińcy ze wsi Kamienna Góra 
przywieźli na trzęsawisko kilka rodzin 
polskich powiązanych drutem, zadźga-

li nożami i bagnetami 11 Polaków i 
wdeptali ciała w bagno; jeden z Ukra-
ińców nadział ciało wnuczka Drze-
wieckich na bagnet, uniósł do góry i 
kręcąc nim w kółko powiedział: Dywyś 
lasze, jak Ukrajina plasze („zobacz 
Polaku, jak Ukraina płaci”); ponad-
to Ukraińcy zamordowali 3 Polaków 
podczas zbioru żniw, w tym dwie ko-
biety, jedna z nich miała 20 lat.  

We wsi Ładyń pow. Luboml upowcy 
zamordowali od 24 do 66 Polaków. 
„Do Ładynia prowadzi droga z Wło-
dzimierza Wołyńskiego do Lubomla. 
Za miejscowością Stawki skręcamy 
w lewo i polną drogą , po przebyciu 
2 – 3 km, dojeżdżamy na miejsce. Na 
polach za wsią stoi krzyż. – Tu, gdzie 
rosną burzany, kiedyś była piękna wio-
ska – mówił ks. prałat Andrzej Puzon…  
/…/ - Żyliśmy z Polakami w zgodzie, 
bo dobrzy ludzie z nich byli – powie-
działa nam  76-letnia Anna. To na jej 
polu stanął krzyż. – Nie wiadomo, kto 
i dlaczego  zabił – mówiła Ukrainka, 
która w sierpniu 1943 r. miała 8 lat. – 
Mój ojciec, który bardzo lubił polskich 
sąsiadów, musiał ich tu po wszystkim 
zakopać. Według niej w mogile spoczy-
wają zwłoki 24 – 26 Polaków.  81-let-
ni Wincenty Surmacz, który po wojnie 
mieszkał w Ładyniu, twierdzi, że było 
37 ofiar. Pochodzi z rodziny mieszanej, 
ojciec był Polakiem, matka Ukrainką. 
Ale oprawcy nie znali litości – zabili 
oboje. - Zginęła też moja siostra oraz 
siostra mojego ojca i jej troje dzieciacz-
ków – opowiada schorowany dziś Sur-
macz. Jemu udało się przeżyć, bo ukrył 
się w piecu. – Wiadomo, kto, czym i jak 
zabijał, ale ich już nie ma. Też leżą w 
ziemi – mówi pan Wincenty”. (Leszek 
Wójtowicz: Stoi kolejny krzyż; Dzien-
nik Wschodni, 28 lipca 2011). Krzyż 
stoi dzięki staraniom 83-letniej Fran-
ciszki Prus z Włodzimierza Wołyńskie-
go. „Pani Franciszka twierdzi, że że w 
Ładyniu zginęło 66 rodaków”. Wioski 
tej, a więc i tego mordu, nie wymienia-
ją W. i E. Siemaszko. 

W miasteczku Łokacze pow. Horo-
chów Ukraińcy zamordowali 3 Pola-
ków. 

We wsi Łomna pow. Turka: „Sawic-
ka – sekretarka pomocnika targowego 
(markthelfera) we wsi Łomna k. Turki 
zam. VIII.43”  (AAN, AK, sygn. 203 /
XV/ 42, k. 20 – 26). Oraz: „xxx... – 2 
listonosze ze wsi Łomna k/Turki zam. 
Z końcem sierpnia” (AAN, AK, sygn. 
203 /XV/ 42. k. 20 – 26). 

W okolicach miasta Łuck woj. wo-
łyńskie w obronie ludności polskiej 
zginął 57-letni Józef Kilian. 

W osadzie Maczkowce pow. Łuck 
Ukraińcy zamordowali 2 rodziny pol-
skie. 

We wsi Majdan pow. Drohobycz  zo-
stał zakłuty bagnetami wraz z rodziną 
swoją i rodziną sąsiada leśnika (13 
osób) przez UPA leśniczy Jan Słoma, 
spalono leśniczówkę i podleśniczówkę 
(Edward Orłowski..., jw.). 

W kol. Majdan Mokwiński pow. 
Kostopol upowcy zamordowali kil-
kadziesiąt rodzin polskich (mieszkało 
tutaj 50 rodzin polskich). „Najstarsza 
córka pana Nikodema, Stanisława 
Żarczyńska, mieszkała z rodziną w 
Majdanie Mokwińskim. W sierpniu 
rodzina postanowiła uciekać do mia-
sta. W dniu wyjazdu spożyli jeszcze 
ostatni obiad w swoim domu, razem z 
mieszkającą z nimi po śmierci męża, 
siostrą Wincentego z dzieckiem. Ob-
serwujący gospodarstwo ukraińscy 
mieszkańcy kolonii, nie pozwolili jed-
nak „przeklętym Lachom” wyjechać z 
„furą dobytku”. Kilku uzbrojonych w 
karabiny rezunów, wjechało konno na 
podwórze. Zaalarmowani szczekaniem 
psa Polacy rzucili się do ucieczki przez 
otwarte okna. Babcia ukryła się w wy-
sokich konopiach, Wincenty z synem 
Mietkiem pobiegł przez las do teściów, 
a Stanisława wraz z niemowlęciem i ze 
szwagierką z synem, pobiegły na pobli-
skie mokradła, gdzie położyły się w ba-
gnie za rzadkimi krzewami. W łóżeczku 
pozostała półtoraroczna Jadzia. Na-
pastnicy wypatrzyli z koni kobiety na 
bagnie i zaczęli do nich strzelać. Sta-
nisława dostała w brzuch. Wypuściła z 
rąk niemowlę, które się utopiło. Szwa-
gierka trzymająca swojego płaczącego 
synka została trafiona kilkakrotnie. Nie 

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE- DODATEK SPECJALNY

http://www.stankiewicze.com/ludobojstwo.pl
http://www.stankiewicze.com/ludobojstwo.pl
http://www.wolyn.org/index.php/wolyn-wola-o-prawde/134-jak-mali-koldnicy-dostali-od-ukraicow-po-gowie.html
http://www.wolyn.org/index.php/wolyn-wola-o-prawde/134-jak-mali-koldnicy-dostali-od-ukraicow-po-gowie.html
http://www.wolyn.org/index.php/wolyn-wola-o-prawde/134-jak-mali-koldnicy-dostali-od-ukraicow-po-gowie.html
http://www.wolyn.org/index.php/wolyn-wola-o-prawde/134-jak-mali-koldnicy-dostali-od-ukraicow-po-gowie.html


1 sierpnia 2018 - strona 56                                                                                                                                                                                                                         www.ksi.btx.pl                                                                                                                                   

miała żadnych szans. Jej synek osła-
niający rękoma głowę, trafiony kulą 
stracił palec. Odniósł też lekką ranę 
głowy. Udało mu się jednak przeżyć 
to piekło. Pozostała jeszcze śpiąca w 
łóżeczku Jadzia. Jeden z Ukraińców 
chciał ją przebić nożem. Powstrzy-
mał go na szczęście drugi, który po-
wiedział, że nie chce krwi dziecka na 
rękach. Babcia, która siedziała przy-
czajona za oknem, zaopiekowała się 
nim zaraz po wyjściu Ukraińców. Po 
masakrze, z Borka przyjechali Niko-
dem i Wincenty. Zabrali na wóz zwłoki 
oraz pozostałe osoby i uciekli leśnymi 
drogami, by znów nie dopadli ich mor-
dercy. Chłopca opatrzono. Rana Sta-
nisławy była niestety na tyle poważna, 
że nie można jej było pomóc. Po pię-
ciu godzinach skonała w straszliwych 
męczarniach. Została pochowana koło 
swoich sióstr z dzieckiem i szwagier-
ką.” (Jakub Nowak: ”Wojenna tułaczka 
rodziny Dąbrowskich”; w: http://www.
gazetalubuska.pl/wiadomosci/nowa-
-sol/art/7900460,gehenna-rodziny-da-
browskich,id,t.html ). Pod tekstem fo-
rumowicz napisał 17 lipca 2011: „Moi 
dziadkowie i rodzice tez przeżyli kosz-
mar na Wschodzie. Stryjenkę przybito 
do wrót stodoły i rozpruto jej brzuch a 
stryja przerżnęli piłą do drewna... nie 
uwierzę nigdy w szczerość Ukraińców. 
Zrobili to ludzie, którzy wcześniej byli 
„dobrymi” sąsiadami. Dziecko stry-
jenki roztrzaskano na jej oczach o próg 
domu. Mama nigdy nie tęskniła za 
tamtymi stronami ani nie chce tam po-
jechać w celach turystycznych i wcale 
jej się nie dziwię.” Niestety, nie podał 
ani nazwisk ofiar ani miejscowości, w 
której dokonano zbrodni.  

We wsi Makowicze pow. Kowel upo-
wcy wywieźli do lasu świniarzyńskie-
go 3 rodziny polskie i tam je wymordo-
wali (wieś Wołczak pow. Włodzimierz 
Wołyński); ponad 20 Polaków. 

We wsi Malatyn pow. Równe za-
mordowali 3 Polaków: Petronelę Mal-
czewską z synem Czeławem i 17-letnią 
Janinę Jandę. 

We wsi Maślanka pow. Dubno Ukra-
ińcy zamordowali 2 starszych Pola-
ków. 

We wsi Męczyce pow. Włodzimierz 
Wołyński upowcy zastrzelili Marię 
Kuczek, ocalałą z rzezi w Gucinie. 

W kol. Mieczysławówka pow. Dubno 
zamordowali 20 Polaków. 

W kol. Mikołajówka pow. Włodzi-
mierz Wołyński na początku sierpnia 
upowcy spalili w jednym domu 9-oso-
bową rodzinę Sobiepanów: rodziców z 
7 dzieci, w tym bliźniaczki 18-letnie, 
20-letnią córkę oraz 4 małych dzieci; 
być może rodzina ta przed spaleniem 
została zamordowana. 

We wsi Mikuliczyn pow. Nadwór-
na zamordowali 18 Polaków: 6 męż-
czyzn, 5 kobiet i 7 dzieci oraz pod ko-
niec sierpnia uprowadzili 7-osobową 
rodzinę polską lekarza, która zaginęła 
bez wieści. „22-31.VIII.1943 Miku-
liczyn pow. Stanisławów: „Napad na 
rodzinę lekarza dra Josse. Lekarz, 
córka jego Giżycka oraz dzieci tejże w 
wieku od 10 do 8 lat, jak również krew-
na ich kasjerka firmy warszawskiej 
“Stribo” zamordowani.” (1943, 22 
października – Dokument sporządzony 
w RGO w Krakowie w oparciu dane 
przekazane przez RGO we Lwowie 
dotyczące ukraińskiej akcji terrory-
stycznej skierowanej przeciw ludności 
polskiej. Morderstwa i gwałty, których 
dopuszczono się na ludności polskiej 
w czasie od 14.VIII – 8.X.1943 w 
okręgu Galicja. W: B. Ossol. 16722/1, 
s. 99-100, 163-164, 167). „Z końcem 
sierpnia znikł bez śladu w Mikuliczy-
nie [Nadwórna] lekarz Dr. Josee wraz 
z całą rodziną, liczącą 7 osób. Upro-
wadzenie nastąpiło w nocy, przyczym 
znikły również cenniejsze przedmioty i 
garderoba.” (1943, 13 września – Pi-
smo Pol. K. O. w Stanisławowie do 
Delegata RGO we Lwowie. Dotyczy 
mordów i uprowadzeń Polaków w sta-
nisławowskim. W: B. Ossol. 16721/1, 
s. 273-275). 

Koło wsi Milatyn Nowy pow. Ka-
mionka Strumiłowa: „W sierpniu 
br. między Kutkorzem a Milatynem w 
Duniowie [Kamionka Strumiłowa] 
zastrzelono dwóch pracowników ko-

lejowych ze Lwowa – Podzamcza, 
zamieszkałych w Milatynie Nowym, 
trzeci ranny. Zastrzeleni: Warczewski 
Marian, lat 20, pracownik kolei Lwów 
– Podzamcze, zamieszkały w Milatynie 
Nowym. Pozostała matka. Drugi: Woź-
niacki Leon, lat 34, urzędnik (dyżurny 
ruchu) stacji Lwów – Podzamcze, za-
mieszkały w Milatynie Nowym. Pozo-
stałą żona, dwoje dzieci (2 i 5-letnie). 
Ranny: Warczewski.” (1943, 18 wrze-
śnia - Pismo PolKO w Złoczowie do 
Delegata RGO we Lwowie dotyczące 
napadów ukraińskich na ludność pol-
ską. W: B. Ossol., 16721/2, s. 49-50). 

W miasteczku Mizocz pow. Zdołbu-
nów na początku sierpnia 1943 człon-
kowie Ukraińskiej Powstańczej Armii 
zamordowali Eugenię (lub Genowefę) 
Brodowską lat 14, jej matkę poważnie 
zranili. Obok do słupa przywiązali po-
wrozami Zielińską i zakłuli ją nożami. 
Następnie w sierpniu zamordowali 
kolejnych 3 Polaków, w tym kobietę i 
syna kościelnego. 

We wsi Monasterzyska pow. Bu-
czacz upowcy zamordowali 19-letnią 
Józefę Kosik „Kalinkę” , łączniczkę 
AK, pochodzącą ze wsi Kowalówka 
(inni podają wieś Berezówka i datę 10 
sierpnia). 

We wsi Mosur pow. Włodzimierz 
Wołyński zamordowali: Stanisła-
wa Czechowskiego, lat 78, jego żonę 
Anielę, lat 75,  Marię Mitrocką, lat 
80, 2-letnią wnuczkę Urszulę, której 
matkę Zofię zamordowali 12 sierpnia; 
a następnie pod koniec sierpnia za-
mordowali na polu 3 Polaków: Marię 
Łagodowską (była ona matką chrzest-
ną około 30 ukraińskich dzieci) z 
15-letnim synem Mieczysławem oraz 
Agnieszkę Kaganiuk ze wsi Stężarzy-
ce, starą kobietę jadącą  wozem, a wóz 
z koniem i dobytkiem zrabowali. 

W miasteczku Murawica pow. Dub-
no zamordowali małżeństwo Borzęc-
kich liczące po około 80 lat. 

We wsi Mykitycze pow. Dubno za-
mordowali 9 Polaków. 

W uroczysku Nakazów pow. Kosto-
pol w II połowie sierpnia zamordowali 
2 rodziny polskie liczące co najmniej 
8 osób, Czerwińskich i Popielewiczów.   

We wsi Narajów Wieś pow. Brzeża-
ny banderowcy zabili Marszałka N. l. 
50 (Kubów..., jw.). 

We wsi Niskołyzy pow. Buczacz zgi-
nął Zazulak Mieczysław (Kubów..., 
jw.). 

W kol. Nowa Dąbrowa pow. Kowel 
zamordowali 28-letniego Wacława 
Bednarka. 

W kol. Nowiny pow. Kostopol zamor-
dowali Konopińskiego pracującego 
przy żniwach. 

We wsi Nowosiółka pow. Podhajce 
Ukraińcy uprowadzili z pola 86-letnie-
go Rafała Monasterskiego, po którym 
ślad zaginął, znaleziono tylko część 
jego zakrwawionej odzieży. Inni: zabi-
ty został Monasterski Rafał l. 34 (Ku-
bów..., jw.). 

We wsi Nowosiółki pow. Zdołbunów 
Ukraińcy ze wsi zamordowali 3-osobo-
wą rodzinę ze wsi Tajkury: Franciszkę 
Fronczak, lat 75, z 2 dorosłymi synami. 

We wsi Oleksiniec Stary pow. Krze-
mieniec uprowadzili do lasu i zamor-
dowali 2 Polaków: Annę Staniszewską 
z synem Piotrem. 

W kol. Optowa pow. Sarny upowcy 
zamordowali na polu 36-letnią Wikto-
rię Sulikowską. 

W kol. Osiecznik pow. Kowel zamor-
dowali 82-letnią Aleksandrę Kowa-
lewską. 

We wsi Owadno pow. Włodzimierz 
Wołyński zamordowali 2 Polaków:z 
kol. Antonówka Borek:  Adamczyka z 
synem. 

W kol. Ożdżary pow. Łuck miejsco-
wi Ukraińcy spalili kolonię i wymor-
dowali 6 rodzin polskich, około 25 
Polaków. 

We wsi Kolonia - Parcelacja (wieś 
położona koło Werch, par. i gm. 
Lubieszów) pow. Kamień Koszyr-
ski: „ Napad UPA nastąpił w sierpniu 

1943 r. Ocalało kilka osób, m.in. Gie-
nek Drewniak zabrany przez Ukra-
inkę bezdzietną i wychowywany na 
Ukraińca, odebrany potem przez jego 
polską rodzinę. 1-5. BAŁDYGA i.n. z 
żoną i.n. i dziećmi: Hanką, Jankiem i 
Bolkiem 6-7. BRZEZULA Franciszek 
z żoną Magdaleną 8-13. BRYGUŁA 
i.n. z żoną i dziećmi: Rózią, Bolkiem, 
Julką i Władkiem 14-23. DREWNIAK 
Józef z żoną Franciszką i ich ośmioro 
dzieci: Basia, Janka, Lodka, Franek, 
Pelagia, Janek, Heniek i Hela 24-27. 
SZCZEPANIAK Józefa z d. Brzezula z 
dziećmi: Władzia, Kazia i Tadzio (nie-
mowlę). 28-31. ZARĘBA Stanisława i 
jej mąż też Stanisław (zam. w Pożogu) 
i ich dwoje dzieci.” (prof. zw. dr hab. 
Leszek S. Jankiewicz: Straty ludności 
polskiej w byłym województwie pole-
skim na skutek ludobójstwa popełnio-
nego przez nacjonalistów ukraińskich 
w latach 1939-1947, dane wstępne. W: 
Ludobójstwo OUN-UPA na Kresach 
Południowo-Wschodnich; Kędzie-
rzyn-Koźle 2017, tom 9). 

W kol. Piłsudczyzna pow. Horochów 
Ukraińcy zamordowali 14 Polaków: 5 
dzieci Feliksa Wóra i ich babcię  wnu-
kami, 8-osobową rodzinę Żmudzkich 
(babcię, rodziców i 5 dzieci). 

W kol. Piotrowica pow. Równe upo-
wcy zastrzelili 7 Polaków. 

W kol. Piórkowicze pow. Kowel za-
mordowali 2 Polaków. Inni: „W sierp-
niu kilka rodzin sporo ryzykując wróci-
ło do kolonii Piórkowcze sąsiadującej 
z Zasmykami. W tym samym dniu zo-
stali zarżnięci przez upowców. Jak so-
bie przypominam, były to m.in. rodziny 
Koperskich i Szarwiłłów.” (Marek A. 
Koprowski; w: http://www.kresy.pl/
kresopedia,historia,ii-wojna-swiato-
wa?zobacz/krwawe-lato-1943 ). W 
tej kolonii oddział samoobrony z Ra-
domla znalazł zwłoki pomordowanych 
Polaków w studni oraz zwłoki dziecka 
przybite do drzwi i ściany w jednym 
z domów (Wiesław Donajski: Wspo-
mnienia Jana Józefa Donajskiego vel 
Józefa Dunajskiego ps. „Brudny”; W: 
„Biuletyn informacyjny 27 DWAK, nr 
2/2000).

We wsi Pisarzowa Wola pow. Wło-
dzimierz Wołyński wymordowali 5 
rodzin polskich, około 20 Polaków. 

W kol. Płoteczno pow. Kostopol za-
mordowali około 25 Polaków, w tym 
6-osobową rodzinę: Adama Konopec-
kiego z żoną Praksedią  i 4 dzieci. 

We wsi Podśniatynka gm. Koszy-
łowce pow. Zaleszczyki  „W sierpniu 
1943 r. zostali zamordowani: Skiba 
i.n., nauczyciel; Jasiewicz i.n. szwagier 
Skiby.” (prof. dr hab. Leszek Jankie-
wicz: Uzupełnienie..., jw.).  

We wsi Podzameczek pow. Buczacz 
zamordowali 8 Polaków, w tym 6-oso-
bową rodzinę dróżnika z 4 dzieci.

W kol. Połomiane pow. Włodzimierz 
Wołyński zamordowali 5 Polaków: 
Franciszkę Błaszczyk lat 75, Marię 
Żołnierczuk lat 53 oraz Władysława 
Górskiego lat 50 z żoną Marią lat 45 i 
synem Zygmuntem lat 17.  

We wsi Popowicze pow. Kowel w 
walce z UPA zginął Henryk Malinow-
ski, partyzant oddziału AK „Jastrząb”. 

We wsi Popówka pow. Włodzimierz 
Wołyński Ukraińcy zastrzelili 19-let-
niego Dionizego Cybulskiego.  

We wsi Probużna pow. Kopyczyń-
ce zamordowali 5 Polaków: policjant 
ukraiński zastrzelił 23-letniego Kazi-
mierza Gajzlera, natomiast bojówkarze 
OUN-UPA  zamordowali 4 Polaków: 
Ludwika Głogowskiego lat 24,  Roso-
łowskiego... lat 31, Rosołowską... lat 
28 oraz Zdzisława Rosołowskiego, ur. 
w 1933 r.  

We wsi Rewuszki pow. Kowel: „Opi-
szę teraz los Karola Mroziuka i jego 
żony. To stryjeczny brat mojej mamy. 
Mieszkali blisko wsi Turia, bo i rzeka 
Turia jest na Wołyniu. Miejscowość 
nazywała się Rewuszki. Przy lesie, 
urodzajna ziemia. Oboje pobrali się 
już w starszym wieku, przeważnie męż-
czyźni dawniej w starszym wieku żenili 
się. Mieli troje dzieci, same córeczki: 
15 lat, 9 lat i 3 latka. Stasia, Felicja 
i Kazimiera. Od lipca 1943 r, już nie 
nocowali w domu, tylko po lasach albo 

w zbożu, razem z sąsiadami. Sąsiad-
ka Ukrainka mówi do Mroziuka żony, 
aby dzieci przyszły spać do jej domu. 
Gdyby przyszli Ukraińcy to ona powie, 
że to są jej dzieci. Posłuchała matka i 
dała swoje dzieci do Ukrainki na noc, 
a nie wiedziała że mąż Ukrainki jeździ 
po nocach i zabija Polaków. Pewnego 
ranka wpadła matka do tej chaty ukra-
ińskiej, a widząc że dzieci spokojnie 
śpią lepiej poprzykrywała. A tu naraz 
przed domem staje furmanka i bandy-
ci idą do tego mieszkania. Ukrainka 
krzyczy do Mroziukowej by uciekała 
na strych. Ta rzuca się i w sieni po 
drabinie ucieka na strych, matka troj-
ga dzieci. I co widzi przez okienko na 
strychu, jej dzieci zostały przez uzbro-
jonych w karabiny Ukraińców popro-
wadzone przodem, a mordercy za nimi. 
Po chwili usłyszała trzy strzały, dzieci 
zostały rozstrzelane. Matka biegnie do 
męża do lasu i tam bije go z rozpaczy. 
Chciała uciekać wiele razy wcześniej 
do miasta ale mąż nie godził się na to, 
nie godził się opuścić gospodarstwa 
rolnego i tego wszystkiego, co stało w 
oborze. Teraz włosy rwie na głowie. 
Żona jego mówi, że teraz już nie pój-
dzie do miasta bowiem nie ma już dla 
kogo żyć. Sąsiedzi poprowadzili ją do 
miasta. Kłócili się oboje przez lata, 
że dali dzieci do sąsiadki Ukrainki na 
śmierć. I tak skłóceni szli z węzełkiem 
chleba w ręku.” (http://wolyn.freehost.
pl/wspomnienia/mogilno-szewczuk_
ludwika.html ).

We wsi Rohaczyn pow. Brzeżany 
zginął Rzadkowski Michał l. 20 (Ku-
bów..., jw.). 

We wsi Rokitnica pow. Kowel Ukra-
ińcy zamordowali Ludwika Słomiń-
skiego poprzez odcięcie mu głowy 
oraz ciężko poranili Antoninę Zysz-
kowską. Inni: w sierpniu 1942 roku 
zamordowany został Ludwik Słoniński 
(Adam Peretiałkowicz: „Zasmyki”, w: 
Biul. Inf. 27DWAK nr 1/1993).  

We wsi Romanów pow. Łuck zna-
jomi Ukraińcy z Botynia wrzucili do 
studni 21-letniego Feliksa Sendę ze 
wsi Palcza.  

W kol. Rudka pow. Dubno zamordo-
wali 7 Polaków. 

We wsi Rudnia Potasznia pow. Ko-
stopol uprowadzili 30-letniego kowala 
Adama Falkowskiego oraz 50-letniego 
rolnika Faustyna Dawidowicza, nad 
którymi znęcali się przez 12 dni aż do 
skonania, m.in.  zostali oni napojeni 
dziegciem. 

We wsi Rusów pow. Włodzimierz 
Wołyński uprowadzili Kazimierę Mar-
czuk, którą zamordowali poza wsią. 

W kol. Ryświanka pow. Równe za-
mordowali kilkunastu Polaków, którzy 
nie opuścili wsi. 

We wsi  Samołuskowce pow. Kopy-
czyńce zamordowani zostali Rzepa 
Antoni l. 30 i Gajda Piotr l. 22; (Ku-
bów..., jw.).

We wsi Sarnki Dolne pow. Rohatyn 
zamordowali 2 Polaków, lat 21 i 40. 

W lesie koło miasta Sarny woj. wo-
łyńskie zamordowali 70-letniego Po-
laka, znachora, który długie lata leczył 
Ukraińców i był z nimi w przyjaźni. 

We wsi Siekierzyce pow. Łuck za-
mordowali Stanisława Walasa, nauczy-
ciela. 

W kol. Sielce, gmina Wielick, pow. 
Kowel: „Stryjowie i ja uciekliśmy z 
Mielnicy jeszcze przed żniwami. Moja 
cała rodzina została w Sielcach. Do-
chodziły wieści, że ich już nie ma, że nie 
żyją. A oni od wiosny do żniw sypiali 
po łąkach, zbożach i lasach. W okolicz-
nych wioskach już nie było Polaków. A 
mojego ojca i brata Władysława Ukra-
ińcy zmuszali do zbierania zboża. Po 
żniwach Polacy nie byli już potrzebni. 
Na mieszkańców kolonii Sielce wydano 
wyrok, ale ktoś uprzedził. Zebrało się 
kilka rodzin, w sumie czterdzieści osób, 
w tym ostatnim dniu życia. Mama opo-
wiadała, jak uciekali. Wyszli z domu o 
zmroku, kto mógł, wziął bagaż do ręki. 
Mama niosła rocznego braciszka Cze-
sława i prowadziła czteroletnią siostrę 
Janinę. Opuścili dom, zostawiając 
konia, krowy, drób, psa na łańcuchu, 
tylko kot szedł za nimi. Było już bardzo 
niebezpiecznie, szli więc przez łąki, ba-

gna i moczary. Na takich bagnistych 
łąkach w nocy banderowcy ostrzelali 
grupę uciekających. W grupie ucie-
kających była ośmioosobowa rodzina 
Gruszko, która poszła inną drogą. Po 
jakimś czasie przywieziono zmasakro-
wane zwłoki całej rodziny Gruszków. 
Ksiądz z Powórska urządził pogrzeb, w 
którym grupa ocalonych brała udział. 
. (Lucyna Kulińska, Dzieci Kresów 
III, Kraków 2009, s. 150-155. Za: Ka-
tarzyna Kolasińska, była mieszkanka 
kolonii Sielce, pow. kowelski w woj. 
wołyńskim; w: 

http://wolyn1943.wspolnotapolska.
org.pl/relacje-swiadkow/wojna-dziejo-
wa-katastrofa-katarzyna-kolasinska/ ). 

We wsi Siniowce gmina Łanowce 
pow. Krzemieniec w sierpniu 1943 
roku został  zamordowany przez 
OUN-UPA „leśnik” Jan Galabarda. 
„Jego żonę Julię zamordowano w 
wigilię 24 XII 1944 r.” (Edward Or-
łowski, w: http://www.krosno.lasy.
gov.pl/documents/149008/17558056/
mar tyro logium+le%C5%9Bni -
k%C3%B3w+2013.pdf ). Siemasz-
ko..., na s. 441 podają, że nie mają 
posiadają żadnej informacji o losach 
Polaków zamieszkałych w tej wsi. 

W kol. Siomaki pow. Kowel został 
zamordowany wraz z rodziną przez 
Ukraińców po napadzie na gajówkę 
gajowy Antoni Piotrowski. Oprócz ga-
jowego zginęli: Piotrowska lat 50, syn 
Feliks lat 25 z żoną Eugenią lat 20 i ich 
roczne dziecko oraz drugi syn Edward 
lat 17. (Orłowski..., jw.). 

We wsi Skurcze pow. Łuck zamordo-
wali Falkowską, jej męża i syna zamor-
dowali już w czerwcu. 

We wsi Słoboda Rungurska pow. 
Kołomyja uprowadzili Wojnarowskie-
go, wiertacza, który zaginał bez wieści. 

W kol. Smolarnia pow. Włodzimierz 
Wołyński upowcy wymordowali 
większość rodzin w tej polskiej kolo-
nii. „Napad na naszą wieś miał miej-
sce w drugiej połowie sierpnia 1943 
r. W pogromie brali udział Ukraińcy, 
którzy wymordowali prawie wszyst-
kich Polaków, którzy zostali jeszcze 
w Smolarni. W naszej wiosce zginęli 
wtedy: moja mama Antonina la ok. 60 
i tato Stanisław lat ok. 65 Sidorowicze. 
Mój szwagier Skawiński Bronisław lat 
ok. 40 i jego żona Ludwika Skawińska 
z domu Sidorowicz, lat ok. 35 i ich 
ośmioro dzieci, w tym: Adam lat ok. 12, 
Mieczysław lat ok. 10, Antoni lat ok. 6, 
Jerzy lat ok. 5 i córki: Stanisława lat 
ok. 18, Izabela lat ok. 16, Maria lat ok. 
7 i Aniela lat ok. 3. Zginęła też moja 
bratowa Marianna Sidorowicz lat 
ok. 35 oraz jej dwie córki: Regina lat 
ok. 10 i Leokadia lat ok. 6. Polak Jan 
Gawroński, który też mieszkał w Smo-
larni opowiadał nam po wojnie, że do 
jego domu tuż przed mordem, przyszło 
dwóch Ukraińców: Władysław Radzik 
i Marczuk Piotr. Oni się dobrze z Jan-
kiem znali, nawet przyjaźnili, dlatego 
przyszli do niego do domu i powiedzieli 
im tak: „Zbierajcie się i uciekajcie, bo 
was Ukraińcy pobiją, bo już na Smo-
larnii pobili Skawińskich, Sidorowi-
czów, Sawickich i Puchniaczów. I was 
też wybiją!” Janek Gawroński miesz-
kał w Smolarni tylko 3 domy od nasze-
go domu. Później ci Ukraińcy nakazali 
im się zbierać i odprowadzili ich w 
stronę Włodzimierza, aż za ukraińską 
wioskę Poniczów”. Pan Kazimierz: 
„znajoma Ukrainka Sabina Błaszczak 
opowiedziała nam, jak zginęła moja 
najbliższa rodzina Skawińskich, mó-
wiła tak: „Moja rodzona siostra, żona 
Michała Marczuka, którzy mieszkali w 
Smolarni opowiedziała mi, jak zginę-
ła rodzina twojego szwagra Skawiń-
skiego. Marczukowa chodziła po rzezi 
do domu Skawińskich oglądać ciała 
pomordowanych Polaków, to co tam 
zobaczyła w świetle dziennym, wstrzą-
snęło nią do głębi: Bronisław Skawiń-
ski miał obcięte ręce w łokciach i nogi 
w kolanach, jego córka Staszka została 
przerżnięta piłą na pół, a inne osoby 
zostały porąbane siekierami”. Powie-
działa także: „Napad miał miejsce w 
połowie sierpnia, już po żniwach, nocą. 
Bronek już zakończył żniwa. Ukraińcy 
najpierw wyprowadzili wszystkich z 
domu, a potem wszystkich pomordowa-
li na podwórku”. /.../ Pan Kazimierz: 
„Franciszek Krawiec, zięć rodziny 
Malec opowiadał mi w sierpniu 1943 
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r. we Włodzimierzu Wołyńskim, jak zgi-
nęła babcia Perekupka i jego teściowa 
Malec. To było tak, mówił: „Ukraińcy 
w czasie napadu na Smolarnię przy-
szli do domu rodziny Malec i zabrali 
ze sobą obie kobiety do stodoły. Tam 
je prawdopodobnie zamordowali, a 
następnie podpalając stodołę spalili 
też ciała. Następnego dnia miejsco-
wi ludzie znaleźli dwa zwęglone ciała 
kobiet, osobiście widzieli to niedale-
cy sąsiedzi pomordowanych kobiet i 
wszystko opowiedzieli Franciszkowi 
Krawiec”. Pan Kazimierz: „Pani 
Marczuk, żona Ukraińca Michała 
Marczuka widziała na własne oczy jak 
pomordowano Polaków w Smolarni i 
wszystko opowiedziała Błaszczak Sabi-
nie. Mówiła, że wielu Polaków ucieka-
ło ze wschodu do Włodzimierza, przez 
naszą wieś Smolarnię i wtedy wpadali 
w ręce Ukraińców, którzy przygotowali 
zamaskowaną zasadzkę w naszej wsi. 
Następnie złapanych ludzi mordowa-
li i wrzucali do jednej studni, która 
znajdowała się na podwórku Piotra 
Szalusia Polaka ze Smolarni. Ta stud-
nia była głęboka na 25 m, co najmniej 
takiej głębokości kopano u nas studnie. 
Każdy beton miał metr wysokości, a 
potrzebnych było zwykle 25 takich be-
tonów. Ukrainka widziała na własne 
oczy, że studnia została zapełniona 
ciałami pomordowanych ludzi do tego 
stopnia, że było widać nogi wystające 
wyżej pierwszego betona. Po wojnie 
Szaluś osiadł w Siedliskach pod Zamo-
ściem”. Pan Kazimierz: „Mieczysław 
Pilczuk mieszkaniec Siedlisk, opowia-
dał mi w naszej wsi, w kwietniu 2003 
r., że widział studnię na Wołyniu, całą 
napełnioną dziećmi pomordowanymi 
przez Ukraińców w czasie krwawych 
wydarzeń!” (Sławomir T. Roch: Wspo-
mnienia Kazimierza i Antoniny Sido-
rowicz z d. Turowska ze wsi Domino-
pol w pow. Włodzimierz Wołyński na 
Wołyniu 1930 – 1944; w: www.stan-
kiewicze.com/ludobojstwo.pl ). 

We wsi Smolarze po. Włodzimierz 
Wołyński upowcy zamordowali 3 Po-
laków z rodziny Adamkiewiczów, w 
tym 2 kobiety. 

W leśniczówce Smolna pow. Kowel 
zamordowali 11 Polaków (Mirosława 
Bacławska: Dlaczego? ; w: Świadko-
wie mówią, Warszawa 1996, s. 33). 
Inni: „W leśnictwie Smolna gmina 
Górniki pow. Kostopol został zamor-
dowany z innymi mieszkańcami leśni-
czówki przez uzbrojonych Ukraińców  
leśniczy Henryk Maliszewski. Ofiarą 
był także syn, któremu przed śmiercią 
wydłubano oczy i zrobiono „krawat” z 
języka.” (Edward Orłowski..., jw.). 

We wsi Sobieszów pow. Sokal zamor-
dowali 2 Polaków, kolejarzy. 

We wsi Spaszczyzna pow. Włodzi-
mierz Wołyński: „Ze Spasowszczyzny 
nadchodzą straszne wieści. Wszyscy 
krewni ojca zostali zamordowani. 
Trzydzieści osób” (http://www.polska-
times.pl/magazyn/171771,bog-wtedy-
patrzyl-w-inna-strone-a-ludzie-nie-
mogli-im-pomoc,id,t.html#material_5 
). 

We wsi Stawki pow. Włodzimierz 
Wołyński upowcy kołkami zatłukli 
3 Polki: Annę Koc i 2 jej córki, przy-
wiezione z kol. Stanisławów, natomiast 
pod koniec sierpnia wymordowali 
wszystkie polskie rodziny mieszkające 
tutaj, liczące około 40 osób 

We wsi Stężarzyce pow. Włodzi-
mierz Wołyński zamordowali Albina 
Danilczuka „Zabużniaka”, członka AK 
z Horodła. 

W kol. Suchy Róg pow. Równe za-
mordowali Franciszka Kowalczyka 
podczas żniw. 

Kolonia koło wsi Swojczów pow. 
Włodzimierz Wołyński: „Najmłodsza 
córka Marcina i Tekli Kaliniak miała 
na imię Leokadia, mieszkała w domu 
Antoniego i tam też było jej wesele w 
1934 r. Wyszła za mąż i zamieszkała 
w kolonii na północ od Swojczowa, 
to było blisko od Swojczowa. Widy-
wałam ich razem w naszym Kościele. 
Mieli dwoje małych dzieci, a z trzecim 
ciocia była w stanie błogosławionym. 
Żyli sobie tam spokojnie, aż po dzień, 
w którym na ich posesję napadli Ukra-
ińcy. Dwa, trzy dni wcześniej do ich 
domu przyjechali na wozie Ukraińcy 

i oznajmili, że zabierają do lasu męża 
Leokadii z wozem i końmi, niby że miał 
im tam w czymś pomagać. Oczywiście 
z ta chwilą, wszelki ślad po nim za-
ginął, zamordowali biedaka, a ciało 
gdzieś zakopali. W domu została już 
tylko matka zamordowanego syna oraz 
żona z dwójka dzieci. I oto chodziło 
właśnie zbójom banderowcom. Świad-
kiem naocznym tych wydarzeń była 
matka męża Leokadii, która ukryła się 
na strychu budynku stojącym blisko 
ich domu i obserwowała podwórko. 
Zobaczyła jak banderowcy wchodzą 
do domu, a za chwilę wyprowadzają 
dwoje dzieci około 4 i 5 lat oraz matkę 
Leokadię. Zaraz też na oczach ukrytej 
babci zarąbali siekierami tych dwoje 
niewinnych dzieci, a babcia widząc to z 
ukrycia umierała wprost z bólu. Zaraz 
potem nożami wycieli z łona Leoka-
dii żyjący płód i szczątki nadziali na 
sztachetę w płocie, zmuszając ciężko 
ranną ale żyjącą Leokadię, by patrzyła 
na konające dziecko. Mówili przy tym 
do niej: „Patrz tu polskiego orła!” 
Po tych słowach zaczęli ją dalej mor-
dować, aż zamęczyli. Potem zostawili 
tak ciała i odeszli, teściowa tymczasem 
nocą zeszła na podwórko, ciała wciąż 
pozostawały w miejscu mordu. Nic nie 
mogąc zrobić uciekła do lasu i skiero-
wała się do miastaę (Regina Schab z d. 
Kaliniak, w: www.stankiewicze.xom.
ludobojstwo.pl ; relację spisał Sławo-
mir. T. Toch). 

W kol. Szopy pow. Kostopol zamor-
dowali około 30 Polaków. 

We wsi Terebejki pow. Luboml, 
prawdopodobnie 30 sierpnia, Iwan Pa-
ciuk, sotnik UPA z rejonu wsi Sokół, 
były gajowy, razem z synem Wasylem, 
zamordowali rodzinę. Matyszczuków. 
Jana Matyszczuka, lat 40, zakłuli wi-
dłami a następnie porżnęli na kawałki, 
jego żonę Janinę zakłuli widłami, a ich 
dzieci: 16-letniego Stefana, 14-letnią 
Weronikę i 8-letniego Jana – zarąbali 
siekierami. W dwa dni później za-
mordowali oni drugą polska rodzinę – 
Mordaczów. Stefana Mordacza, lat 48, 
zarąbali siekierą, jego żonę Stefanię za-
kłuli bagnetem, ich dwoje dzieci: 8-let-
nia Marię i 6-letniego Jana – powiesili 
w kuchni na hakach. 

We wsi Tołpyżyn pow. Dubno Ukra-
iniec Nowyćkyj zarąbał siekierą swoją 
żonę Polkę na oczach ich kilkuletniego 
syna. 

Koło Tuczyna pow. Równe Ukraińcy 
zamordowali co najmniej 6 Polaków: 
sąsiad Ukrainiec zaprosił Polaka i go 
zamordował, a następnie jego syna, 
który przyszedł po ojca, gdy ten nie 
wracał; w tym czasie inni Ukraińcy za-
tłukli kijami innego Polaka, a następnie 
zamordowali jego żonę i dzieci. 

We wsi Turia pow. Włodzimierz 
Wołyński Ukraińcy ze wsi Rewusz-
ki zabrali polską nauczycielkę Marię 
Oświecimską z jej 13-letnim synem i 
zamordowali ich po drodze do wsi Re-
wuszki. 

W mieście powiatowym Turka woj. 
lwowskie: „W ostatnich czasach mia-
ły miejsce liczne napady band na lud-
ność polską, zamieszkałą na terenie 
b. Polskiego Komitetu Opiekuńczego 
w Samborze. Najwięcej takich napa-
dów zaistniało na terenie Delegatury 
w Turce n/Stryjem. Dla dokładnego 
zbadania tych incydentów udałem się 
w towarzystwie p. inżyniera Wasunga, 
Referenta organizacji Polskiego Ko-
mitetu Opiekuńczego w Drohobyczu 
w dniu 24 bm. do Turki n/ Str., gdzie 
na miejscu zdołano ustalić następujący 
stan sprawy. Jeszcze w sierpniu br. za-
strzeliła banda, złożona z trzech osób 
niejakiego Jarosza, kierownika Lie-
genschaftu w Bobrce ad Turka n/Str. 
W czasie zamachu obecną była żona i 
syn denata w mieszkaniu. Sprawcy po-
zostawili jednak w spokoju żonę i syna 
denata.” (1943, 26 września – Raport 
Delegatury PolKO w Samborze doty-
czący napadów na ludność polską w 
rejonie Turki - wizja lokalna przedsta-
wicieli PolKO. W: B. Ossol. 16722/1, 
s. 317-320). 

W kol. Turówka pow. Włodzimierz 
Wołyński Ukraińcy zamordowali 3 
Polaków, w tym małżeństwo. 

W kol. Tworymierz pow. Łuck w 
obronie Polaków z Przebraża dokonu-

jących żniw zginął Roman Polewiak z 
samoobrony. 

We wsi Tynne pow. Sarny został za-
mordowany w gajówce przez bojów-
kę bulbowską praktykant leśny Jerzy 
Czermak lat 20. (Edward Orłowski..., 
jw.). 

W majątku Uhrynów pow. Łuck w 
drugiej połowie sierpnia 1943 roku: 
„Samoobrona polska z Niemcami z 
Łucka pojechali do majątku Uhry-
nów, gdzie stała placówka Niemców 
w tym majątku. Ogłosili Niemcy, że kto 
ma konie i powóz, to żeby pojechali 
do Uhrynowa na żniwa zebrać sobie 
chleba na zimę i koniom paszy. Wtedy 
zgłosiło się aż 300 osób na te żniwa, 
bo każdy obawiał się w mieście głodu, 
gdyż naprawdę w tym roku 1943 mało 
zbiorów zebrano przez tą bandę ukra-
ińską. No i pojechali na dwa tygodnie, 
kto miał kosę to kosą, kto miał sierp to 
sierpem i za dwa tygodnie dużo zebrali 
zboża. Jedni zżęli, to znaczy pracowali 
w polu, a drudzy wartowali z karabi-
nami, ale Ukraińcy wykorzystali, że 
tyle zboża zżęte i namłóconego mieli 
załadowanego do odjazdu. Jak zebrali 
swoją siłę, napadli na cały obóz, to tak 
bili się, odbijali cały dzień. Kto zdążył 
uciec do majątku, to ci się uratowali, a 
kto był dalej w polu to zabili i tak inni 
pochowali się do takich czworaków, 
bo były murowane, takie mieszkania 
dla robotników oddalone jakieś cztery 
kilometry od pałacu, to tam się skryło 
dużo osób. Moja kuzynka z mężem i 
dzieckiem siedmio-miesięcznym to w 
tym czworaku się też ukryła. Jak ban-
dyci tam doszli to szukali we wszystkich 
czworakach i znaleźli ich tam siedzą-
cych na ziemi, razem 17 osób i tak 
ich wszystkich sztyletami zabili. Moja 
kuzynka została zabita, a dziecko nie 
tknięte. Po tym, jak bandyci odeszli, 
Polacy zaczęli chodzić i zbierać trupy z 
pola i ktoś z Ukraińców powiedział, że 
w czworaku jest dużo zabitych, weszli 
i zobaczyli tyle zabitych, a przy piersi 
moja kuzynka Jadzia (Demko – przy-
pis S.Ż.) z Budek Kołodeskich trzyma 
dziecko i ta dziewczynka ssała pierś, a 
matka nie żyła już. Była chyba jeszcze 
przytomna kiedy trzymała dziecko ręką, 
a ono ssało pierś nieżywej matki i tylko 
tego aniołka sztylet nie sięgnął. Zostało 
tylko jedno malutkie dziecko. Jakaż to 
boleść dziadkom nad tym dzieckiem. 
Przywieźli ją do Łucka i babcia wycho-
wywała sierotkę i płakała całe życie, aż 
w końcu zmarła na raka. Leży w Pa-
słęku na cmentarzu, bo tam mieszkała 
po wojnie. Niemcy dali znać do Łucka, 
przyjechało więcej osób uzbrojonych w 
CKM-y. Naładowali zboże gdzie mieli 
na co, na wozy, samochody niemieckie 
i pod eskortą Samoobrony wrócili do 
Łucka z wielką stratą w ludziach, bo 
zginęło 45 osób, których przed odjaz-
dem pochowali koło pałacu w parku. 
Doszły słuchy, że Ukraińcy zrównali z 
ziemią, aby nikt nigdy nie znalazł gro-
bów.” (Wspomnienia Józefy Wolf z 
domu Zawilskiej; w: http://wolyn.fre-
ehost.pl/wspomnienia/aleksandrowka-
-jozefa_wolf.html)   

W kol. Urszulin pow. Równe zamor-
dowali około 50 Polaków. 

We wsi Uścieczko pow. Zaleszczyki: 
„W sierpniu 1943 r. zostali zamordowa-
ni: Towarnicki i.n.;  Ryczko Zdzisław.” 
(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzu-
pełnienie..., jw., tom 7).  

W miasteczku Uściług pow. Włodzi-
mierz Wołyński zamordowali kilku-
nastu Polaków. 

We wsi Werba pow. Dubno zamordo-
wali 30 Polaków. 

W kol. Wielki Las pow. Łuck zamor-
dowali 5 Polaków: Józefę Żołędziew-
ską lat 16, Kazimierza Żołędziwskiego 
lat 40, jego żonę i dzieci.  

W kol. Wielkie pow. Włodzimierz 
Wołyński zamordowali Anielę z d. 
Rosa, matę 5 dzieci.  . 

W kol. Wiktorówka pow. Kowel za-
mordowali 2 Polaków, w tym kobietę. 

W kol. Wiszenki pow. Łuck ostrzelali 
przez drzwi kościoła zgromadzonych 
tam Polaków. 

Na drodze do Wiśniowca pow. Krze-
mieniec napadli na 2 ciężarówki ja-
dące po kontyngent, zamordowali 4 
Niemców oraz około 20 Polaków, w 

tym kobiety z dziećmi. 

W miasteczku Włodzimierzec pow. 
Sarny podczas nocnego ataku na Pola-
ków broniących się w kościele upowcy 
zdetonowali minę od której zginęły 2 
Polki: Anna hr. Krasicka (w starszym 
wieku) oraz jej córka hr. Prądzyńska. 

W kolonii Włodzimierzówka pow. 
Włodzimierz Wołyński: „Od tygodni 
i na codzień w mieście spotykałam wie-
lu poranionych ludzi, wielu uciekinie-
rów z różnych stron Wołynia, niekiedy 
do miasta przywożono także ciała po-
mordowanych. Raz jeden, gdzieś pod 
koniec sierpnia Niemcy przywieźli 
siedem trumien, a w nich ciała pomor-
dowanych. Właśnie przechodziłam tą 
ulicą i widziałam, że był tam już tłum 
ludzi, zatem popatrzyłam i ja. Byłam 
przerażona tym, na co teraz patrzy-
łam. To była polska rodzina z polskiej 
wsi Włodzimierzówka, wszyscy mieli 
wydłubane oczy, tak że wisiały na po-
liczkach, języki mieli powyciągane, aż 
poniżej brody, brzuchy były porozcina-
ne, a do środka zapchany był drut kol-
czasty. Czworo dzieci miało powykrę-
cane nogi i to tak okrutnie, że aż skóra 
popękała na nogach. Stałam tam przez 
chwilę i słyszałam, jak ludzie opowia-
dali sobie tak: „Ten zabity dziadek był 
Ukraińcem i dostał rozkaz od innych 
Ukraińców: „Albo ty zabijesz swo-
ją rodzinę, albo my wykończymy was 
wszystkich!”. Ponieważ ten dziadek, 
podobno się opierał, zbrodniarze zro-
bili tak, jak zapowiedzieli.”. Gdy ludzie 
powtarzali sobie tę historię z ust do ust, 
Niemcy fotografowali zmasakrowa-
ne ciała rodziny polsko – ukraińskiej. 
Długo tam już nie stałam i zdruzgota-
na wróciłam do domu. Zdarzenie to 
miało miejsce, już po rzezi na Teresi-
nie”. (Sławomir Roch:  Wspomnienia 
Heleny Wójtowicz z d. Karbowiak 
z osady Budki Kohyleńskie w pow. 
Włodzimierz; w: http://wolyn.btx. pl/
index.php/wolyn-wola-o-prawde/251-
wspomnienia-heleny-wojtowicz-z-d-
karbowiak-z-osady-budki-kohyleskie-
w-pow-wodzimierz.html).  

W kol. Wodnik pow. Równe zamor-
dowali 5 Polaków. 

We wsi Wojnicz pow. Horochów za-
rąbali siekierami 8 Polaków: chłopca 
oraz 7-osobową rodzinę Iwanickich. 

We wsi Wolica Komarowa pow. So-
kal zamordowali 3 Polaków  dziadka, 
jego syna i wnuka; wśród morderców 
był sąsiad Ukrainiec Piotr Duszko. 

We wsi Wołczak pow. Włodzimierz 
Wołyński przywieźli do gajówki oko-
ło 20 Polaków ze wsi Makowicze; 
m.in. rozstrzelali 2 rodziny z dziećmi 
od 9-miesięcznej Jadwigi Jurkowskiej 
do 12-letniej Ireny, około 20 Polaków. 

We wsi Wołkoszów pow. Równe za-
mordowali 16 Polaków, w tym 2 rodzi-
ny 4-osobowe oraz ojca z dziećmi. 

We wsi Wołoszki pow. Kowel miej-
scowi Ukraińcy zamordowali 6 Pola-
ków uciekających ze wsi Byteń. 

W kol. Woronucha pow. Równe 
upowcy zamordowali co najmniej 13 
Polaków, w tym 7-osobową rodzinę 
Ostrowskich, 4-osobową rodzinę Pio-
trowskich, oraz Chorążewską z małym 
dzieckiem. Mieszkańcy Woronuchy 
ewakuowali się w nocy z 31 lipca na 
1 sierpnia do Huty Starej. „Kilka ro-
dzin nie przybyło jednak na miejsce 
wyjazdu. Podjęli decyzję  wyruszenia 
do Międzyrzecza i Równego. Tam mie-
li znajomych, bliskich i krewnych. Po 
naszym wyjeździe zwlekali parę dni. 
Zostali napadnięci i wymordowani” 
(Franciszek Marcinkowski: Woronu-
cha. Lublin 2002, s. 45).  

We wsi Wólka Wierbiczańska pow. 
Kowel chłopi ukraińscy zarąbali 5 Po-
laków: rodziców z synem oraz  rodzeń-
stwo (brata z siostrą) przebywających 
w tej rodzinie. 

We wsi Wydżgów pow. Włodzimierz 
Wołyński Ukraińcy wymordowali 
mieszkających tutaj Polaków, kilka-
naście rodzin, liczby ofiar nie ustalo-
no. Stanisława Pałka „wydarzenia z 
1943 r. poznała z opowiadań  swoich 
bliskich. Jedną z nich była kuzynka 
Amelia Steczuk, która jako czteroletnia 
dziewczynka przeżyła własną śmierć.  
Amelia z siostrą Bronisławą i rodzica-
mi mieszkała w Wydżgowie (gm. Olesk, 

pow. Włodzimierz). Pod koniec sierp-
nia 1943 r. wioska została ostatecznie 
oczyszczona z Polaków. Wydarzenie to 
prawdopodobnie zaskoczyło rodziców 
dziewczynek podczas pracy w polu, 
gdzie natychmiast się ukryli. Córki w 
tym czasie przebywały w domu lub w 
jego pobliżu. Obie córeczki miały zo-
stać uśmiercone przez uderzenie łopatą 
w tył głowy. Po zadaniu ciosów przez 
oprawcę zostały wrzucone go dołu po 
ziemniakach i przysypane ziemią. Po 
bliżej nieokreślonym czasie Amelka, 
która leżała na Broni ocknęła się i wy-
dostała na powierzchnię. Oszołomiona 
doszła do gospodarstwa Ukraińców. 
Wskutek urazu głowy i szoku straciła 
mowę. Sąsiedzi schowali ją w piwnicy i 
zawiadomili Polaków, że mają ocalałą 
dziewczynkę. Następnej nocy pojawił 
się jakiś mężczyzna i zabrał dziecko 
w bezpieczniejsze miejsce. Z czasem 
Amelka odzyskała mowę lecz była ona 
zaburzona. Szczęśliwie odnaleźli się 
także jej rodzice.”  (Stanisława Pał-
ka: Z Wołynia do Ziemi Iłżeckiej’ w: 
http://www.ilza.com.pl/aktualnosci-
,83,artykuly,5,1300,z_woynia_do_zie-
mi_ieckiej,20 ). 

W kol. Zalesie pow. Kostopol zamor-
dowali 4 Polaków; 1 mężczyznę, 1 ko-
bietę oraz „upowcy pochwycili i okrut-
nie zamordowali dwie młode dziewczy-
ny, siostry Dąbrowskie” (Siemaszko..., 
s. 216).

We wsi Zahajce Wielkie pow. Krze-
mieniec zamordowali 25-letniego Sta-
nisława Śliwińskigo oraz spalili kapli-
cę rzymskokatolicką. 

We wsi Załuże pow. Krzemieniec za-
mordowali 4 Polaków podczas żniw. 
Oraz: „Wiktoria Kaszuba (1924-1943) 
po romansie z Ukraińcem - nazwisko 
znane rodzinie - została zastrzelo-
na przez bandę UPA-OUN w czasie 
ucieczki w sierpniu 1943 roku.” (http://
wolyn.republika.pl/opisy/zaluze-05.
html  ).  

We wsi Zamszany pow. Kowel wg 
raportu Jadwigi Zalewskiej („Kora”, 
„Iwa”) upowcy wymordowali 75 ro-
dzin polskich; W. i E. Siemaszko po-
dają, że liczba ofiar jest nieznana, gdyż 
wątpią w podane liczby w raporcie.  

We wsi /kolonii?/ Zastawie koło Ko-
hylna pow. Włodzimierz Wołyński:  
Kazimierz  Sidorowicz: „Dziadek Bo-
lesław Roch na rok przed swoją śmier-
cią, mówił mi jak zabito jego bliską 
rodzinę, jego kuzynów. Powiedział, że 
staruszka Ukrainka z Kohylna, którą 
nazywano Koteluczka mówiła rodzinie 
Rochów w Kopyłowie pod Hrubieszo-
wem, że Rochów z Zastawia Ukraińcy 
wieźli wozem do Kohylna, aż pod samą 
cerkiew i tam powiesili ich na lipach 
przy cerkwi. Ponieważ mieszkała w 
Kohylnie tuż przy drodze widziała i 
słyszała, jak Ukraińcy wieźli rodzinę 
Grzegorza Rocha na miejsce ich prze-
znaczenia. Żona Grzegorza, Rochowa 
prosiła w głos Matkę Bożą, aby ich 
uratowała od niechybnej śmierci. Pro-
siła, a nawet głośno krzyczała: „Ludzie 
ratujcie!”. Koteluczka poznała, że ci 
którzy ich wieźli na miejsce stracenia 
to byli miejscowi Ukraińcy z Kohylna. 
Opowiadała to Stanisławowi Roch, 
który z kolei opowiedział to Bolkowi 
Roch. Stara Koteluczka nazywała się 
tak po mężu, Ukraińcu Honoprym Ko-
tyluku.” „Dobrze mi znany Franciszek 
Kuszpit opowiadał mi w Siedliskach, 
już po wojnie o losach jego matki, mó-
wił tak: „Moją mamę Rozalię Kuszpit, 
która mieszkała na Zastawiu zamordo-
wał sąsiad Ukrainiec z Kohylna.” Z 
tego co mi wtedy mówił, mordercą był 
ten Ukrainiec który mieszkał w Kohyl-
nie sam tylko z matką, a tragedia miała 
miejsce gdzieś w sierpniu 1943 r. Fran-
ciszek dowiedział się o tym od pewnej 
Ukrainki, którą odwiedził w Kohylnie. 
Według tego co mi opowiadał, było to 
tak: do naszych stron szybko zbliżał się 
front, Sowieci mocno napierali, Niem-
cy potrzebowali wielu ludzi do kopania 
okopów dla potrzeb wojska niemieckie-
go. Zabrali więc z domów wielu Pola-
ków, w tym także Franciszka Kuszpit. 
Robotnicy zakwaterowani zostali we 
wsi Oseredek, tam jednego dnia Fran-
ciszek poprosił jednego Niemca, może 
mu dobrze zapłacił, aby udał się z nim 
do jego rodzinnego domu na Zastawiu. 
Niemiec zgodził się i poszli, jednak 
gdy przyszli na miejsce ich domu już 
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nie było, został rozebrany, nigdzie też 
nie mógł odnaleźć swojej matki. Wtedy 
udali się do ukraińskiej wsi Kohylno 
i tam właśnie dowiedział się w domu 
jakiejś ukraińskiej kobiety, że jej mat-
kę zabił Ukrainiec z Kohylna. W tej 
sytuacji zrozpaczony wrócił do obozu 
w Oseredku. Mord na wdowie Rozalii, 
musiał być gdzieś w sierpniu 1943 r. 
Mąż Rozalii Kuszpit był z zawodu ko-
walem i umarł jeszcze przed wybuchem 
wojny w 1939 r. Jego syn Franciszek 
poszedł w ślady ojca i też był z zawo-
du kowalem. Franciszek Kuszpit wziął 
za żonę Krystynę i mieszkali razem ze 
swoją mamą Rozalią na Zastawiu, aż 
do dnia w którym razem z żoną, pod 
wpływem grożącego niebezpieczeń-
stwa uciekli do Włodzimierza Wołyń-
skiego. Mama została w domu na Za-
stawiu, nie chciała uciekać do miasta 
i prawdopodobnie zginęła. Franciszek 
miał jeszcze rodzonego brata, miał na 
imię chyba Fabian, nie wiem co się z 
nim stało.” (Sławomir T. Roch: Wspo-
mnienia Kazimierza i Antoniny Sido-
rowicz z d. Turowska ze wsi Domino-
pol w pow. Włodzimierz Wołyński na 
Wołyniu 1930 – 1944). 

We wsi Zaturce pow. Horochów pod 
koniec sierpnia zamordowali polskie 
drużyny żniwne podczas pracy w polu 
liczące co najmniej 10 Polaków. 

W osadzie Zawały Las pow. Horo-
chów zamordowali 17 Polaków. 

We wsi Zielony Dąb pow. Zdoł-
bunów upowiec zastrzelił 18-letnią 
Jadwigę Wereszczyńsą, gdy po rzezi 
przyszła z 2 innymi Polakami po żyw-
ność. 

We wsi Zofiówka pow. Dubno upo-
wcy zamordowali 8 Polaków. 

W kol. Zwierzyniec pow. Włodzi-
mierz Wołyński zamordowali polskie 
małżeństwo: 66-letniej Annie Gar-
czyńskiej odcięli głowę, którą potem 
dzieci ukraińskie ciągnęły za włosy po 
drodze; 68-letniego Łukasza Garczyń-
skiego związali drutem kolczastym i 
wrzucili do studni. 

   Przed żniwami:   

We wsi Bołażówka pow. Krzemie-
niec Ukraińcy zachęcili Polaków do 
powrotu, po czym ich wymordowali, 
około 25 Polaków. 

We wsi /majątku?/ Nowosiółki pow. 
Równe: „Mama Stanisławy Szewczyk 
z domu Kowalskiej, w wieku 96 lat, zo-
stała zamordowana przez Ukraińców 
we wsi Nowosiółki pod Równem. W 
czasie napadu bandy UPA była scho-
wana w zbożu przed żniwami. Miała 
tam poduszkę i pierzynę. Miejsce jej 
ukrycia zdradził pies, który zerwał się 
z łańcucha i do niej pobiegł. Jeden z 
synów wrócił do wioski mimo ostrze-
żeń niektórych Ukraińców o grożącej 
śmierci i pochował matkę w sadzie 
w dywanie”. (Wspomnienia Heleny 
Krzesiak, z domu Szewczyk; w: http://
wolyn.freehost.pl/wspomnienia/kora-
bliszcze-szewczyk_helena.html ). 

We wsi Przemorówka pow. Krze-
mieniec Ukraińcy zachęcili Polaków 
do powrotu, po czym ich wymordowa-
li; ilości ofiar nie ustalono. 

We wsi Suraż pow. Krzemieniec 
Ukraińcy zachęcili Polaków do powro-
tu, po czym ich wymordowali, ilości 
ofiar nie ustalono. 

We wsi Załuże pow. Krzemieniec 
Ukraińcy zachęcili Polaków do powro-
tu, po czym ich wymordowali, ilości 
ofiar nie ustalono. 

   Podczas żniw:  

W osadzie Chrobrów pow, Łuck: 
Opowiada Tadeusz Filipczak, mieszka-
niec osady Chrobrów pow. Łuck:  „W 
Torczynie przebywaliśmy koło miesią-
ca, gdzie zebrało się więcej uciekinie-
rów z polskich wsi. Nie można było jed-
nak przebywać tam dłużej dlatego pod 
eskortą Niemców kolumna ocalałych z 
rzezi Polaków została przeprowadzona 
do Łucka. W tym dużym mieście wy-
dawało się być bezpiecznie, ale były 
problemy nie tylko z mieszkaniami ale 
i wyżywieniem znacznej liczby ucieki-
nierów z różnych stron Wołynia. Nasza 
rodzina podobnie jak i inne pozostawi-
ły swoje gospodarstwa bez opieki ale 
do ostatniego dnia pobytu zadbane, a 
więc np. obsiane zbożami. Dlatego też 

w czasie żniw rodzina moja postanowiła 
wrócić po zbiory. W grupie osób które 
wyruszyły był również mój dziadek z 
babcią. Żniwiarze cały dzień pracowali 
bez zakłóceń i wydawało się, że wszyst-
ko będzie dobrze. Jednak kiedy wszyscy 
zbierali się do powrotu, moi dziadkowie 
pozostali chwilę dłużej by dokończyć 
zbioru. Gdy skończyli ruszyli samotnie w 
drogę powrotną ale daleko nie ujechali. 
Banderowcy zaskoczyli ich na drodze. 
Dziadka wrzucili jak kłodę drewna na 
wóz siadając na nim a babcie przywią-
zali do wozu i tak ją ciągnęli. Jak do-
jechali do gospodarstwa oboje wrzucili 
do studni, prawdopodobnie już nie żyli. 
To nie był odosobniony przypadek, w 
tym czasie na całym Wołyniu trwało już 
polowanie na Polaków w sposób otwar-
ty i w najgorszej formie.” (Bogusław 
Szarwiło: Zamordowali również Ukra-
ińca Siańko Klepca, bo uprzedził Po-
laków o napadzie; w: http://wolyn.org/
index.php/informacje/1201-zamordow-
ali-rowniez-ukrainca-sianko-klepca-bo-
uprzedzil-polakow-o-napadzie).  

We wsi Czaruków pow. Łuck: “Nasza 
rodzina podobnie jak i inne pozostawi-
ły swoje gospodarstwa bez opieki ale 
do ostatniego dnia pobytu zadbane, a 
więc np. obsiane zbożami. Dlatego też 
w czasie żniw rodzina moja postanowiła 
wrócić po zbiory. W grupie osób które 
wyruszyły był również mój dziadek z 
babcią. Żniwiarze cały dzień praco-
wali bez zakłóceń i wydawało się, że 
wszystko będzie dobrze. Jednak kiedy 
wszyscy zbierali się do powrotu, moi 
dziadkowie pozostali chwilę dłużej by 
dokończyć zbioru. Gdy skończyli ruszyli 
samotnie w drogę powrotną ale daleko 
nie ujechali. Banderowcy zaskoczyli ich 
na drodze. Dziadka wrzucili jak kłodę 
drewna na wóz siadając na nim a bab-
cie przywiązali do wozu i tak ją ciągnę-
li. Jak dojechali do gospodarstwa oboje 
wrzucili do studni, prawdopodobnie już 
nie żyli.” (Bogusław Szarwiło: Pamięć 
wykuta w kamieniu; w: KSI nr 6 z 2013 
r.).  

We wsi Rachmanów pow. Krzemie-
niec Ukraińcy zamordowali 32 Pola-
ków, którzy wrócili z Szumska do swo-
ich gospodarstw dokonać żniw. 

   Po żniwach:  

We wsi Waśkowce pow. Krzemieniec 
Ukraińcy zachęcili Polaków do powrotu 
i po żniwach ich wymordowali, ponad 
20 Polaków.  

   Latem 1943 roku:  

We wsi Adamówka pow. Kostopol 
Ukraińcy uprowadzili ze wsi Gliniszcze 
Zygmunta Stelczyka i kłuli go nożyca-
mi do strzyżenia owiec aż do zgonu. 

W kol. Anielówka pow. Kostopol za-
mordowali 2 starsze Polki, siostry.: Ja-
dwigę Baraniecką, lat 67, oraz Marian-
nę Olejarz, lat 65.     

W kol. Apanowszczyzna pow. Horo-
chów przy pomocy siekier i wideł za-
mordowali 20 Polaków. 

W majątku Beheń pow. Równe Ukra-
ińcy zamordowali 6-osobową rodzinę 
administratora majątku Krępskiego. 

We wsi Bermeszów pow. Horochów: 
patrz: 21 sierpnia 1943 r.  

W kolonii Bereżyce koło Lubieszowa 
pow. Kamień Koszyrski: „Moi rodzice 
zakupili gospodarstwo w kolonii Bere-
życe. Do Lubieszowa było 10 km drogi, 
przy której po lewej stronie leżała Rey-
montówka, a po prawej kolonia Bereży-
ce.  /.../  Latem 1943 przychodziły wie-
ści, że na południu Wołynia banda UPA 
Polaków morduje. /.../ Moim rodzicom 
szkoda było opuszczać gospodarstwo. 
Ukrywali się w lesie. Do domu przycho-
dzili coś ugotować i krowy pozaganiać 
do obory. Jednego ranka psy zaszcze-
kały, to my uciekli do lasu. Dom był za-
mknięty na kłódkę. Wróciliśmy wieczo-
rem. Kłódka zerwana. Co lepsze z domu 
wyniesione. Nawet powłoki z pierzyn. 
Konia z wozem też zabrali. Mama po-
szła do sąsiada, który był prawosław-
nym Poleszukiem, po zapałki. Chciała 
coś ugotować. A sąsiad mówi: „Ucie-
kajcie, bo was szukają. Mają wszystkich 
Polaków wyrżnąć. Janka Andrzejaka 
wraz z matką złapali i zabili”. Mama już 
zapałek nie brała, tylko nasypała zboża 
kurom w szopie i wlała wody. I zanio-
sła zegar do sąsiada. Bo to pamiątka. 
Rodzice brali ślub w 1924 roku i kupili 

zegar, by wybijał im wspólne godziny 
życia. Rodziców już nie ma, a zegar wy-
bija godziny w moim domu. Po przestro-
dze sąsiada zabraliśmy pierzyny, trochę 
odzieży i opuszczaliśmy gospodarstwo. 
Dla bezpieczeństwa szliśmy lasami i 
przez Stochód dotarliśmy do chutoru 
Zareka. Przyjął nas poleski gospodarz, 
dał miejsce w szopie na nocleg.” (Ga-
zeta Lubuska  - W Lubieszowie UPA 
spaliła ludzi żywcem, a kto uciekał zo-
stał rozstrzelany - wspomina pani Zofia 
Ferendz; 8 maja 2010; w: http://www.
gazetalubuska.pl/artykuly-archiwalne/
art/7852667,w-lubieszowie-upa-spalila-
ludzi-zywcem-a-kto-uciekal-zostal-
rozstrzelany-wspomnina-pani-zofia-
ferendz,id,t.html ). 

We wsi Binduga  pow. Luboml: „We 
wsi Binduga mieszkali moi rodzice, 
Karol i Józefa Mikołajczuk z trojgiem 
dzieci, Bronisławem, Karoliną i Zofią. 
Józefa i Bronisław Mikołajczuk zostali 
zamordowani w 1943 roku przez Ukra-
ińców. Karol z dwiema córkami prze-
żył” (Zofia Kotula z d.  Mikołajczuk; w: 
www.stankiewicze.com/ludobojstwo.pl 
). W. i E. Siemaszko opisując Bindugę 
na s. 489 – 490 nie podają tych ofiar, na-
tomiast wymieniają 5 innych zamordo-
wanych Polaków. Natomiast na s. 152 
– 153 podają, że w Kolonii Dąbrowa k. 
Woronczyna pow. Horochów 24 sierp-
nia 1943 roku upowcy zamordowali 
m.in. pochodzących z Bindugi kilka 
osób z rodzin Mikołajczuków, nie ma 
jednak wśród nich Józefy Mikołajczuk 
z synem Bronisławem. 

We wsi Dąbrówka gmina Wielick po-
wiat Kowel został zamordowany przez 
Ukraińców w czasie powrotu z Kamie-
nia Koryckiego do Kowla Polak, wła-
ściciel młyna, płk WP. (Orłowski..., jw.). 

Koło wsi Bobły pow. Kowel upowcy 
zamordowali 3 córki Karola Mroziuka, 
lat 3, 12 i 14, które za namową sąsiadki 
Ukrainki zostawili u niej na noc sami 
ukrywając się w lesie. 

W miasteczku Bursztyn pow. Roha-
tyn zamordowali Zarębę.  

We wsi Ceperów pow. Łuck wymor-
dowali kilka rodzin polskich, liczby 
ofiar nie ustalono. 

We wsi Chromiaków pow. Łuck 
Ukraińcy zatłukli kijami nad stawem 
polską nauczycielkę Wandę Woynarow-
ską, jej byli uczniowie. 

We wsi Dermanka pow. Kostopol:  
Dermanka, rodzinna miejscowość 
Antoniny Woźniak, leżała na lewym 
brzegu rzeki Słucz, 3 km od granicy 
polsko-sowieckiej.  Antonina Woź-
niak: „Kiedy byliśmy na Polesiu, kilku 
mężczyzn postanowiło dotrzeć do Der-
manki i odkopać trochę ukrytego jedze-
nia. Jeszcze przed Słuczą banderowcy 
złapali ich, związali kłującym drutem, 
polali ropą, podpalili i puścili z góry do 
rzeki.” („Jak naszą wieś mordowali, 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 Wo-
łyniem” wyszukał i wstawił: B. Szar-
wiło. Za: Echo Katolickie 13/2016; w: 
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/
IH/echo201604-wolyn.html?no_heade-
r=1&no=1 ). 

Koło miasta powiatowego Dubno 
woj. wołyńskie Ukraińcy  zamordowali 
małżeństwo Targoszów. 

W kol. Dziadowiec pow. Łuck upowcy 
wymordowali kilka lub kilkanaście ro-
dzin polskich, liczby ofiar nie ustalono. 

We wsi Hać (Hat’) pow. Łuck; świa-
dek Józef Koziński (ur. 1932 r. we wsi 
Omelno): „Boguszewski był w naszej 
wsi, w Omelnie. Rodzice pomarli, i on 
był sierotą. I jego brat, on niemową był, 
poszedł do swojego brata, to był taki 
Hać to koło Błażowa [Błażowego?]. 
On z bratem został, ten Boguszewski. 
Przyszli też z powstańczej armii i „Ty – 
mówi – chyba jesteś szpiegiem, bo nie 
poszedłeś do wojska do…” [do Bogu-
szewskiego, starszego brata]. Ich wzię-
li, i tę żonę, i tego brata, wyprowadzili 
i pomordowali ich”. (Relacja z książki 
„Pojednanie przez trudną pamięć. Wo-
łyń 1943”). W wsi i majątku Hat’ (Hać) 
Ukraińcy zamordowali 5 Polaków w 
czerwcu 1943 roku (Siemaszko..., s. 
639). Nie ma wśród nich Boguszew-
skiego z bratem i jego żoną, którzy zgi-

nęli zapewne latem 1943 r.  

We wsi Hajki pow. Włodzimierz Wo-
łyński  40-letniego Józefa Lemiechę  
ukrywającego się na bagnach zamor-
dował syn Ukrainki, która nosiła mu 
jedzenie; jego żona i 6-letni syn dosta-
li pomieszania zmysłów, od czego syn 
zmarł. 

W kol. Honczarka pow. Łuck  upo-
wcy napadli na zagrodę polską, ilość 
ofiar nie jest znana.   

Między wsią Horynka a Kunińce 
pow. Krzemieniec w zasadzę wpadło 
40 Polaków z Wiśniowca jadących po 
żywność, upowcy obdarli ich do naga 
i w lesie wymordowali (uciekło nago 
2 Polaków, nauczyciel i były sekretarz 
Sądu grodzkiego w Wiśniowcu). 

We wsi Hryniawa woj. tarnopolskie 
zamordowali 4 Polaków: troje dzieci i 
teściową leśniczego Bolesława Weryń-
skiego, uratowała się poraniona i nie-
przytomna żona leśniczego, oprawcy 
sądzili że ona też nie żyje; leśniczy był 
wówczas w pracy. 

W nadleśnictwie Hubin pow. Horo-
chów zamordowali starsze małżeństwo 
Konefałów.   

We wsi Izów pow. Włodzimierz Wo-
łyński podczas żniw, po lipcowych rze-
ziach Polaków, „powstaniec ukraiński” 
o nazwisku Łupinka z Izowa przechwa-
lał się ilu Polaków zamordował i jak 
polskie dzieci nasadzał na kołki. M.in. 
zastrzelił on Jana Strójwąsa ożenionego 
z Ukrainką. Po wojnie został rozpozna-
ny w Polsce jako działacz wysokiego 
szczebla w Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej, nosił inne nazwisko (Sie-
maszko..., s. 819). 

We wsi Jankowce pow. Krzemieniec 
zamordowali Polkę, Polańską.  

W nadleśnictwie Jasień n/Łomni-
cą pow. Kałusz został zamordowany 
bestialsko wraz z rodziną po napadzie 
grupy UPA na leśniczówkę leśniczy 
Mianowski  (Edward Orłowski..., jw.). 

W kolonii Karczunek pow. Włodzi-
mierz Wołyński: „Pierwszą rodziną 
napadniętą na naszej kolonii była ro-
dzina Józefa Garbatego. Pamiętam jak 
pewnego dnia od rana ludzie w naszej 
wsi opowiadali sobie, że zamordowano 
pana Józefa Garbatego lat ok. 45 Było 
to tak: w nocy do jego domu przyszli 
Ukraińcy i dostali się do środka, zaraz 
potem zarąbali go siekierą, uderzając 
w głowę. Część mózgu była na ścianie, 
widziałam to osobiście jako dziecko, po-
nieważ moi rodzice poszli tam z innymi 
ludźmi, aby coś z tym ciałem zrobić, a ja 
pobiegłam za nimi. To był pierwszy raz 
w moim życiu, kiedy widziałam zabitego 
człowieka i to tak tragicznie. Ciało leża-
ło na łóżku, głowa była rozłupana, bo-
wiem mama moja mówiła, że pozbierali 
ją do kupy. Ja sama, gdy zobaczyłam 
ciało i krew na ścianie, zaraz stamtąd 
uciekłam. /.../  Druga rodzina polska 
wymordowana w naszych okolicach 
mieszkała niedaleko naszej kolonii, ale 
dziś już niestety nie pamiętam dokład-
nie gdzie, nie pamiętam też nazwiska 
tej rodziny. W naszym domu nasi rodzi-
ce opowiadali nam, że dom tej pobitej 
rodziny został napadnięty przez jakąś 
bandę ukraińską w nocy. W czasie tego 
najścia w domu była tylko matka chyba 
z czwórką małych dzieci, było w każdym 
razie tych dzieci kilkoro. Gdy Ukraiń-
cy dostali się do środka domu mąż był 
ukryty na „górce” (chyba na strychu 
ich obory) i wszystko osobiście widział i 
słyszał, a choć strasznie cierpiał nie był 
w stanie im pomóc. Tymczasem bandyci 
wszystkich w domu okrutnie pomordo-
wali, nie wiem jednak w jaki sposób. 
Byłam za to na pogrzebie ofiar, który 
był w kościele, przybyło na to żałobne 
nabożeństwo dużo ludzi. Słychać było 
płacz i lament, wszyscy w koło powta-
rzali, że zabili niewinną matkę z małymi 
dziećmi. Osobiście widziałam trumny, 
a wśród nich także małe i nawet jedna 
była taka malutka. Ludzie bardzo prze-
jęci tym co się stało, wciąż powtarzali 
miedzy sobą tak: „Co te dzieci były im 
winne, nawet to maleństwo?!” I doda-
wali przy tym: „Teraz musimy wszyscy 
się mieć na baczności, uciekać na noc z 
domu, do Uściługa, do ziemlanek, bo to 
czeka każdego z nas.” Ten pogrzeb był 
chyba latem 1943 r. w kościele, który 
znajdował się w sąsiedniej wsi, położo-
nej za lasem” (Kazimiera Kowalczyk z 

d. Czerwieniec, w: www.stankiewicze.
com/ludobójstwo.pl ; wspomnienia spi-
sał Sławomir Tomasz Roch). 

We wsi Kinachowce pow. Krzemie-
niec Ukraińcy zamordowali 4 rodziny 
polskie. 

W majątku Kleczkowice pow. Kowel 
chłopi ukraińscy zamordowali 26-letnią 
Marię Horodyską. 

We wsi Klepaczów pow. Łuck Ukraiń-
cy skrępowali drutem kolczastym Dio-
nizego Markowskiego i zamordowali 
go. 

Między wsią (miasteczkiem?) Kle-
wań a miastem powiatowym Równe: 
„Moja ciocia mieszkała w miejscowości 
Klewań, uciekając do Równego, zosta-
li napadnięci przez Ukraińską bandę i 
wymordowani. Zginęło wtedy pięć osób, 
które jechały wozem, uratowali się tylko 
młodsi, którzy poszli na piechotę.” (Pe-
tronela Giszczak z domu Raczyńska: 
Wspomnienia z Wołynia – Witosówka 
i okolice. W: http://wolyn.freehost.pl/
wspomnienia/witosowka-wspomnienia.
html ). 

W kol. Kopytno pow. Łuck spalili 9 
polskich gospodarstw, liczba ofiar nie 
jest znana. 

We wsi Korszowiec pow. Łuck spa-
lili polskie gospodarstwa, wiadomo o 
zamordowaniu 1 rodziny polskiej, los 
pozostałych rodzin nie jest znany. 

W futorze Korczunki Piańskie pow. 
Dubno zamordowali 3 Polaków: Dulo-
wą z 2 synami, Stanisławem i Zygmun-
tem, zwłoki ich wrzucili do studni. 

W kol. Krasilno pow. Dubno upowiec 
dogonił na koniu uciekającą córkę An-
toniego Oborskiego, małą dziewczyn-
kę, i uderzył ją drągiem okutym w żela-
zo; znaleziono ją potem dogorywającą 
ze zdruzgotanym biodrem. 

W leśniczówce Krzywopole na Hu-
culszczyźnie banderowcy zamordowali 
przyjaciela Hucułów inż. Witolda Ty-
skiego z rodziną, ocalała mała córeczka 
ukryta za zasłoną pod stołem. 

We wsi Kurniki Iwanczaskie pow. 
Zbaraż Ukraińcy zamordowali 8 Pola-
ków (Kubów..., jw.). 

We wsi Kustycze pow. Kowel upowcy 
zamordowali około 50 Polaków. 

W kol. Liski pow. Włodzimierz Wo-
łyński zamordowali 6 Polaków: 5-oso-
bową rodzinę: Jana Lemiechę, jego 
żonę Jadwigę oraz ich 3 dzieci; nato-
miast Ukrainka  zamordowała przy uży-
ciu kopaczki męża Polaka,  Jana Krze-
czumowicza, podczas jego snu. 

We wsi ukraińskiej 4 km od Lubito-
wa pow. Kowel Ukraińcy zarąbali sie-
kierami jedyną mieszkającą tu rodzinę 
polską, kowala z żoną Heleną z d. Kli-
mek. 

W osadzie Łabędzianka pow. Dubno 
zamordowali Izydora Jełowieckiego. 

We wsi Ławrów pow. Łuck uprowa-
dzili do lasu i tam zamordowali 2 Pola-
ków: żonę Adolfa Cieślika z dzieckiem. 

Na przedmieściach miasta Łuck woj. 
wołyńskie zamordowali siekierami, 
młotkami, widłami i  piłami kilka ro-
dzin polskich (Bolesław Gaweł: Lata 
włóczęgi, Olsztyn 1977, s. 151). 

Koło miasta Łuck woj. wołyńskie za-
mordowali rodzinę: Marię Łozińską z 
córką, jej mężem i dziećmi. 

W kol. Łysa Góra pow. Łuck Ukraiń-
cy z Omelna zamordowali Polaka pod-
czas żniw, pozostali żniwiarze zdołali 
uciec do Przebraża.   

W miasteczku Międzyrzec pow. Rów-
ne podczas nocnego napadu upowcy 
i chłopi ukraińscy zamordowali po-
nad 50 Polaków, w tym w kościele i 
suszarni chmielu. Zostali oni pomor-
dowani w tak bestialski sposób, że 
zmasakrowanych ciał nie można było 
rozpoznać, zwłoki miały m.in.,. po-
wykłuwane oczy, kobiety poobcinane 
piersi, kobiecie w ciąży rozpruli brzuch. 
Pogrzebano ich na ulicy pod kostką bru-
kową, gdyż wokół krążyły bandy zwane 
Ukraińską Powstańczą Armią .  

We wsi Mikuliszyn (okolice Czar-
nohory za Worochtą) tuż po rajdzie 
sowieckiego oddziału Kowpaka upo-
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wcy nocą wymordowali w budynkach 
służbowych tartaku 17 rodzin polskich. 
„Nie było dnia bez zbrodni” (Tadeusz 
Petrowicz: Od Czarnohory do Biało-
wieży, Lublin 1986, s. 91). Inni: Latem 
1943 roku w  nadleśnictwie Mikuliczyn 
pow. Nadwórna (Huculszczyzna) pod 
osłoną nocy sotnia UPA wymordowała 
17 polskich rodzin, NN pracowników 
Nadleśnictwa Państwowego Mikuli-
czyn, mieszkających w służbowych 
mieszkaniach koło miejscowego tarta-
ku, spalono również zabudowania  (Or-
łowski..., jw.). 

W kol. Moczulanka pow. Kostopol 
zarąbali siekierami 3 Polaków: Marię 
Kopernik lat ponad 80, jej syna Jana i 
synową Zofię. („Biuletyn informacyjny 
27 DWAK” , nr 4/2000 podaje liczbę  4 
Polaków). 

We wsi Mokwin pow. Kostopol za-
mordowali Malinowskiego, męża Ukra-
inki. 

We wsi Myszkowce pow. Kowel za-
mordowali małżeństwo polskie Tka-
czuków: Jadwigę zastrzelili, Jana przy-
wiązali do konia z rękami związanymi 
drutem kolczastym i wlekli go, bijąc i 
kłując bagnetem, aż skonał. 

We wsi Omelno pow. Sarny; świa-
dek Józef Koziński (ur. 1932 r. we wsi 
Omelno): „Boguszewski był w naszej 
wsi, w Omelnie. Rodzice pomarli, i on 
był sierotą. I jego brat, on niemową był, 
poszedł do swojego brata, to był taki 
Hać to koło Błażowa [Błażowego?]. 
On z bratem został, ten Boguszewski. 
Przyszli też z powstańczej armii i „Ty – 
mówi – chyba jesteś szpiegiem, bo nie 
poszedłeś do wojska do…” [do Bogu-
szewskiego, starszego brata]. Ich wzię-
li, i tę żonę, i tego brata, wyprowadzili 
i pomordowali ich”. (Relacja z książki 
„Pojednanie przez trudną pamięć. Wo-
łyń 1943”).  

We wsi Oranie pow. Włodzimierz 
Wołyński Ukrainiec zastrzelił 3-osobo-
wą rodzinę polsko-ukraińską, gdyż jego 
cioteczny brat nie chciał zamordować 
swojej żony, Polki, Marii z Kosinków,  
i ich dziecka. 

We wsi Oryszkowce pow. Krzemie-
niec Ukraińcy zamordowali 3-osobową 
rodzinę organisty: Władysława Siemiń-
skiego z żoną i córką Jadwigą, poniżej 
lat 14. 

W kolonii Perestaniec pow. Sarny, 
świadek Józef Koziński (ur. 1932 r. 
we wsi Omelno): „Perestaniec jest tak 
niedaleko, mówię [odnośnie] tego Ko-
pacza. Z Ruskimi pojechałem po siano, 
oni ładowali, a ja poszedłem, bo on 
uciekł do wsi, ale dużo bydła miał. I ci 
z Perestańca mówią: „Wracaj, przecież 
nikomu nic nie zrobił, kto ciebie będzie 
ruszał”. I on wrócił. I ja wiem… po-
mieszkał jeszcze może dwa tygodnie, i 
przyszli, i ich pomordowali. Położyli na 
ziemi, bo to siekierą rąbał, a dziecko w 
takiej kołysce, też siekierą, to krew po 
ścianie, też na sufit; i ja tak oglądałem 
to wszystko”. (Relacja z książki „Po-
jednanie przez trudną pamięć. Wołyń 
1943”). Siemaszkowie na s. 779 podają 
rok 1943 jako datę mordu 11-osobowej 
rodziny Kopaczów (rodzice i 9 dzieci).

We wsi Piratyn pow. Dubno zamor-
dowali kilka rodzin polskich, imiennie 
znanych jest 6 ofiar, w tym 2 matki z 2 
córkami. 

We wsi Podłożce pow. Dubno za-
mordowali 6 Polaków z rodziny Stu-
dzińskich , w tym 5-osobową rodzinę 
Kazimierza z żoną i 3 dzieci: 12-letnim 
synem i córkami lat 11 i 17. 

W osadzie Podrudzie pow. Włodzi-
mierz Wołyński upowcy nakazali 
rodzinie Widnickich opuścić dom, a 
gdy wyjeżdżała zarąbali Widnickiego 
siekierą, dwaj synowie uciekli, nato-
miast los żony i pozostałych członków 
rodziny jest nieznany, zapewne zostały 
zamordowane.  

We wsi Ptycza pow. Dubno zamordo-
wali 3 Polaków i 4-osobową rodzinę 
polsko-ukraińską. 

We wsi Radomianka pow. Kostopol, 
świadek NN: „U nas nie było konflik-
tów między naszymi ludźmi a Polakami. 
Nie pamiętam takich. […] zdarzyło się 
tak, że z Radomianki – z tej wsi, w któ-
rej mieszkali Polacy – w ciągu jednej 
nocy wszyscy uciekli. Uciekli przez las 

w stronę Klewania, przez Horeń [rzeka 
Horyń], przez las i do Klewania. Oni 
uciekli w ciągu jednej nocy. Kto przy-
chodził już drugi raz, np. po coś z domu, 
[to] źle było. Poobstawiali domy. Nawet 
ten chłopak, który mieszkał z nami po 
sąsiedzku, przyszedł i go złapali. Jego 
zabili i wrzucili do Horynia.” (Relacja 
z książki „Pojednanie przez trudną pa-
mięć. Wołyń 1943”. 19 lipca 2012, Ar-
senowicze. Nagranie: Maryna Chorna, 
Emilia Kowalska, Emil Majuk).

W majątku Ratniów pow. Łuck upo-
wcy podczas napadu na folwark zamor-
dowali kilka lub kilkanaście rodzin pol-
skich, liczby ofiar nie ustalono. 

Na drodze z Rokitna do Staryk pow. 
Sarny Ukraińcy wymordowali grupy 
Polaków udających się na swoje pola po 
żywność. 

W miastach Równe i Korzec woj. 
wołyńskie ukraińscy policjanci doko-
nali licznych aresztowań Polaków, w 
wyniku czego w więzieniu znaleźli się 
prawie wszyscy członkowie AK z Kor-
ca i okolicy. Zostali oni rozstrzelani w 
listopadzie 1943 roku w Równem. 

We wsi Rusnów pow. Włodzimierz 
Wołyński upowcy zamordowali 3 Polki 
NN: nauczycielkę z matką i ciotką. 

W kol. Rzeczeczyna pow. Równe za-
mordowali Józefa Wilczyńskiego.   

Na drodze koło powiatowego miasta 
Sarny woj. wołyńskie policjant ukraiń-
ski zastrzelił Alinę Paszkowską. 

We wsi Suchowola pow. Brody: „Proc 
(Procyk) Antoni  grał w orkiestrze w 
czasie zabawy w lecie 1943 r. i tam zo-
stał zamordowany” ( http://podkamien.
pl/viewpage.php?page_id=246&c_
start=0 ).  

W kolonii koło wsi Swojczów pow. 
Włodzimierz Wołyński: „Najmłodsza 
córka Marcina i Tekli Kaliniak miała 
na imię Leokadia, mieszkała w domu 
Antoniego i tam też było jej wesele w 
1934 r. Wyszła za mąż i zamieszkała w 
kolonii na północ od Swojczowa, to było 
blisko od Swojczowa. Widywałam ich 
razem w naszym Kościele. Mieli dwoje 
małych dzieci, a z trzecim ciocia była w 
stanie błogosławionym. Żyli sobie tam 
spokojnie, aż po dzień, w którym na ich 
posesję napadli Ukraińcy. Dwa, trzy dni 
wcześniej do ich domu przyjechali na 
wozie Ukraińcy i oznajmili, że zabierają 
do lasu męża Leokadii z wozem i końmi, 
niby że miał im tam w czymś pomagać. 
Oczywiście z tą chwilą, wszelki ślad po 
nim zaginął, zamordowali biedaka, a 
ciało gdzieś zakopali. W domu została 
już tylko matka zamordowanego syna 
oraz żona z dwójka dzieci. I oto cho-
dziło właśnie zbójom banderowcom. 
Świadkiem naocznym tych wydarzeń 
była matka męża Leokadii, która ukryła 
się na strychu budynku stojącym blisko 
ich domu i obserwowała podwórko. 
Zobaczyła jak banderowcy wchodzą 
do domu, a za chwilę wyprowadzają 
dwoje dzieci około 4 i 5 lat oraz matkę 
Leokadię. Zaraz też na oczach ukrytej 
babci zarąbali siekierami tych dwoje 
niewinnych dzieci, a babcia widząc to z 
ukrycia umierała wprost z bólu. Zaraz 
potem nożami wycieli z łona Leokadii 
żyjący płód i szczątki nadziali na szta-
chetę w płocie, zmuszając ciężko ran-
ną ale żyjącą Leokadię, by patrzyła na 
konające dziecko. Mówili przy tym do 
niej: „Patrz tu polskiego orła!” Po tych 
słowach zaczęli ją dalej mordować, aż 
zamęczyli. Potem zostawili tak ciała i 
odeszli, teściowa tymczasem nocą ze-
szła na podwórko, ciała wciąż pozosta-
wały w miejscu mordu. Nic nie mogąc 
zrobić uciekła do lasu i skierowała się 
do miasta” (Regina Schab z d. Kali-
niak, w: www.stankiewicze.com/ludo-
bojstwo.pl ). 

W kol. Świętocin pow. Włodzimierz 
Wołyński upowcy zabrali na podwody 
3 Polaków, po których ślad zaginął. 

We wsi Tarakanów pow. Dubno zarą-
bali siekierami 2 kobiety rozmawiające 
po polsku:  Polkę, Anastazję Witkowską  
oraz Ukrainkę. 

We wsi Uhrynów pow. Łuck zamor-
dowali Stefana Wilgierza, nauczyciela, 
i jego żonę, Ukrainkę. 

We wsi Wesołówka pow. Kowel upo-
wcy podczas żniw zamordowali 3 Polki, 
w tym Bronisławę Wesołowską torturo-

wali przez 2 tygodnie. 

We wsi Wierbajew pow. Łuck zamor-
dowali jedyną mieszkającą tutaj rodzinę 
polską. 

We wsi Wiktorany pow. Łuck  zamor-
dowali 1 lub 2 mieszkające tu rodziny 
polskie.

W kol. Witosówka pow. Dubno za-
mordowali kilka lub kilkanaście rodzin 
polskich, liczby ofiar nie ustalono. 

W mieście Wiśniowiec Nowy pow. 
Krzemieniec zamordowali kowala An-
toniego Kozakowskiego z żoną Felą i 
ich dzieckiem – noworodkiem, które 
zostało rozbite na ścianie ich domu. 

W mieście Włodzimierz Wołyński: 
Kazimierz Sidorowicz: „Bolesław Roch 
opowiadał mi także niekiedy po wojnie 
swoje przeżycia, których doświadczył 
podczas pobytu w polskiej samoobronie 
we Włodzimierzu, mówił tak: „Latem 
1943 r. Ukraińcy zaatakowali przed-
mieścia Włodzimierza, podchodzili do 
miasta od strony wioski „Zimno”. W 
pewnym momencie, można było nawet 
przypuszczać, po nasileniu walk i na-
porze atakujących, że usiłowali nawet 
wedrzeć się do środka i zdobyć Włodzi-
mierz. To im się jednak nie udało, gdyż 
Samoobrona do spółki z Niemcami sta-
wiła mocny opór. Wywiązała się gwał-
towna walka, straty rosły szybko po obu 
stronach, w końcu daliśmy rezunom po-
rządnego łupnia.” (Sławomir T. Roch: 
Wspomnienia Kazimierza i Antoniny 
Sidorowicz z d. Turowska ze wsi Domi-
nopol w pow. Włodzimierz Wołyński na 
Wołyniu 1930 – 1944)

We wsi koło miasta Włodzimierz Wo-
łyński: „Ojciec spotkał na posterunku 
policji polskiej owego mężczyznę, które-
mu w Kohylnie życie ocalił. Nazywał się 
chyba Krawiec, był Polakiem, mieszkał 
gdzieś dalej na wschód, dziś już niestety 
nie pamiętam miejscowości z której po-
chodził. Z tego co się jednak zoriento-
wałem, już tydzień czasu był w drodze 
do Włodzimierza. Opowiadał, że miał 
żonę i dwoje dzieci, mieszkali w polskiej 
wiosce, gdzie był szewcem. Ukraińscy 
partyzanci zlecili mu podczas wojny 
robienie dla siebie nowych butów, dla 
ukraińskich oficerów. Dużo miał z tym 
pracy, więc był potrzebny i kiedy wszy-
scy Polacy dookoła zostali już pomor-
dowani, tylko jego rodzinę Ukraińcy 
jak na razie oszczędzili. Zresztą wcale 
przed nim tego nie ukrywali, mówi-
li wprost: „Ty jesteś niewinny, tamci 
których pobiliśmy byli winni, bo mieli 
broń i byli powiązani z partyzantami, 
dlatego musieli zginąć. Ty będziesz żył, 
będziesz pracował i będziesz nam buty 
robił.” Po kilku dniach, znowu przyszli, 
aby odebrać tę partię butów, którą już 
zrobił. Jednocześnie nakazali mu, aby 
zabił swoją żonę, która była Polką po-
nieważ znaleźli nagle jej jakąś winę. 
Namawiali go przy tym gorąco, aby 
przystał do nich, aby stał się jednym z 
nich. Krawiec okazał się człowiekiem i 
nie chciał zabić swojej żony, upierał się, 
że nie może tego zrobić. Wtedy oni sami 
zamordowali w domu na jego oczach 
jego małżonkę i jego dzieci, wszystkich 
porąbali siekierami. Następnie kazali 
mu w ich obecności posprzątać ciała i 
zmyć z podłogi kałużę krwi. Po wykona-
niu polecenia, pogrzebał ciała. Potem 
znowu zaczął robić buty swoim opraw-
com, cały czas planując ucieczkę. Nie 
miał już prawie żadnych wątpliwości, że 
gdy tylko wykona swoją pracę załatwią 
też jego. Na dzień przed zapowiedzianą 
wizytą, mimo że był pilnowany zdołał 
zbiec z domu”. („Wspomnienia Romana 
Szymanek z wsi Kohylno w pow. Wło-
dzimierz  Wołyński na Wołyniu 1939 – 
1944”, jw.).

We wsi Wołkoszów pow. Równe za-
mordowali Bolesława Burakowskiego. 

W kol. Worobiówka pow. Równe za-
mordowali wszystkie polskie rodziny, 
ponad 20 osób.

We wsi Woskodawy pow. Równe zarą-
bali siekierami Bolesława Słowińskiego 
i jego żonę, a ich 6 dzieci w wieku od 1 
roku życia do 12 lat nabijali na widły i 
kładli na furę, którą zostały wywiezio-
ne do wsi Korościatyn, gdzie spalili je 
żywcem w szopie. 

We wsi Usmogowce (Ośmigowicze) 
pow. Kowel, świadek Eugenia Wikto-
riwna Kropewniuk (ur. 1933 r., z domu 

Kmin): „Jak zaczęli bić Polaków, u nas 
był Polak, na jednej kolonii. Teofil jego 
nazwisko, jak teraz pamiętam. Wiel-
ka u nich rodzina była. Czworo dzieci, 
mąż, żona i mama jego była. I jak to za 
czasów Polski, to tutaj była taka orga-
nizacja, mówili „jaczejka” (komórka). 
Ukraińska „jaczejka”. I oto w tej „ja-
czejce” mój ojciec był sekretarzem. Gro-
madziło się dużo osób w naszym domu, 
przychodzili mężczyźni. Ich było dużo. 
Tą „jaczejkę” wykryli. I Polacy, żeby 
nie wsadzić ich do więzienia, bo to było 
jeszcze za Polski, przy końcu Polski już, 
to odprawiali do Ameryki. Dużo osób 
odprawiali do Ameryki. Polacy Ukra-
ińców odprawiali do Ameryki, jedźcie 
sobie i tam protestujcie. Między innymi 
odprawiali mojego ojca tam. Ten Teofil 
poręczył za ojca i ojciec został tutaj na 
miejscu. Jak zaczęła się wojna, Polaków 
zaczęli bić, ten Teofil z rodziną przyszedł 
do nas, do ojca, żeby ojciec przechował 
ich. To były takie lata, że była Ukraina, 
byli powstańcy tutaj, oni wszyscy byli w 
lesie. A w Usmogowcach lasu nie było, 
to oni byli – powstańcy, po domach. W 
naszym domu mieścił się sztab. Nie moż-
na było mówić: „Ja was nie przyjmę, bo 
to...”. I jeszcze w sąsiedzkim domu był 
sztab, byli ci naczelnicy, już powstań-
cy. Jak przyszedł ten Teofil prosić ojca, 
żeby ojciec go przechował, ojciec nie 
mógł mu odmówić. On uratował ojca 
od Ameryki. W domu byli powstańcy, a 
w chlewie, gdzie zwierzęta, na podnie-
sieniach było siano, i tam w tym sianie 
ojciec zrobił taką budę. Oni tam byli 
[polska rodzina]. Trzeba było nakar-
mić całą rodzinę, żeby oni [powstańcy] 
w domu nie widzieli, bo inaczej i ojcu 
koniec, i im koniec. Matka, jakoby to 
nosiła świniom jedzenie, nagotuje zupy, 
czy barszczu. Do wiadra weźmie i jako-
by niesie. I z chlewu podawali jedzenie 
im. I jak, jednego razu ojciec dowiedział 
się, że oni jadą wszyscy na Rywuszkę 
tutaj... Tam było ich... spotkanie jakieś. 
Ja byłam malutka, on nie bał się [mówić 
przy mnie]. Oni wyszli całą rodziną tak, 
z chlewu. Клуня [staroukr. – mały budy-
neczek, w którym suszono snopy przed 
młóceniem] i тік [staroukr. – niewielka 
działka ziemi, wyrównana i ogrodzona 
obok kluni, gdzie młócono snopy zboża] 
jakby taki. Na тік. I tak rozmawiali i 
rozmawiali oni. Mówi ojciec do niego: 
„Teofil...”. Na Nowy Dwór, była, Pola-
cy chcieli przejść na Kupiczów, bo tam 
ich zbiórka była. Na Nowy Dwór tylko 
jedna droga. Po tej i po innej stronie tej 
drogi było trzęsawisko, że inaczej nie 
można było wyjść, tylko tą drogą przejść 
na Nowy Dwór, wtedy na Kupiczów. 
Mówi ojciec, że: „Dyżuruje Manifak” 
– taki człowiek u nas był – „To on cie-
bie nie będzie bić. Gdzie taki jak on bę-
dzie was bić? To wy przejdziecie tamtą 
drogą”. Babcia ze starszą dziewczynką 
została się, a mąż i żona i troje dzieci 
poszli. Jeżeli przejdą, to wtedy pójdzie 
jeszcze babcia, dogoni ich. Ale słychać 
strzelanina taka – „Pach! Pach!” Pięć 
razy. A ich pięcioro szło: trójka dzieci i 
ich dwoje. Ten człowiek, Manifak, poza-
bijał tych Polaków. A babcia została z 
tą dziewczynką. Ona była u nas jeszcze 
trochę,  a potem przeszła do innych lu-
dzi. To była wiosna. Gdzieś w konopiach 
siedziała całe lato, a potem jakimś spo-
sobem ich przeprawili w Kupiczowie 
do Polaków. Oto taka była historia”. 
(Relacja z książki „Pojednanie przez 
trudną pamięć. Wołyń 1943”. 17 maja 
2012, Kułakowice Trzecie. Nagranie: 
Piotr Lasota

We wsi Zaborol pow. Łuck zamordo-
wali 2 Polaków: Eugenię Bucholc, lat 
16, oraz Mieczysława Murdzię, lat 14,  
którzy przybyli z Łucka na zbiór wiśni.  

We wsi Zaleszany pow. Sarny: świa-
dek Borys Podik (ur. 1933 r. we wsi Za-
leszany): „Polacy [którzy tu żyli] – znam 
ich albo po imieniu lub po nazwisku. Po 
drodze do sąsiedniej wsi Krywycji, obok 
Zaleszanów, mieszkał Kudła z lewej 
strony, z prawej – Dykowski, najbliżej 
Zaleszanów – Edzio, w Zaleszanach 
był na rogu dom – tam mieszkał No-
wak, mieszkał Jaśko. W Zaleszanach w 
stronę lasu mieszkał doktor; mieszkali: 
Szafran, Różycki, Sztuka, Libera. Obok 
Zaleszanów mieszkał Kopel, Pecak. Da-
lej od Zaleszanów w kierunku Dąbro-
wicy mieszkał Wieczorek i Gałka. Tutaj, 
z prawej strony mieszkał Bugajewski, 
Kurlikowski, i Julek, i Krupaniewicz. W 
1943 r. był [polski] doktor, przyjaźnił się 
z moim ojcem. Był kierownikiem składu 

lasu. Kiedy Niemiec poszedł na Polskę, 
to na Ukrainie się zaczęła panika. Wte-
dy u doktora Polacy, tacy młodzi chłop-
cy byli na chutorze, zbierali na noc. [W 
czasie wojny] banderowcy zaczęli zabi-
jać Polaków. [Raz] zebrało się siedem 
osób i nocowało u doktora w szopie. A 
w Zaleszanach było takich dwóch dzia-
łaczy wtedy. [Kiedy] Niemcy okupowali 
Ukrainę, to oni zniknęli ze wsi, i wtedy 
tych Polaków wyśledzono, że oni tam 
nocują, i zablokowano drzwi od tej 
szopy, i spalono. Tych siedmiu młodych 
ludzi – wszystkich spalili. Pokolenie oj-
ców ich znałem, to młodzież była. Tych, 
którzy podpalili pamiętam. Byli bande-
rowcami, pierwszymi organizatorami 
na zachodniej Ukrainie. Jednego zabili 
rosyjscy partyzanci pod wsią, a drugie-
go NKWD zabiło. Banderowców nazy-
wano siekiernikami – siekiery za pasem 
nosili. Było 30 siekierników we wsi Za-
leszany. W 1943 r. mieszkali tu: Jaśko, 
Ignaś, Antoś. Nowak jeszcze przed woj-
ną umarł, ale jego rodzina żyła – żona 
i trzy córki. Uciekły do Dąbrowicy. A 
tego Jaśka... on był właściwie narodo-
wości łotewskiej, ale był emigrantem z 
Polski, to go za Polaka uważano... Miał 
zięcia Rosjanina, chatę miał koło cer-
kwi. Jak przyszli siekiernicy do wsi, to 
zięć czmychnął za cerkiew i uciekł do 
Dąbrowicy. A Jaśko siedział z chłopami, 
zbierali się pod chatą, a w chacie była 
rodzina – żona, jedna córka zamężna i 
jedna panna. Ta zamężna miała dziec-
ko. Siekiernicy przyszli do chaty, zarą-
bali siekierami całą rodzinę i to dziecko 
też, w kołysce było. Jego zabrali [Jaś-
ka] od tych chłopów, i jego też zarąba-
li. Powiedzieli, żeby na cmentarzu nie 
chować, tylko poza cmentarzem. Mnie 
tu wtedy nie było, ale ludzie mi opowia-
dali, że były dwie siostry – jedna nazy-
wała się Jadzia, a druga (nie pamiętam) 
była we wsi od trzech lat z mężem. Ona 
była Polką, ale za Ukraińca wyszła 
za mąż i mieli syna, chłopca małego. 
Jak [siekiernicy] przyszli, to siostrę ze 
wsi obok zabrali, pozbierali innych do 
kupy. Chłopca małego mieli, to on pod 
piec się schował, że go nie zauważyli. 
I zaprowadzili siostry za wieś, tam za-
rąbali. A ten chłopiec (z takim drugim 
Polakiem) uciekł do Dąbrowicy; i w ten 
sposób dostali się do Polski. Do Trybu-
teńskiej, która miała męża Ukraińca, 
przyszedł w nocy, a tam obok woda pły-
nęła. [Trybuteński] poobmywał żonę, 
krew... Umył je i pod brzozą zakopał. W 
1968 r. ten syn, ten mały chłopiec, któ-
ry uciekł do Polski, dorósł i przyjechał 
tu z tym „wujkiem” Trybuteńskim i on 
go przyprowadził, żeby pokazać, gdzie 
jest jego matka pochowana. Taki młody 
przyjeżdżał, niewysoki. Raz jechaliśmy 
z lasu siano kosić i się tam zatrzymali-
śmy. A ten „wujek” pokazywał: „Tutaj 
pod brzozą ją zakopałem”.  (Relacja z 
książki „Pojednanie przez trudną pa-
mięć. Wołyń 1943”). Prawdopodobnie 
morderstwa te były latem 1943 roku. 
Siemaszko, na s. 755 podają, że we wsi 
Zaleszany (Zaliszanie) w 1943 roku na 
polecenie miejscowego duchownego 
prawosławnego Ukraińcy zamordowali 
dwie polskie rodziny: 5-osobową rodzi-
nę Józefa Kopija i 6-osobową rodzinę 
Aleksandra Fiendlina.  

Stanisław Żurek 

Podstawowe źródła opracowania, które 
nie są wymieniane przy podawanych 
przypadkach zbrodni:  

Komański Henryk, Siekierka Szczepan: 
Ludobójstwo dokonane przez nacjona-
listów ukraińskich na Polakach w wo-
jewództwie tarnopolskim 1939 – 1946; 
Wrocław 2004. 

Siekierka Szczepan, Komański Henryk, 
Bulzacki Krzysztof:: Ludobójstwo do-
konane przez nacjonalistów ukraińskich 
na Polakach w województwie lwow-
skim 1939 – 1947; Wrocław 2006. 

Siekierka Szczepan, Komański Henryk, 
Różański Eugeniusz: Ludobójstwo do-
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Powiat kowelski w pierwszej po-
łowie 1943 r. nie znalazł się w 
strefie morderczych akcji OUN-
-UPA skierowanej przeciwko lud-
ności polskiej. Nie wykluczone, 
że agitatorzy OUN przybyli na 
Wołyń dość długo nie mogli zna-
leźć posłuchu wśród miejscowej 
ludności, która żyła w dobrosą-
siedzkich stosunkach z Polaka-
mi. Potwierdzają to liczne relacje 
świadków wspominające o in-
formacjach od zaprzyjaźnionych 
Ukraińców , mówiące o całonoc-
nych zebraniach organizowanych 
przez agitatorów z Galicji. „Za-
raza galicyjska” jak to określali 
sami Ukraińcy z Wołynia, dość 
długo nie mogła znaleźć posłuchu 
wśród  ukraińskich  mieszkańców 
tego terenu. A warto w tym miej-
scu wyjaśnić, że powiat w więk-
szości zamieszkany był przez 
ludność ukraińską liczącą 185,4 
tys. (72,7%)., a Polaków było 
zaledwie 36,7 tys. (14,4%) osób.  
Sporadyczne przypadki mor-
dowania Polaków, tłumaczono 
jako porachunki międzyludzkie, 
albo bandyckie napady.  Bojówki 
OUN były zbyt słabe by ujawniać 
swoją obecność. 
Prawdziwe zagrożenie pojawi-
ło się z chwilą wzmocnienia  ich  
przez dezerterów z ukraińskiej 
policji będących na służbie nie-
mieckiego okupanta. Około 6 tys. 
Ukraińców w pełnym uzbrojeni 
uciekło do lasu  w przeciągu mar-
ca i kwietnia 1943 r. Polacy za-
częli zauważać obecność oddzia-
łów UPA i coraz więcej docierało 
niepokojących wiadomości z są-
siednich powiatów. Druga poło-
wa 1943 r. to „Apogeum Ludo-
bójstwa Polaków na Wołyniu” 
dokonanego przez OUN-UPA. 
Jak wynika z Archiwum SBU Ob-
wodu Wołyńskiego d. nr. 11315 ( t 
I cz II str. 28)  przywódca OUN-B 
na Wołyniu Dmytro Kljaczkiw-
skiyj  „Kłym Sawur” w czerwcu 
1943r. przekazał tajna dyrek-
tywę : w sprawie całkowitej- po-
wszechnej fizycznej likwidacji 
ludności polskiej. 
Dotarła ona między innymi do 
Jurija Stelmaszczuka „ ps. „Ru-

dyj” który stał na czele OW UPA 
„Turiw” obejmującego zachodnie 
tereny Wołynia  , czyli Łuckie, 
Kowelskie, Włodzimierskie i 
Horochowskie.  Do realizacji dy-
rektywy na okręg kowelski „Ru-
dyj” wyznaczył - „Hołobenkę” 
( Andryj Dolnićkyj ) a  na rejon 
turzyski, owadnowski, oździu-
tycki i pozostałe- „Sosenkę” ( 
Porfiryj  Antoniuk).  Oddziały 
UPA  terroryzowały ukraińską 
ludność cywilną, stosując zasadę 
kto nie idzie z nami ten jest prze-
ciwko nam. Szykując napad na 
polską wieś w pierwszej kolej-
ności szły uzbrojone sotnie a za 
nimi  spędzona „czerń”, wśród 
której oczywiście nie brakowa-
ło  głodnych rabunku zwykłych 
bandytów.  Sytuacja w powiecie 
kowelskim  w drugiej połowie 
1943 r., w stosunku do pierwszej 
zmieniła. się diametralnie.  .Ofia-
rą zbrodni padło 3747-3753 osób 
(ustalona, minimalna liczba ofiar). 
Polacy ginęli w 154 miejscowo-
ściach.  Spalonych zostało co naj-
mniej 2 kościoły i 3 kaplice.   W 
tym miejscu należy powiedzieć, 
że do  lipca 1943 r. w powiatach 
włodzimierskim, horochowskim, 
kowelskim i lubomelskim,  gdzie 
w pierwszym półroczu  napady na 
Polaków były sporadyczne, nie 
było żadnych placówek samo-
obrony. Wydarzenia z 11 lipca do-
piero uświadomiły mieszkańcom 
w/w powiatów, że fala zbrodni 
zbliża się również do nich.

Zsamyki

 Zasmyki  ( gmina Lubitów) były 
największą polską kolonią w oko-
licy, a nie jest wykluczone, że 
nawet w całym kowelskim po-
wiecie. Były dużą wsią liczącą 
około 100 gospodarstw, w tym 
kilka dużych. W niektórych 
zabudowaniach mieszkało po 
dwie, trzy rodziny.  Długość 
Zasmyk przekraczała pięć ki-
lometrów i to miejscami dość 
gęstej zabudowy. Otaczało je 
kilka  mniejszych polskich wsi, 
a mianowicie; od zachodu i po-
łudniowego zachodu przylegała 
do Zasmyk wieś i kolonia Piór-
kowicze oraz częściowo wieś i 
kolonia Gruszówka . Od północy 
wzdłuż granic wsi rozciągały się  
Stanisławówka i od północne-
go zachodu-Janówka.  Warto tu 
wspomnieć, że z Janówki i Sta-
nisławówki do Zasmyckiego ko-
ścioła wiodła  doskonała ścieżka, 
ba -droga prawie tak szeroka, że 
w razie potrzeby nawet furmanki, 
a w zimie sanie, mogły tamtędy z 
powodzeniem przejeżdżać.

Przed wojną działały tu Koło 
Związku Rezerwistów, placów-
ka „Strzelca”, drużyna „Orląt”, 

Katolickie Stowarzyszenie Mło-
dzieży Żeńskiej i Męskiej, a tak-
że Kółko Rolnicze. To później 
sprawiło, że w godzinie próby Za-
smyki w odróżnieniu od innych 
miejscowości zdały egzamin, sta-
jąc się jednym z największych na 
Wołyniu ośrodków samoobrony 
polskiej. W Zasmykach z najwyż-
sza uwagą śledzono przebieg wy-
padków, obserwowano poczyna-
nia strony ukraińskiej. Doświad-
czeni wojskowi mężczyźni o ni-
czym innym nie rozmawiali, jak 
tylko o tym, że trzeba coś robić, 

nie można lekceważyć, to oczy-
wiste, ze po ucieczce uzbrojonej 
policji ukraińskiej w lasy, nic nie 
zdoła zahamować żywiołu.  Mo-
nika Śladewska:
 I tak już w pierwszych dniach 
maja z Zasmyk na Ostrów wo-
zem konnym wyjechał  Zygmunt 
Śladewski , kierownik szkoły – 
Władysław Siudak oraz Tadeusz 
Gryczewski ( podoficer KOP) i 
Antoni Warduliński. Uznali, że to 
ostatni moment sprzyjający od-
kopaniu  dużo wcześniej ukrytej 
broni.  W czasie nocy odkopano 
broń wraz z zapasem amunicji: 

była dobrze zakonserwowana , 
w tym czasie okazała się skar-
bem bezcennym. Dokładnie nie 
wiadomo, czy ktoś ich wyśledził 
czy z innych powodów  doszło 
do nocnego incydentu z udziałem 
Ukraińców. 29 czerwca 1943 r. 
uzbrojona bojówka ukraińska 
przyszła do byłego komendanta 
Koła Rezerwistów: Zygmunta 
Śladewskiego z żądaniem wy-

dania broni, grożąc wymordo-
waniem i spaleniem całej kolo-
nii.  Oczywiście, że nie otrzymali 
tego co było dla Polaków na wagę 
złota i życia. Wręcz odwrotnie po 
tym incydencie jeszcze bardziej 
zaczęto do Zasmyk ściągać broń 
i amunicję ze wszystkich możli-
wych źródeł. Nie tylko odkopy-
wano broń z 1939 r. ale kupowano 
również od Węgrów i Niemców 
za złoto lub „szpek” (  wędzone 
mięso i wyroby mięsne) albo za 
popularny bimber.

Janówka

Janówka ( gmina Lubitów) to wieś 
położona najbliżej Zasmyk, liczy-
ła ponad 40 gospodarstw, w tym 
jedynie dwa ukraińskie oraz sześć 
niemieckich. Po wybuchu II woj-
ny światowej Niemcy w ramach 
umowy niemiecko- radzieckiej 
wyjechali do Rzeszy, prawdopo-
dobnie do Wielkopolski. Ukraiń-
cy opuścili swoje gospodarstwa z 
chwilą zaostrzenia się stosunków 
polsko- ukraińskich, przenosząc 
się do wsi ukraińskich.  Domy 
stały blisko siebie co sprawiało, 
że wszyscy współżyli ze sobą jak 

w prawdziwej rodzinie, lubili się i 
szanowali.  Janówka była jednym 
wielkim sadem owocowym. Poza 
tym tonęła w zieleni olchowego 
lasu; poczynając od połowy wsi 
w kierunku zachodnim szumiały 
naokoło stare olchy, z domieszką 
brzóz, gdzieniegdzie dębów lub 
jesionów. I tak krajobraz ciągnął 
się aż do jeziora Romankiewiczów 
i dalej po krańce Batynia. Tu rów-

nież bacznie obserwowano z nie-
pokojem zmieniającą się sytuację. 
Istniejąca komórka konspiracyjna 
AK składająca się z rezerwistów 
WP, podobnie jak w Zasmykach 
organizowała zaopatrzenie w 
broń. Powiązania rodzinne i spo-
tkania w zasmyckim kościele słu-
żyły nie tylko modlitwie i kontak-
tom towarzyskim. Warto  również 
wspomnieć, że tradycje myśliw-
skie (kłusownicze) wielu miesz-
kańców przyczyniły się do tego, 
że w większości domów zawsze 
znajdowała się jakaś broń, co jak 

się później okazało było bardzo 
dobrym zabezpieczeniem.

Stanisławówka

To była najmniejsza polska ko-
lonia sąsiadująca z Janówką i 
Zasmykami.  Mieszkało tam za-
ledwie 8 polskich rodzin i kil-
ka niemieckich które wyjechały 
do Niemiec w ramach wymiany 
Niemców z Sowietami. Kilku 
konspiratorów współpracowało z 
komórką AK w Janówce.

Radomle

Na północny zachód od Zasmyk, 
w odległości około pięciu kilo-
metrów, leżała niewielka kolonia 
Radomle ( gmina Lubitów}. Za-
mieszkiwali ją Polacy oraz kil-
ka rodzin niemieckich. W roku 
1940 Niemcy zostali repatriowani 
do Rzeszy i w ten sposób Radom-
le stało się miejscowością wy-
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„RZECZPOSPOLITA  ZASMYCKA”
Niepokonana  Baza Polskiej 
Samoobrony na Wołyniu
Bogusław Szarwiło

 Dmytro Klaczkiwśkij- “ Kłym Sawur” 
foto: za https://pl.wikipedia.org/wiki/

Dmytro_Klaczkiwski
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bitnie polską Kolonia liczyła 23 
gospodarstwa. Rodziny Solec-
kich, Kowalewskich, Dunajskich, 
Falickich i innych, połączone 
często więzami pokrewieństwa, 
stanowiły zwartą, zżytą doskona-
le rozumiejącą się społeczność. 
Przywiązanie do polskich tradycji 
narodowych, a także do kościoła 
rzymskokatolickiego, stanowiło 
wyraźny rys charakterystyczny 
mieszkańców tej wioski.

 Tu również istniała zakonspi-
rowana komórka AK do której 
należeli zarówno rezerwiści WP 
jak i zaufani  sąsiedzi wcześniej 
zaprzysiężonych. W zdobywanie 
broni zaangażowała się szcze-
gólnie rodzina Dunajskich, która 
własnym sumptem stworzyła spo-
ry arsenał, jak na tamte czasy.

Lublatyn

Lublatyn ( gmina Turzysk) to 
kolonia 31 numerów rozmiesz-
czonych wzdłuż drogi po obu 
stronach o długości około 1,5 
km. Na wschód od Lublatyna le-
żała wieś  Radomle, na południe 
była duża wieś ukraińska  Za-
dyby, której chutory częściowo 
graniczyły z Lublatynem. Przez 
Zadyby przepływała rzeka Turia. 
Od północy  las, a na wschód od 
lasu zaczynały się chutory ukra-
ińskiej wsi Białaszów, do której  
było ponad 3 km. Pola jej grani-
czyły z Lublatynem i z Radom-
lem i siegały aż cmentarza w Za-
smykach. W okresie  zagrożenia 
ze strony Ukraińców, Polacy nie 
jeździli przez Białaszów traktem 
z Zasmyk do Kowla. Łączność 
między Zasmykami i Kowlem 
odbywała się przez Janówkę, 
Radomle, Lublatyn i Zieloną. W 
tej wsi podobnie jak w/w istniała 
grupa konspiracyjna AK o której 
mało kto wiedział.

Kupiczów

Miasteczko Kupiczów usytu-
owany na wzgórzu za lasem li-
tyńskim, 10 km na południe od 
Zasmyk został założony przez 
czeskich osadników, w siedem-
dziesiątych latach XIX wieku  W 
1939 r. żyło tam 1264 Czechów, 
10 rodzin polskich (urzędnicy, po-
licjanci) i do 1942 r. 80 rodzin ży-
dowskich. Kupiczów był siedzibą 
gminy. Po zajęciu Wołynia przez 
wojska niemieckie w czerwcu 
1941 r. , władzę w Kupiczowie 
sprawowali policjanci ukraińscy 
na służbie niemieckiej.  W lutym 
1943 r. Czesi w Kupiczowie za-
łożyli konspiracyjną, obronną 
organizację o nazwie „Aktyw”, 
która stopniowo powiększała 
się, utrzymywała kontakty z 
polskim podziemiem. Czesi z 
Kupiczowa  już w czasie pierw-
szych napadów ukraińskich na 
polskie wsie udzielili uciekinie-
rom szerokiej pomocy. Ukrywa-
no Polaków i przeprowadzano do 
Zasmyk.

Powstanie  Ośrodka  
Samoobrony Polskiej 
w Zasmykach

Leon Karłowicz (Mariański ) 
Coraz częściej zaczynało się mó-
wić o konieczności przygotowań 
do obrony. Tylko jak? Czym? 
Ktoś musiałby przecież taką obro-
ną kierować, dowodzić, wcześniej 
zorganizować ją, tymczasem na 
nic takiego nie zanosiło się. (...)
Ale czy w takim razie Ukraińcy 
nie zaskoczą nas w nocy, śpiących 
i nieprzygotowanych do ucieczki? 
Któż im  zdoła się przeciwstawić? 
I dokąd uciekać? Takie i inne py-
tania nękały nieustannie każdego 
mieszkańca Zasmyk i okolicz-
nych wsi. Coraz częściej zaczęto 
wystawiać nocne warty, czuwać 
na zmianę, zwracać niespokojnie 
oczy wszędzie , skąd doleciał ja-
kiś podejrzany głos. 
Pierwsza placówka samoobro-
ny Zasmyk  pojawiła się w 
lipcu 1943r. w zabudowaniach 
Śladewskich  pod dowództwem 
ppor. Mieczysława Wróbla z 
Nowego Dworu koło Kupiczo-
wa, elewa szkoły podoficerskiej 
we Włodzimierzu Woł.  Nieste-
ty po kilku dniach kierowania 
oddziałem, dowódca zginął z rąk 
polskiej żandarmerii, będącej w 
służbie niemieckiej. Do dziś nie 
zostały wyjaśnione prawdziwe 
przyczyny tego zdarzenia. W tam-
tym czasie lawina innych zdarzeń 
zajęła uwagę mieszkańców Za-
smyk. 13 lipca niespodziewanie 
do wsi zjechał pierwszy zbroj-
ny oddział polski z Radowicz 
( wieś odległa od Zasmyk ok. 
10 km. w gminie Turzysk której 
blisko połowę stanowili Ukra-
ińcy), pod dowództwem ppor.  
Henryka Nadratowskiego ps. 
„Znicz”.  „Grupa Radowicka” , 
jak  później   określano oddział 
w licznych opowieściach, skła-
dająca się z kolumny 8 wozów i 
11  uzbrojonych kawalerzystów, 
w biały dzień przejechała przez 
ukraińskie wsie  Tahaczyn i 
Piórkowicze  wśród zaskoczo-
nych ukraińskich mieszkańców. 
Nikt  wcześniej nigdzie na tym te-
renie nie widział uzbrojonego od-
działu polskiego.             Ryszard 
Romankiewicz jadący na wozie 
wspomina:... wszyscy mieli  szare 
furażerki z przypiętymi orzełka-
mi. Widok był imponujący, bo oto 
po kilku latach niewoli ukazali się 
nam polscy żołnierze z bronią w 
ręku, a oto ich nazwiska”
1. Sobczyk Jan  ps. „Buzdygan”-  
kbk
2. Sobczyk Henryk  ps. „Lisek” 
-  kbk
3. Golik Tadeusz  ps. „Gwiazda” 
-  kbk
4. Łodej Mieczysław ps. N -   kbk
5. Bednarek Mieczysław  ps. 
„Mantel” -  kbk
6. Rakowski Wacław ps. „Wi-
cher” -    kbk
7. Romankiewicz Stanisław ps. 
„Zając”-   kbk
8. Romankiewicz Mieczysław ps. 
„Sarna” -   kbk
9. Romankiewicz Zygmunt ps. 
„Brzoza” -  kbk
10. Romankiewicz Antoni ps. N    
br. Krótka
11. Nadratowski Henryk  ps. 
„Znicz” -  kbk

Natomiast mieszkańców Zasmyk 

poraziły Hiobowe wieści o wy-
darzeniach z dnia 10  lipca w 
Kustyczach, gdzie Ukraińcy za-
mordowali w okrutny sposób pol-
skich parlamentariuszy ( w tym 
por. Zygmunta Rumla) i 11 lipca 
w Kisielinie , gdzie w koście-
le doszło do potwornego mordu 
Polaków podczas mszy świętej. 
Nie było na co czekać, należało 
się szykować na najgorsze. Jeden 
z ważniejszych głosów wspiera-
jących tworzenie samoobrony, 
obok statecznych gospodarzy, 
miał proboszcz z Zasmyk ks  Mi-
chał Żukowski. Jawne przybycie 
oddziału wcześniej czy później 
będzie miało swoje znaczenie w 
stosunkach polsko- ukraińskich. 
Fakt pojawienia się pierwsze-
go zbrojnego oddziału wywołał 
przede wszystkim u Ukraińców 
potężne wrażenie. Zaczęto ten 
fakt przekazywać sobie z ust do 
ust, a każdy starał się coś do tego 
dodać i tak zaczęła tworzyć się le-
genda o potędze zasmyckiej bazy.   
W końcu Wójt ukraiński w Turzy-
sku, Tomczuk ogłosił sołtysom na 
sesji, że oni ( grupa radowicka) 
wywieźli do Zasmyk dwa wozy 
broni ręcznej i maszynowej. Tego 
rodzaju plotka sprzyjała Pola-
kom, miała olbrzymie znaczenie 
propagandowe, budziła bowiem 
respekt Ukraińców wobec Pola-
ków. Jednocześnie dosłownie co-
dziennie przez Zasmyki zaczęły 
przejeżdżać furmanki wypełnione 
uzbrojonymi po zęby upowcami. 
Polacy oczywiście nie reagowa-
li, czekając na groźniejsze gesty. 
Ukraińcy próbowali na różne 
sposoby rozpoznać siły obrony 
polskiej, ale Polacy nie dali się 
ani sprowokować ani nie ujaw-
nili swoich sił.  Wtedy Ukraińcy 
zmienili taktykę wpraszając się  
między 14 a 17 lipca do Zasmyk  
na „dohowory” (rozmowy). 
Przybyli  Pohrebniak „Koszun” 
(Korsuń) i nieznany upowiec 
wysokiej rangi. a dla uwiarygod-
nienia swoich intencji wzięli jesz-
cze duchownego z Rokietnicy 
(gmina Lubitów). Stronę polską 
reprezentowali:  ks. Żukowski, 
kierownik szkoły Siudak i Bro-
nisław Zamościński. Ukraińcy 
zaproponowali wspólną walkę 
z Niemcami oferując przy tym 
wymianę starej broni Polaków na 
nową od  UPA.. Powtarzali skąd 
inąd znaną śpiewkę o „gwaran-
cjach bezpieczeństwa” dla ludno-
ści polskiej , na co strona polska 
oczywiście nie dała się nabrać. 
Strona polska już znała podobny 
przypadek z Dominopola, gdzie 
Ukraińcy po rozbrojeniu polskiej 
części wspólnego oddziału wy-
mordowali bezbronnych Pola-
ków. Obrońcy Zasmyk grając na 
czas odprawili Ukraińców z przy-
słowiowy „kwitkiem”.. W tym 
czasie oddział  „Znicza”  po-
czątkowo kwaterował w gospo-
darstwie Śladewskich, a później 
przeniósł się do obejścia Zamo-
ścińskich W międzyczasie dotarł 
do Zasmyk goniec z Radowicz, 
który powiadomił dowództwo 
samoobrony, że Ukraińcy spę-
dzili i uwięzili w szkole pewną 
ilość ludności polskiej z Rado-
wicz z zamiarem wymordowa-

nia jej. Decyzję o przyjściu uwię-
zionym z pomocą podjęto na-
tychmiast. Cały oddział wsiadł na 
dwie furmanki i kilka rowerów i 
ruszyło pędem do Radowicz. Nie 
wiedząc jednak jakimi siłami dys-
ponuje przeciwnik, zastosowano 
szantaż. Udano się do sołtysa 
Ukraińca, którego Stanisław 
Romankiewicz  ps. „Zając”  
sterroryzował przystawiając 
mu pistolet do głowy, zażądał 
wypuszczenia uwięzionych w 
ciągu 2 godzin, bo w przeciw-
nym razie wieś zostanie wybita 
i spalona. Szantaż powiódł się. 
Po dwóch godzinach uwięzieni w 
szkole Polacy zostali zwolnieni i 
odwiezieni do Zasmyk. Inspek-
torat .OW AK w Kowlu  będący 
w stałym kontakcie z konspiracją 
zasmycką postanowił tam skiero-
wać jednego z oficerów.              
 Por. Władysława Czermińskie-
go ps. „Jastrząb” przybył do 
Zasmyk 16/17 lipca a razem z 
nim kpr. Józef Piątkowski ps. 
„Błyskawica”, strz. Stanisław 
Piątkowski ps. „Dąbek”, kpr. 
Antoni Jamrozy ps. „Orzech”, 

sierż. Jan Czajkowski ps. „Li-
piec” strz. Jan Ważydrąg ps. 
„Tarzan” i strz. Jan Burzyński 
ps. „Październik”. Dokładnie 
nie wiadomo czy z tego powo-
du, ale 18 lipca pod wieczór do 
Zasmyk wjechały dwie furmanki 
uzbrojonych Ukraińców, którzy 
zachowywali się w sposób mocno 
prowokacyjny. Polacy z przysło-
wiowym palcem na spuście broni 
czekali na rozwój wydarzeń, ale 
wszystko zakończyło się jedy-
nie na pokazie ukraińskiej siły. 
Pojawienie się w Zasmykach 
„Jastrzębia’ przyczyniło się do 
intensywnych prac nad orga-
nizacją samoobrony. Po zapo-
znaniu się z sytuacją „Jastrząb”  
stwierdził, że z Zasmyk nie moż-
na uczynić twierdzy z umocnie-
niami, z bardzo wielu powodów. 
dla przykładu, chociażby z tego 
by nie zwracać uwagi Niemców. 
Uznał, że najlepszą formą obrony 
dla Zaasmyk i innych okolicz-
nych wsi będą „mobilne oddziały 
partyzanckie” i  lokalne oddzia-
ły samoobrony. Przyłączając do 
swojej grupy , „grupę radowic-
ką” Jastrząb utworzył  pierw-
szy „lotny oddział partyzancki  
AK”.  W początkach formowania 
się oddziału „Jastrzębia” wstąpili 
ochotniczo z Zasmyk Leon Kar-
łowicz „Rydz”, Stanisław Śla-
dewski „Olszynka”, Leonard 
Gisyng „Złotówka” oraz inni. Z 
Aleksandrówki przybyli bracia 

Kijowscy, kpr. Antoni Kijowski 
„Otello” i szer. Edward Kijow-
ski „Mo-Re” oraz wielu innych 
zgłaszających się ochotniczo, z 
różnych polskich osiedli.   Za-
smyki będąc „Ośrodkiem samo-
obrony” włączyły w swój system 
obrony:  Janówkę, Stanisławów-
kę, Radomle , wsie z gminy Lu-
bitów, oraz Lublatyn z gminy 
Turzysk., zabezpieczając tym 
samym bezpieczne połączenie, 
przez Zieloną, z Kowlem. Z 
czasem do w/w składu  systemu 
samoobrony wszedl jeszcze Ku-
piczów.
 W każdej z tych wsi ujawniły 
się grupy konspiracyjne tworząc 
lokalne oddziały samoobrony 
będące w kontakcie z Zasmyka-
mi. W Zasmykach komendan-
tem  został „Znicz”.  W Janówce 
dowódcą oddziału samoobrony 
został ppor. Tadeusz Paszkow-
ski  ps. „Jawor” mieszkaniec tej 
miejscowości. W Radomlu sier-
żant  Józef Dunajski ps. „Brud-
ny”, również mieszkaniec tej wsi. 
. W Lublatynie dowódcą samo-
obrony był: plutonowy Aleksan-
der Janowski ps. „Biały” ( nad 
całością) i dwóch drużynowych 
rezerwistów wojskowych, Sko-
nieczny Bernard i Stefan Dur-
ka. Samoobrona  Lublatyna była 
podzielona na dwie grupy, z któ-
rych jedna grupą rozpoznawczą 
od strony wsi Zadyby, a druga od 
strony wsi Białaszów. Poczynania 
strony polskiej niestety musiały 
być bacznie obserwowane przez 
Ukraińców , którzy za wszelką 
cenę chcieli zniszczyć tworzącą 
się  „Bazę Samoobrony Polskiej”.

            

/ Dowódca Samoobrony Janówki- “Jawor”

/ Dowódca  Samoobrony Radomla-”Brud-
ny”

Pierwszy  atak ukra-
iński miał nastąpić 24 
lipca 1943 r.

Po 20 lipca Polacy zaobserwo-
wali wzmożony ruch w okoli-
cach Tahaczyna i Piórkowicz 
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Ukraińcy prawie jawnie zaczęli 
przygotowywać napad na Za-
smyki. Na skraju  Lityńskiego 
lasu, na wysokości Abramowca 
gromadzili zbrojne oddziały. 
Jak wskazywały zebrane infor-
macje  z różnych stron powiatu 
kowelskiego i sąsiednich ścią-
gnęli do tego rejonu co najmniej 
kilkaset swoich „striłciw. Mimo, 
że Polacy jednak jeszcze l nie 
byli przygotowani do konfronta-
cji, to byli w stanie gotowości we 
wszystkich wioskach. Ukraińcy  
przeceniając polskie siły, ściągnę-
li siły z całego powiatu..  Atak 
miał nastąpić 24 lipca 1943 r. 
Ukraińskie plany  pokrzyżo-
wała jednak karna ekspedycja 
Niemców, ściągających od lud-
ności zaległe kontyngenty zbo-
żowe. Oddziały UPA otworzyły 
ogień do Niemców, co ostatecz-
nie z oczywistych względów 
zakończyło się rozgromieniem 
Ukraińców. Niestety ta potycz-
ka zakończyła się tragicznie dla 
polskich mieszkańców Abramow-
ca ( kolonii wchodzącej w skład 
Radowicz). Kolonia została spa-
cyfikowana przez rozwścieczo-
nych Niemców. Zginęło wielu 
mieszkańców, a osada przesta-
ła istnieć, spłonęła.  Natężenie 
mordów w powiecie kowelskim 
to lipiec 1943 r. W 5 miejscowo-
ściach zginęło powyżej 100 osób, 
w tym w Gaju 600 Polaków. Na 
terenie powiatu kowelskiego 
ofiarą zbrodni padło 3747-3753 
osób (ustalona, minimalna liczba 
ofiar). Polacy ginęli w 154 miej-
scowościach. Spalonych zostało 
co najmniej 2 kościoły i 3 kaplice.  
Ogółem nacjonaliści zniszczyli 
62 osiedla polskie.  Zasmyki  jed-
nak zostały nie tknięte , a to z ko-
lei spowodowało niezadowolenie  
„Rudego”, którego rozkazy były 
oczywiste „zniszczyć Zasmyki”.  
To dlatego 27 lipca  Ukraińcy 
ponownie zaprosili Polaków na  
dalsze „dohowory”. Tym razem 
już stronę polską reprezentował 
„Jastrząb” oraz kierownictwo 
samoobrony. Delegacja ukraiń-
ska składała się natomiast z 7 
upowców wyższych rangą i du-
chownego prawosławnego. Po-
nownie strona ukraińska zażądała 
podporządkowania się polskie-
go oddziału, dowództwu UPA w 
imię wspólnej walki z Niemcami. 
Oczywiście nie było żadnej  moż-
liwości by Polacy na to się zgo-
dzili, ale nadal prowadzili tak roz-
mowy by zyskać na czasie. Pod 
pozorem zastanowienia się nad 
propozycjami przełożono rozmo-
wy na dzień następny a miejscem 
spotkania była Suszybaba ( gm. 
Kupiczów).    28  lipca  polska 
strona znalazła pretekst by 
przerwać te rozmowy na czas 
bliżej nieokreślony . Tymczasem 
2 sierpnia  oddział „Jastrzębia” 
powiększył się o następnych żoł-
nierzy. Z okolic Turzyska przy-
był st. szer. Jan Kwiatkowski 
z kilkoma  ochotnikami, oraz 
grupa z kolonii polskiej Łuczy-
ce; szer. Stanisław Skorupski 
ps. „Biały”, szer. Stanisław Be-
kier ps. „Tsjfun”, szer. Marian 
Steblewicz ps. „Morwicz” oraz 
szer. Józef Turowski ps. „Ziuk” 

Przybyła również 30 osobowa 
grupa podchor. . Tadeusza  Ko-
rony „Grońskiego” skierowana 
do Zasmyk po nieudanej próbie 
założenia samoobrony w rejonie 
Kamienia Koszyrskiego. Por. „Ja-
strząb” dobrze wiedział, że gra na 
zwłokę w rozmowach z Ukraiń-
cami wcześniej czy później  musi 
się zakończyć, dlatego postanowił  
rozpocząć walkę psychologiczną. 
Od początku sierpnia oddział par-
tyzancki prowadził intensywne 
szkolenia i demonstracyjne prze-
marsze w pobliżu wiosek ukraiń-
skich pokazując się w coraz więk-
szej liczebności, nawet z fikcyj-
nym uzbrojeniem. Rozpuszczano 
również wieści o pokaźnej pomo-
cy przychodzącej do Zasmyk z za 
Buga. To wtedy ujawniły się już 
duże zdolności strategiczne tego 
oficera, które później przysporzy-
ły mu sławy i chwały.  Dlatego też 
15 sierpnia  to strona polska za-
proponowała UPA „dohowory” 
ale już trochę z innej pozycji. 
Od samego początku odrzucono  
możliwość podporządkowania 
się sił polskich Ukraińcom, przy 
jednoczesnym nie wykluczeniu 
wspólnej walki z Niemcami. 
Stawiając własne warunki ta-
kiej współpracy Polacy cały czas 
grali na czas. Dlatego rozmowy 
trwały jeszcze z przerwami  16 
i 17 sierpnia oczywiście zakoń-
czone brakiem porozumienia. 
Jak dalece obłudni byli Ukraińcy 
w rozmowach pojednawczych 
okazało się w niedługim czasie 
.Oto wysłany do Julianowa za 
Turzyskiem patrol polski dnia 
18 sierpnia 1943 r. został tam 
osaczony i ujęty przez oddział 
UPA. Pojmani partyzanci byli 
torturowani w okrutny sposób. 
Ledwie żywych, pokrwawio-
nych i zmasakrowanych, po-
wiązanych drutem kolczastym 
przewieziono do Suszybaby, 
gdzie zostali zamęczeni.: st .szer 
Jan Kwiatkowski „Mak”, szer. 
Mieczysław Bednarek „Man-
tel”, szr. Jarosz „Grab”, szer. 
Sztupiec oraz szer. Kościński. 
Uratowali się; dowódca patrolu 
kpr. Tadeusz  Krawiec „Kmi-
cic” oraz Leszek Kędziorek 
„Szczepcio”.  Uciekli dzięki de-
sperackim wyczynom i donieśli 
„Jastrzębiowi” o ukraińskich po-
czynaniach. Ten czyn wyraźnie 
ujawnił ukraińskie intencje wo-
bec Polaków. Do Zasmyk docie-
rało coraz więcej uciekinierów i 
małych oddziałów samoobrony 
z różnych rejonów powiatu.  18 
sierpnia z okolic Hołób przy-
byli do oddziału :szer. Edmund 
Gawłowicz „Błysk”, szer .Bole-
sław Szymański  „Burza”, szer 
.Jan Bąk „Los”, szer. Jerzy 
Gderz  „Długi” , szer. Ksawe-
ry Skolimowski „Śmiały”, szer. 
Gdula (młodszy), szer. Świergal-
ski oraz sześciu dalszych ochot-
ników. Dynamicznie rozwijająca 
się sytuacja spowodowała, że 19 
sierpnia 1943r. przybył do Za-
smyk drugi oficer por.  Michał 
Fijałka ( cichociemny) ps.„So-
kół”, skierowany tam przez mjr. 
Jana Szatowskiego ps.  „Kowal” ( 
Inspektorat AK w Kowlu) z zada-
niem szkolenia młodego jeszcze 

wojska. Faktycznie przybywa-
ło dużo młodzieży bez żadnego 
przygotowania i bez broni.
 

por.  Michał Fijałka (cichociemny) ps.„So-
kół” 

22 sierpnia 1943 r. w lesie Li-
tyńskim, koło leśniczówki Gru-
szówka, bojówka ukraińska 
zamordowała 7 osób jadących 
furmanką z Radowicz (gm.Tu-
rzysk) do zasmyckiego kościoła, 
w tym Adama Bartoszewskiego, 
lat 63, jego żonę Weronikę (Ro-
zalię), lat 55; Ludwikę Daszkie-
wicz, lat 59, oraz cztery osoby 
o nieustalonych nazwiskach. 
Zwłoki odnaleziono po 3 tygo-
dniach od mordu. W tym dniu 
po południu zamordowano na-
stępnych 13 mieszkańców Ra-
dowicz wracających z kościo-
ła w Zasmykach, m.in. Marię 
Kiełbasę z synem Marianem 
(Józefem); Rozalię Kułakow-
ską, lat 49, Stanisława Mali-
nowskiego, lat ok. 50 i jego żonę 
Anielę, lat ok. 45, Ewę Młynek, 
lat 13. 23 sierpnia w kolonii 
Piórkowicze, gdy kilka rodzin 
powróciło do swoich zagród po 
żywność, zostali przez upowców 
zamordowani: Koperska, lat 35, 
żona Michała, Koperska, żona 
Karola, lat 40 i ich córka Maria, 
lat 10, Piotr Kursa, lat 58, Bro-
nisława Szarwiło, lat 36, Matyl-
da Szarwiło, lat 30.  Dowództwo 
bazy zasmyckiej, wstrząśnięte 
tymi zbrodniami wystosowało do 
Ukraińców pismo z ostrym pro-
testem. W odpowiedzi na to 29 
sierpnia 1943 r. Ukraińcy wy-
słali do Zasmyk pismo zawie-
rające ultimatum do złożenia 
broni z terminem do południa 1 
września 1943 r., grożąc w prze-
ciwnym wypadku zniszczeniem  
całej wsi.

Drugi atak ukraiński  
miał nastąpić 1 wrze-
śnia 1943 r.

 29 sierpnia, późnym wieczorem 
dotarł do Zasmyk chłop ukra-
iński z Gruszówki donosząc o 
przygotowanym napadzie na 
Zasmyki siłą dwóch sotni UPA 
oraz kilkuset chłopstwa z woza-
mi na spodziewane łupy, uzbro-
jonych w siekiery, widły, kosy, 
łopaty do mordowania ludności 
polskiej. ( szacowano , że może to 
być ok. 600 osób).  Nie było już 
żadnych wątpliwości,  że tym ra-
zem Ukraińcy uderzą na Zasmy-
ki. Po naradzie obaj oficerowie 
„Jastrząb” i „Sokół” zdecydo-
wali się na akcję  wyprzedzają-

cą działania upowców. Przyjęli 
taktykę obronną przez atak. Po-
stanowili z zaskoczenia zaata-
kować siły ukraińskie zgroma-
dzone w Groszówce. Po szcze-
gółowym przeglądzie oddziału, 
wieczorem 30 sierpnia 1943 r., 
po uzupełnieniu amunicji, wy-
dzieleniu chorych, oddział w 
liczbie 50 ludzi, razem z oddzia-
łem pchr. „Grońskiego”, okręż-
ną drogą przez las Lityński ru-
szył na tyły wroga. Ten uciążliwy 
marsz trwał całą noc, gdy według 
wskazań przewodników, o świcie 
31 sierpnia 1943 r. oddział prze-
szedłszy zaroślami opodal nie-
wielkiego jeziora, dokonał na-
głego ataku na uśpiony oddział 
upowców. Zaskoczenie było cał-
kowite. Upowcy nie spodziewa-
li się Polaków atakujących ich 
ugrupowanie od tyłu, od strony 
przeciwnej niż Zasmyki. Zaata-
kowano z bezpośredniej bliskości 
bronią ręczną i granatami, wypę-
dzając ich z okolic leśniczówki w 
zarośla. W bezładnej strzelaninie 
nie stawiali oporu. Po momencie 
pierwszego zaskoczenia upowcy 
jednak ochłonęli i częścią swo-
ich sił zajęli stanowiska ogniowe. 
Wywiązała się ostra walka ale 
zakończona zwycięstwem strony 
polskiej. Podczas pierwszego 
natarcia zginął szer. Stanisław 
Romankiewicz ps. „Zając”. W 
czasie walki ciężko ranny został 
również  st. szer.  Edmund Gaw-
łowicz  ”Błysk” i lekko ranny w 
rękę Józef Turowski ps. „Ziuk”. 
W pierwszym boju oddziału 
„Jastrzębia” zwycięstwo było 
całkowite. Groźne zgrupowanie 
banderowców zostało rozbite i 
rozproszone przy stratach wła-
snych: 1 zabity i 2 rannych żołnie-
rzy. Zdobyto ręczny karabin ma-
szynowy, kilkanaście karabinów i 
sporo amunicji. Straty przeciwni-
ka wyniosły kilkunastu zabitych 
i tylu rannych.. Uwierzono już w 
możliwość obrony własnymi siła-
mi. Coraz więcej ludności zaczęło 
napływać do Zasmyk, coraz wię-
cej młodzieży wstępowało do sze-
regów partyzanckich.         1 wrze-
śnia w samo południe odbył się 
pogrzeb Stasia Romankiewicza, 
poległego we wsi Gruszówka. 
Na uroczystość przybyły tłumy 
ludzi, a przy trumnie stanęli z 
bronią jego towarzysze walki.. 
Po egzekwiach ksiądz Michał 
Żukowski wygłosił płomienne 
przemówienie.  Oznajmił, że 
dzwon, ukryty i milczący od 17 
września 1939. właśnie teraz 
uderzy by  obwieścić:  powsta-
nie skrawka wolnej, niepodle-
głej Polski – Rzeczpospolitej 
Zasmyckiej, za którą oddał 
swoje młode życie Stasio Ro-
mankiewicz. Rozgromienie ban-
derowskich sotni  spowodowało z 
kolei  szok u upowców i cywilnej 
ludności ukraińskiej okolicznych 
wsi, która z lękiem szeptała o 
pogromie swoich striłciw, prze-
konując się, że rzezie bezbronnej 
ludności nie zawsze uchodzą  pła-
zem. Pochówki zabitych bande-
rowców odbywały się bez pompy 
i rozgłosu, by nie siać defetyzmu 
i niechęci do atamanów OUN-
-UPA.

Pomoc dla ludności 
Osiecznika

 3 września, o zmroku oddział 
pod dowództwem por. „Jastrzę-
bia” i por. „Sokoła” wymasze-
rował , by ratować przed zagła-
dą ludność polską Osiecznika, 
odległego od Zasmyk o 20 kilo-
metrów oraz zbiegłej tam lud-
ności z sąsiedniego Werbiczna, 
ocalałej z rzezi, której dokona-
li tam dzień wcześniej bande-
rowcy. W godzinach popołu-
dniowych 4 września kolumna 
wozów dotarła do Zasmyk. 
Większość ewakuowanych za-
trzymała się w kościele. Ludzie 
przedstawiali sobą okropny wi-
dok: byli krańcowo wyczerpani 
fizycznie i psychicznie, twarze 
mieli pokryte grubą warstwą 
kurzu i krwi z potem i łzami.. 
Nie wrócił z wyprawy Tadeusz 
Golik „Gwiazda” i Franciszek 
Siatka, mieszkaniec Osiecznika. 
Niestety nie było czasu na odpo-
czynek bo     5 września wstrzą-
snęła ludnością Zasmyk wieść 
o wymordowaniu mieszkańców 
polskiej wsi Budy Ossowskie. 
Przyniosła ją kobieta z dwojgiem 
dzieci, które cudem ocalały z rze-
zi i dotarły do Zasmyk. „Jastrząb” 
natychmiast wyruszył z oddzia-
łem, by ratować ocalałych miesz-
kańców wsi, w której  wcześniej 
bezowocnie próbował zawiązać 
oddział  samoobrony.. Gdy przy-
był tam ze swoim oddziałem, 
zastał jedynie  widok zmasa-
krowanych ciał. W polach i za-
roślach odszukano zaledwie kilka 
dorosłych osób oraz kilkoro dzie-
ci, które zdołały się ukryć przed 
bandytami. Część mieszkańców 
uratowała się ucieczką do Wło-
dzimierza i Turzyska  

Trzeci  atak ukraiński  
miał nastąpić 8 wrze-

śnia 1943 r.

6 września do Zasmyk dotar-
ła wiadomość, że w Radowi-
czach Ukraińcy wymordowali 
tych Polaków co  wcześniej nie 
zdecydowali się na opuszcze-
nie swoich gospodarstw. Dotar-
ły również  wieści o ponownym 
gromadzeniu się znacznych 
sił ukraińskich   za lityńskim 
lasem , co mogło oznaczać, że 
mają zamiar zaatakować Zasmy-
ki i inne okoliczne wsie polskie.  
W rejonie Tuliczowa 10 km. od 
Zasmyk znajdował się kureń 
„Hołubenki” -sotnie „Bajdy”, 
„Kubika” i „Zelazniaka”, ku-
reń „Szczuki” i kureń „Jare-
my” oraz szkolna sotnia artyle-
rii komandira Rozważenko. Na 
wysuniętych pozycjach czuwali  
partyzanci, liczący wówczas po-
nad stu żołnierzy., ale noc minę-
ła spokojnie..  Stan gotowości 
ogłoszono również dla oddziałów 
samoobrony Janówki, Radomla i 
Lublatyna. Gdy słońce wzniosło 
się ponad olszyny,  mieszkańcy 
polskich wiosek usłyszeli od stro-
ny Piórkowicz  dalekie serie kara-
binów maszynowych i wybuchy. 
Na horyzoncie wzbiły się w niebo 
czarne słupy dymu. Oceniono, że 
walka toczy się w Radowiczach i 

https://pl.wikipedia.org/wiki/1943
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że to Niemcy  biją się z Ukraiń-
cami.. Jak się potem okazało to 
kompania Wermachtu zmierza-
jąca po kontyngenty natknęła 
się pod Radowiczami na sotnię 
„Bajdy” maszerującą w kierun-
ku Kowla w celu odcięcia ewen-
tualnej pomocy dla Zasmyk.. W 
tej sytuacji dowodzący całością 
„Rudyj” rzucił do walki dwie 
sotnie : „Kubika” i „Zelazne-
go”. Późnym popołudniem bój 
ucichł, Niemcy byli zmuszeni do 
wycofania się w kierunku Kow-
la. Dla Polaków nie oznaczało to 
wcale nic dobrego, bo w każdej 
chwili można było się spodziewać  
ukraińskiego ataku z za lityńskie-
go lasu, stan pogotowia trwał 8 
września koło godz. 9-10 nagle 
od strony Piórkowicz rozległa 
się ponownie  ostra strzelani-
na, znacznie głośniejsza, a więc 
bliższa niż poprzedniego dnia. 
Grały karabiny maszynowe, coraz 
częściej rozlegały się wybuchy 
granatów czy pocisków artyleryj-
skich. Za lityńskim lasem wzbiło 
się w niebo kilka słupów czarnego 
dymu. Bój przybierał na sile. Lud-
ność Zasmyk i okolicznych kolo-
nii ogarniała trwoga. Wszyscy 
byli  przekonani, że teraz to już na 
pewno walczą polscy partyzanci, 
powstrzymując atak upowców. 
Bój jednak nie przybliżał się, a 
wprost przeciwnie – oddalał, cho-
ciaż nie słabł Jak zaczęła  bić ar-
tyleria, można było się domyśleć, 
że jedną ze stron boju są  jednak 
Niemcy i na pewno poradzą sobie 
z Ukraińcami.  W południe goniec 
potwierdził  przypuszczenia, co 
uspokoiło znacznie ludność. Jak 
się potem okazało tego dnia  
Niemcy przybyli w sile batalio-
nu i zaatakował banderowców 
w rejonie Radowicz i Tuliczowa. 
Trzy wozy pancerne rozbiły naj-
pierw sotnię UPA, która masze-
rowała już, by obejść Zasmyki 
od północy i uniemożliwić lud-
ności polskiej ucieczkę do Kow-
la. Po kilkugodzinnej bitwie 
Niemcy rozproszyli i wyparli 
blisko dwutysięczne zgrupowa-
nie UPA w lasy Świniażyńskie, 
a sami pozostali na zajętym 
terenie – w Radowiczach, Tu-
liczowie i Kupiczowie.  Niemcy 
w tych miejscowościach zorgani-
zowali terenowe garnizony, ufor-
tyfikowane i dobrze uzbrojone w 
to wliczając artylerię. Oczywi-
ście, że placówki te miały przede 
wszystkim za zadanie zabezpie-
czenie  płynności dostaw żyw-
ności  dla armii niemieckiej.  Ta 
nowa sytuacja przyczyniła się do 
czasowego powstrzymania dzia-
łań bojowych UPA wobec ludno-
ści polskiej. Pomijając napady na 
małe grupy pracujących  w polu 
polskich rolników, można powie-
dzieć, że październik był okresem 
względnego spokoju. Warto w 
tym miejscu nadmienić, że rosną-
ca liczba uchodźców w Zasmy-
kach spowodowały konieczność 
zorganizowania punktu sani-
tarnego. Dr Zagórski skierował 
tam kilka pielęgniarek ze szpi-
tala w Kowlu, na czele z Janiną 
Szmagalską. Z tego szpitala do-
starczano także niezbędne wypo-
sażenie, narzędzia medyczne, leki 

oraz materiały sanitarne. Pielę-
gniarki zaangażowały do współ-
pracy wiele miejscowych kobiet, 
dzięki czemu ranni mieli dobrą 
opiekę sanitarną.    

Ataki UPA na Kupi-
czów. Współpraca pol-

sko-czeska

Dnia 9 listopada Niemcy zwi-
nęli swój polowy garnizon, w 
miasteczku Kupiczów,.     .   11 
listopada wkroczyli doń ban-
derowcy,. aresztowali czterech 
członków „Aktywu”       w tym 
pastora Jelinka, zakładnikom 
grożono śmiercią jeśli nie pod-
porządkują się UPA i nie oddadzą 
broni.  Tylko dlatego, że przed 
plebanią zebrał się tłum miesz-
kańców, bojówkarze wycofali się. 
Nocą bojówki UPA rozłożyły się 
obozem z dwóch stron Kupiczo-
wa. Z prośbą o pomoc przybył 
do Zasmyk łącznik Wacław 
Zapotocki. Po nocnym marszu, 
o świcie       12 listopada 1943 
r. oddział „Jastrzębia”, z czę-
ścią kompanii por. „Kani” i sa-
moobrona czeska zaatakowali 
Ukraińców. Kupiczów znalazł 
się w rękach polskich i czeskich. 
Upowcy  jednak nie zrezygno-
wali, wzmocnione bojówki UPA 
usiłowały odbić tę osadę, z uwa-
gi na przeważające siły napastni-
ków, były momenty dramatyczne, 
walka trwała cały dzień,  w końcu 
napastnicy  wycofali się. Oddział 
„Jastrzębia” wrócił do Zasmyk,  a 
w Kupiczowie została 40-to oso-
bowa grupa partyzantów pool-
skich. Czesi otoczyli Kupiczów 
rowami strzeleckimi i zasiekami, 
wprowadzili całodobowe warty, 
polsko-czeską samoobroną do-
wodził ppor. Wilhelm Skomo-
rowski ps. „Wilczur”.  22-go 
listopada 1943 r. banderowcy, 
dowodzeni przez „Sosenkę”, 
ponownie zaatakowali Kupi-
czów siłami ponad tysiąca lu-
dzi, przy użyciu dwóch dział i 
„czołgu” (opancerzony sowiecki 
traktor z działkiem). Miasteczko 
było atakowane jednocześnie ze 
wszystkich stron. Mieszkańcy ga-
sili pożary wzniecone przez wy-
buchy pocisków artyleryjskich, 
sytuacja była krytyczna, załoga 
kupiczowska walczyła resztkami 
sił i amunicji. Z pomocą oblężo-
nym ponownie przybył oddział 
„Jastrzębia” i „Sokoła”, ze stro-
ny zewnętrznej zaatakowano 
pierścień oblężenia, kontrnatar-
cie nastąpiło z kilku kierunków.  
Ukraińcy wycofując się podpalili 
swój niefortunny „czołg”. Ku-
piczów został obroniony i na 
stałe wszedł w system Zasmyc-
kiej Bazy Samoobrony Współ-
praca polsko-czeska nie tylko 
przetrwała ale nabrała nowych 
wymiarów. To Kupiczów był 
miejscem cichej koncentracji od-
działów AK w grudniu 1943 r. A 
w styczniu 1944 r. była tu siedzi-
ba sztabu 27 WDP AK i szpital . 
Ponieważ Niemcy  zainteresowali 
się tak dużą koncentracją sił par-
tyzanckich i zaczęli bombardo-
wać miasteczko sztab przeniesio-
no do wsi Suszybaba.

Czwarty  (ostatni) 
ukraiński napad na 
„Rzeczpospolitą Za-
smycką” -  25 grudnia 

1943 r.

Tym razem „Rudyj” wszystko 
zaplanował perfekcyjnie jak na 
akcję militarną przystało. Tu 
już prawdopodobnie nie chodzi-
ło o  fakt ciągle nie zniszczonego 
Ośrodka Samoobrony Zasmyc-
kiej, ale zapewne zauważono ruch 
oddziałów AK zmierzających w 
tą okolicę. Dokonano skrupulat-
nie rozpoznania polskich  sił i 
ich lokalizacji.  Ustalono, że od-
działy partyzanckie „Jastrzębia” 
i „Sokoła” jaki inne, przybyłe 
na zgrupowanie,  znajdują się w 
Kupiczowie, gdzie będą święto-
wać Boże Narodzenie. Siły sa-
moobrony  oszacowano na bar-
dzo niskim poziomie, albowiem 
wiadomym było, że cała młodzież 
została wcielona do oddziałów 
partyzanckich. Niemcy, którzy 
ewentualnie mogli by zagrozić 
powodzeniu całej akcji likwidacji 
„Zasmyckiej  Bazy Samoobro-
ny”, nigdy nie ruszali w teren w 
święta. Zmieniono również kie-
runek ataku z Zadyb, gdzie skon-
centrowano główne siły ( kilka 
sotni UPA) zaplanowano atak na 
polskie wsie:  Batyń, Radomle, 
Janówkę, Stanisławówkę i tym 
razem pozostawiając na koniec 
Zasmyki.  (W tym miejscu warto 
zwrócić uwagę na powielany od 
wielu lat i w wielu publikacjach, 
błąd  gdzie nawet historycy piszą, 
że dokonano napadu na Lublatyn, 
co jest nieprawdą o czym można 
dowiedzieć się czytając całość 
tego szkicu.)  

Aby odciąć możliwość odsieczy z 
Kupiczowa  zgrupowano stosun-
kowo duże siły, w tym artylerię, 
w lesie lityńskim i zaplanowano 
pozorowany atak na znajdują-
ce się tam oddziały AK.  Jeżeli 
chodzi o oddziały samoobrony 
poszczególnych wiosek polskich, 
zostały postawione w stan alar-
mowy, zauważono gromadzenie 
się Ukraińców w okolicy Zadyb 
i Charuszy. W każdej wsi w wi-
gilię wystawiono posterunki war-
townicze na całą noc,  ale rano 
znacznie zmniejszono ich obsadę 
osobową.  25 grudnia, a nie 24 
jak spodziewali się Polacy, w 
pierwszy dzień Bożego Narodze-
nia  w momencie artyleryjskiego 
ostrzału Kupiczowa, zagony UPA  
które wcześniej zajęły pozycje 
ruszyły na w/w miejscowości. W 
Radomlu Ukraińcy  wjechali w 
sam środek wsi  udając Niem-
ców ( a z tymi zgodnie z rozka-
zem dowództwa Polacy mieli uni-
kać zbrojnego starcia). Radomle 
stanęło w ogniu, ginęli ludzie, a 
samoobrona zorientowawszy się 
kto atakuje, zorganizowała kilka 
punktów oporu. Jednym z nich 
był dom Wacława Soleckiego, 
który razem z siostrą ( ładującą 
broń) skutecznie bronił się pół 
dnia,  aż do przybycia polskiej od-
sieczy.  Przez małą wieś Batyń  
upowcy przebiegli jak burza go-
niąc uciekających mieszkańców 
w kierunku Janówki.  . Tu rów-

nież samoobrona została wprowa-
dzona w błąd przez atakujących, 
bo pierwsze szeregi  Ukraińców 
szły w białych maskujących 
kombinezonach, jakich używali 
Niemcy.  Atakujących dostrzegł 
nie tylko wartownik z placówki 
w budynkach Bogumiła Szarwiło, 
ale i inni mieszkańcy.  Janówka 
i Stanisławówka znalazły się 
prawie w kotle, niedomknię-
tym  jedynie od strony Zasmyk.  
Głośne   okrzyki  nacierających 
„Urra”  ujawniły z kim Polacy 
mają  do czynienie.   Po pierw-
szym zaskoczeniu  dowódca „Ja-
wor” zorganizował linię oporu w 
której wzięli udział nie tylko żoł-
nierze samoobrony ( ponad 30-
tu), ale i wielu z uciekinierów po-
siadających broń. Kobiety i dzieci 
z Janówki uciekały  do Zasmyk i 
można powiedzieć, że  poza jedną 
cywilna ofiarą ( staruszka która 
nie chciała  uciekać) zamordowa-
nych nie było Nie mniej w Ja-
nówce na zamarzniętym jezio-
rze doszło do okrutnego mor-
du na uciekinierach z Batynia. 
Prawdziwy dramat rozgrywał 
się natomiast  w Radomlu gdzie 
Ukraińcy  zamordowali wiele 
osób szczególnie uciekinierów. 
Tylko w jednym z  podpalonych 
domów zginęło 36 osób  o innych 
nie wspominając. Pierwszej po-
mocy walczącym w Radomlu 
udzielił przybyły z Lublatyna 
oddział  Józefa  Malinowskiego. 
(Był li to desperaci ( mściciele) 
którym Ukraińcy wymordowali 
prawie całe rodziny, jak ich do-
wódcy Malinowskiemu.) W tym 
czasie w kościele w Zasmykach 
ks. Żukowski odprawiał przełożo-
ną z północy na 6 rano pasterkę, 
w której uczestniczyli również 
niektórzy mieszkańcy z Radom-
la i Janówki. N odgłos strzałów 
wszyscy wybiegli przed kościół 
by zobaczyć płonące już domy  
Radomla i Janówki. Samoobrona 
Zasmyk szybko zorganizowała 
się na kilka sań i ruszyła z po-
mocą walczącym w Janówce i 
Stanisławówce.. Broniący się w 
Janówce zorganizowali linię opo-
ru na skraju lasku olszynowego. 
Wycofali się na tyle by Ukraińcy 
nie zdążyli dokonać okrążenia ze 
wszystkich stron, chociaż  ciągle 
istniało takie zagrożenie. Pomoc 
z Zasmyk zablokowała ukra-
ińskie skrzydło znajdujące się 
na wysokości wsi Piórkowicze.  
W tym czasie na tyły sił ukra-
ińskich, od strony Zadyb, nie-
spodziewanie uderzył oddział 
samoobrony polskiej sierż. Jó-
zefa Cienkusza „Liścia”,  przy-
były z odsieczą ze wsi Zielona. 
Determinacja Polaków idących 
z pomocą była wielka, bo  cią-
gle słyszeli walkę mieszkańców 
Radomla w kilku miejscach i 
widzieli  płonącą część wioski. 
Ten atak zaskoczył Ukraińców 
pastwiących się nad mieszkań-
cami Radomla i wywołał panikę 
na tyłach atakujących Janówkę. 
. Samoobrona Janówki i Zasmyk  
wykorzystała sytuację i ruszyła 
do kontrataku na zaskoczonych 
sytuacją Ukraińców, którzy nie 
mieli pojęcia kto zaatakował ich 
tyły. Również w tym czasie  od 

strony Piórkowicz z impetem 
wypadł  konny patrol  z kompa-
nii  „Kani”, która przebiła się 
przez siły UPA zgrupowane pod 
Kupiczowem.. ( Tam oddziały 
„Jastrzębia”, „Sokoła” i „Łuna” 
rozbiły upowskie siły, blokujące 
drogę odsieczy dla  walczących 
wsi) Ukraińcy uciekali w popło-
chu  z Janówki i Radomla do 
samej  rzeki Turii, gdzie dostali 
się pod ostrzał Niemców, którzy 
sądzili, że są przez nich atakowa-
ni. „. .Z samoobrony  Janówki 
zginęli : :Stanisław Grochow-
ski i Stefan Dulba, z  Zasmyk  
Bolesław Gissyng, , oraz Anto-
ni Romankiewicz z Radowicz..
Czterech obrońców   zostało  
rannych, Bonek Sakowicz, An-
toni Kwiatkowski i, Kazimierz 
Daoliński i jeden z uciekinie-
rów z innej wsi.  Liczba polskich  
ofiar była jednak znacznie więk-
sza, bo  zginęło wielu z  oddziału 
Malinowskiego, który sam został 
ciężko ranny.  Z oddziału  AK 
„Kani”, który przybył z pomocą 
nikt nie zginął.  Spłonęła poło-
wa wsi Radomla i Janówki, ale 
„Rzeczpospolita Zasmycka” zo-
stała nie zdobyta. a ukraiński pop 
jadący za atakującymi upowcami, 
by odprawić mszę dziękczynną 
za  zwycięstwo  zginął jak wielu 
innych jego pobratymców głod-
nych polskiej krwi. A na saniach 
wiózł zrabowane  podczas napadu 
na Turzysk ornaty z polskiego ko-
ścioła, rozpoznane przez ucieki-
niera  z Tatarskiego Brodu.

Piąty atak . Tym razem  
niemiecki na „Rzecz-
pospolitą Zasmycką”

15  stycznia 1944 r.  płk   Ka-
zimierz   Bąbiński ps. „Luboń”, 
jako komendant Okręgu Wołyń 
AK wydał rozkaz rozpoczęcia 
akcji „ Burza” i mobilizacji od-
działów partyzanckich . Ugrupo-
wanie „Gromada” jako miejsce 
koncentracji miało właśnie tereny 
Zasmyk. Jednak ze  względów 
bezpieczeństwa żaden  oddział 
AK nie stacjonował w samych 
Zasmykach.     Rano 19 stycznia 
1944 r. czujki  wystawione przez 
samoobronę Zasmyk od strony 
Rokietnicy zaobserwowali tyra-
lierę atakujących przeciwników. 
Początkowo nie było wiadomo 
kto atakuje. Partyzanci polscy  
bez namysłu ostrzelali zbliżają-
cych się napastników.. Odpowie-
dzią  był huraganowy ogień ata-
kujących. Tych kilku żołnierzy 
samoobrony w popłochu zaczęło 
wycofywać się, pod osłoną bu-
dynków, w głąb wioski. Tu ze-
brał się cały oddział  dowodzony 
przez ppor. Henryka Nadratow-
skiego , „Znicza”  został zmu-
szony do dalszego wycofania się 
i zajęcia stanowisk obronnych w 
zachodniej części wsi. Nie było 
już żadnych wątpliwości , ata-
kowali Niemcy. Napastnicy tuż 
po wejściu w pierwsze zabudo-
wania zaczęli je podpalać, ści-
gając ogniem szybko-sztrzelnej 
armatki ustępujących obrońców. 
Odgłos bitwy dotarł do Janów-
ki, gdzie w pierwszym odruchu 
wszyscy pomyśleli, że to znów 
atakują Ukraińcy. Oddział pod 
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dowództwem „Jawora” ruszył 
z odsieczą kierując się odgłosa-
mi walki. Na miejscu od bronią-
cych się, wszyscy dowiedzieli, ze 
tym razem muszą walczyć z We-
rmachtem.  Przybyłe wsparcie po 
oddaniu pierwszej salwy wyraź-
nie zaskoczyło atakujących. Za 
chwilę przybyły  również posiłki 
z Radomla. „Brudny” z oddzia-
łem  wsparł skrzydło obrony na 
cmentarzu zasmyckim. Kilka 
godzin trwała wymiana ognia, 
zginęło kilku Niemców. Ostatecz-
nie zatrzymani atakujący zostali 
zmuszeni do wycofania się. Całej 
sytuacji przyglądali się partyzan-
ci, głównie z oddziału „Jastrzę-
bia”, gotowi w każdej chwili 
wkroczyć do akcji. Dowództwo 
oddziałów AK nadal nie chciało 
dekonspirować obecności na tym 
terenie sił  partyzanckich, skon-
centrowanych w celu przeprowa-
dzenia Akcji „Burza”. W efekcie, 
Samoobrona Rzeczypospolitej 
Zasmyckiej wygrała i potyczkę 
z Niemcami, chociaż spalili  38 
zabudowań wioski i rozstrzela-
li kilku mieszkańców. To była 
ostatnia bitwa oddziałów Samo-
obrony  Rzeczypospolitej Za-
smyckiej,.

28 stycznia 1944  r.  podjęto 
decyzję powołania 27 Dywizji 
Piechoty AK, zwanej później  
WDP AK.. Oddziały samoobrony  
wcielono   do batalionu „Siwego”. 
Według różnych przekazów w 
polskich wsiach, skupionych w 
Bazie Zasmyckiej Samoobro-
ny, znalazło schronienie ok. 20 
tysięcy uciekinierów z okolicz-
nych miejscowości.

Na zakończenie warto wspo-
mnieć, że  Igor Iliuszyn ukraiń-
ski historyk w opracowaniu „ Po-
szukiwania pomiędzy >> dwiema 
prawdami<<” napisał:  Do najpo-
tężniejszych polskich baz samo-
obrony można zaliczyć te, które 
powstały w miejscowościach 
Przebraże ( do 1921-Przebrodź) 
w regionie łuckim, Huta Ste-
pańska i Huta Stara w regionie 
kostopolskim, Pańska Dolina w 
regionie dubieńskim, Zasmyki w 
regionie kowelskim, Bielin koło 
Włodzimierza ....... Zdecydowa-
na większość punktów polskiego 
oporu nie przetrwała naporu jed-
nostek UPA i została zniszczona. 

Opracował Bogusław Szarwi-

ło syn Bogumiła Szarwiło ps. 
„Dąb”  z Samoobrony Janówki i 
żołnierza  27 WDP AK

Powyższy materiał to jedynie 
szkic wydarzeń oparty na opu-
blikowanych wcześniej relacjach 
obrońców i świadków minionego 
czasu. Osobom zainteresowanym 
polecam niżej wymienione  opra-
cowania opublikowane w interne-
cie i książki: 

„Rzeczpospolita Zasmycka” 
czyli jak powstał Zasmycki 
Ośrodek Samoobrony Polskiej 
na Wołyniu   na: http://27wdpak.
btx.pl/index.php/72-publikacje/
516-rzeczpospolita-zasmycka-cz
yli-jak-powsta-zasmycki-orodek-
samoobrony-polskiej-na-woyniu

71 rocznica bitwy pod Gru-
szówką na: http://27wdpak.btx.
pl/index.php?option=com_conte-
nt&view=article&id=488:71-
r o c z n i c a - b i t w y - p o d -
zowk&catid=72&Itemid=57

„Krwawa Jołka” dla Radomla, 
Batynia, Janówki, Stanisławów-
ki i Zasmyk. na : http://wolyn.
org/index.php/informacje/8-
91-krwawa-joka-dla-radomla-
batynia-janowki-stanisawowki-i-
zasmyk

Nam strzelać nie kazano na” 
http://wolyn.org/index.php/inf-
ormacje/894-qniestety-nam-
s t r ze l a -n i e -kazano-q -a t ak -
niemcow-na-zasmyki

Informacje  o w/w wydarzeniach 
można znaleźć również w książ-
kach:

- Pożoga  Walki 27 Wołyńskiej 
Dywizji AK-  J. Turowskiego

- Od Zasmyk do Skrobowa - L. 
Karłowicz

- Z Kresów Wschodnich na Za-
chód- M, Śladewska

- Dowody Zbrodni OUN - UPA  
- W. Poliszczuk.

Zdjęcia - z archiwum KSI

Mapki miejscowości- pochodzą 
jak podaje sygnatura ze „STRO-
NY O WOŁYNIU”- obecnie nie 
czynne.

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

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

ul. Wałuszewska 48,  
03-005 Warszawa KRS: 0000423252

Wsparcie dla Liceum Polonijnego
Nr konta: 86 1240 6175 1111 0010 4598 7860

http://wolyn.org/index.php/informacje/891-krwawa-joka-dla-radomla-batynia-janowki-stanisawowki-i-zasmyk
http://wolyn.org/index.php/informacje/891-krwawa-joka-dla-radomla-batynia-janowki-stanisawowki-i-zasmyk
http://wolyn.org/index.php/informacje/891-krwawa-joka-dla-radomla-batynia-janowki-stanisawowki-i-zasmyk
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Sierpień w kościele katolickim to miesiąc maryjny. W pra-
wosławiu również świętuje się w sierpniu  Uspienije Pre-
swiatoj Bohorodicy, czyli Zaśnięcie Najświętszej Boguro-
dzicy.

Jest kilka rodzajów ikon  Matki Bożej. Malowałam różne z 
nich. Największą popularnością  cieszą się te, które przed-
stawiają Maryję- Matkę Bożą tzw. „Eleusa”, czyli czuła 
i miłosierna, nazywana na Rusi „Umilenije”, natomiast w 
greckim wariancie te ikony nazywane były „Glykofilusa” – 
czyli słodki pocałunek.  

/ Matka Boża Włodzimierska

Bogurodzica nachyla się nad Dzieciątkiem, a mały Jezus 
obejmuje Ją. Te dwie postaci przytulają się i dotykają 
policzkami. Na pierwszy rzut oka wydaje się to po prostu 
sielskim, wzruszającym obrazkiem.  Jednak jest to ikona, 
więc w tej kompozycji zamknięta jest głęboka idea teo-
logiczna: Bogurodzica ukazana jest nie tylko jako Matka 
tuląca Syna, ale i jako symbol duszy znajdującej się w bli-
skim kontakcie z Bogiem. Ta ikona należy do najbardziej 
mistycznych typów ikon maryjnych. 

Do takich właśnie ikon zaliczamy między innymi M.B. 
„Włodzimierską”, a także „ Donską” , „Fiodorowską”, „Ja-
rosławską” i „Korsuńską” 

/ Matka Boża Korsuńska

Prawdziwa ikona Maryi, niezależnie od typu to nie obraz 
naturalistyczny czy renesansowy, który przedstawia Ją jako 

piękną kobietę z cudownym dziecięciem, ale obraz, który 
ukazuje Jej tajemnicę, a więc prowadzi chrześcijanina do 
poznania i miłości Syna, Ducha i Ojca. 

Drugim typem ikon Matki Bożej na ikonach jest „Hodege-
tria” – to znaczy wskazująca drogę. 

Na takiej ikonie Maria trzyma na ramieniu małego Jezusa. 
Matka i Dzieciatko nie patrzą na siebie, lecz na wprost, na 
stojącego przed ikoną widza. Prawą ręka Maria wskazuje 
na Jezusa, jakby tym gestem chciała powiedzieć : „Oto dro-
ga, która winniście podążać”. Jezus trzyma zwój, na któ-
rym być może zapisane jest to wszystko, co mógłby powie-
dzieć, lecz on milczy- jedynie spogląda. Prawicą wykonuje 
gest błogosławieństwa. 

/ Matka Boża Gruzińska

Gdy oglądający napotyka dziecięce a zarazem dojrzałe 
spojrzenie Jezusa, widzi w Nim drogę wiary, nadziei i mi-
łości i jeszcze głębiej zapada się w tajemnicę istnienia. Tym 
co uderza w tej ikonie jest majestatyczność i dostojność, 
które emanują z obydwu postaci. Ikona Matki Bożej nie 
ilustruje uczuć miedzy Matką i Synem, lecz objawia Ich 
istotę. Maria jest na usługach Syna, którego daje i ukazuje 
światu, a On jawi się jako droga. 

Do najbardziej znanych wariantów Hodegetrii należą: 
„Smoleńska”, „Iwerska”, „Tychwińska”, „Gruzińska”, 
„Kazańska”,  a także „Częstochowska” oraz wiele innych. 

/ Matka Boża Częstochowska

Zaliczyłabym też do tej kategorii bardzo popularny wizeru-
nek M.B. Nieustającej Pomocy.

O tej ikonie pisałam już szerzej przy okazji omawiania 
pisania i czytania ikon: https://www.kresowianie.info/ar-
tykuly,n236,ikona_matki_bozej_nieustajacej_pomocy_po-
czitanije.html 

/ Matka Boża Nieustającej Pomocy

I jeszcze inny typ wizerunku Marii to „Orantka”, modląca 
się. 

 / Matka Boża Niewyczerpany Kielich

Ikona Matki Bożej „Niewyczerpany Kielich” jest jedną 
z cudownych ikon Bożej Rodzicielki typu Oranta. Ikona 
przedstawia Matkę Bożą z dłońmi wzniesionymi w górę w 
geście modlitewnym. Przed nią znajduje się złoty kielich, z 
którego wyłania się postać Dzieciątka Jezus w podobnym 
geście, jak matka. Dzieciątko jest przedstawione w kieli-
chu, symbolizującym nieskończoną moc ofiary Chrystusa.

Rysy twarzy Chrystusa- Emmanuela (Bóg z nami)  to nie 
rysy dziecka, ale człowieka dorosłego, króla. Również gest 
błogosławieństwa, którego udziela podkreśla Jego bosko- 
ludzką naturę. 

Przedstawiłam tu główne typy ikon maryjnych. Trzeba 
jeszcze wspomnieć o ikonach obrazujących życie Marii, 
takich jak Narodziny, Wprowadzenie do świątyni, Zwia-
stowanie czy Zaśnięcie.

BARWY KRESÓW - KULTURA - TRADYCJA

IKONY MATKI BOŻEJ
Anna Małgorzata Budzińska

https://www.kresowianie.info/artykuly,n236,ikona_matki_bozej_nieustajacej_pomocy_poczitanije.html
https://www.kresowianie.info/artykuly,n236,ikona_matki_bozej_nieustajacej_pomocy_poczitanije.html
https://www.kresowianie.info/artykuly,n236,ikona_matki_bozej_nieustajacej_pomocy_poczitanije.html
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/ Zwiastowanie       

/ Zaśnięcie

Matka Boga jest też obecna na ikonach chrystusowych, 
na przykład na ikonie Bożego Narodzenia, Ofiarowania w 
świątyni, czy Wniebowstąpienia. 

/ Boże Narodzenie

/ Ofiarowanie w świątyni

Wszystkie ikony, także maryjne, pomimo swojej różno-
rodności, malowane są według pewnego kanonu. Myśląc o 
kanonie często ludzie popadają w zgubny formalizm, gło-
sząc, że ikonę należy malować tylko w odwieczny sposób, 
według starego wzoru. Jednak wiemy, że każda ikona na-
wet na ten sam temat może posiadać wiele odmian, wersji, 
wariacji, które zmieniają się na przestrzeni wieków i kultur. 
W zależności od epoki, przestrzeni geograficznej czy nurtu 
artystycznego jakiś wariant może dominować, a wybór jest 
subiektywny. 

Jednak ikona nie poszła w stronę zachodniego poszukiwa-
nia doskonałej formy, linii, kompozycji. Ikona idzie raczej 
w głąb, penetruje tajemnice symbolu, znaczenie koloru i 
tajniki operowania światłem, tak by ukazać misterium w 
naturze, w ludzkich obliczach i strojach, w przedmiotach 
i budynkach. 

Istnieją też ikony maryjne, których nie da się zaklasyfiko-
wać do jakiegoś opisanego typu. Mam też kilka takich w 
moim dorobku. 

/ Pneumatofora- Maria z Duchem Świętym

 / Maria z Dzieciątkiem

 / Maria z Dzieciątkiem      
  

/ M.B. Sobieskiego 

/ M.B. i Jezus 

Opracowując temat wykorzystałam zdjęcia własnych ikon 
i  wiadomości z książek :

„Blask ikon” Maciej Bielawski

„Świat ikony” Irina Jazykowa

„Życie Maryi w ikonach” pod redakcją Giovannego Par-
ravicini
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Naukowe osiągnięcia prof. Mie-
czysława Gębarowicza i jego 
ogromne zasługi położone w 
dziele dokumentowania i na-
ukowego opracowania polskich 
zabytków sztuki i kultury we 
Lwowie i na dawnych połu-
dniowo-wschodnich ziemiach 
Rzeczypospolitej są dość do-
brze znane. Najkompetentniej 
mogliby wypowiadać się tutaj 
historycy sztuki. Natomiast ja 
chciałbym przedstawić prawie 
w ogóle dotąd nie znany, ale 
Jednocześnie bardzo ważny 
fragment biogram Profesora. 
Dotyczy on okresu II wojny 
światowej i pierwszych lat po-
wojennych, kiedy to prof. Gę-
barowicz, rezygnując ze swoich 
ambicji naukowych i dalszej 
kariery zawodowej, całkowicie 
poświęcił się ratowaniu dla Pol-
ski zgromadzonych we Lwowie 
polskich zbiorów kulturalnych. 
Działalność ta nierozerwalnie 
złączona była z Zakładem Na-
rodowym im. Ossolińskich, na 
którego czele stanął z nominacji 
kuratora najpierw w lipcu 1941 
r. jako kierownik, a od kwietnia 
1943 r. jako dyrektor. Stanowi-
sko to, pełnione w konspiracji, 
w tajemnicy przed okupanta-
mi - przypomnijmy, że Zakład 
został w 1940 r. zlikwidowany 
przez władze sowieckie - łączył 
w latach 1941-1946 z oficjal-
nym stanowiskiem kierownika 
Biblioteki Ossolineum, włą-
czonej w latach okupacyjnych 
najpierw do struktur niemiec-
kiej Staatsbibliothek Lemberg, 
a od sierpnia 1944 r. jako tzw. 
Sektor Polski do Lwowskiej Bi-
blioteki Akademii Nauk USRR. 
Spośród lwowskich placówek 
naukowo-kulturalnych Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich (do 
1939 r- łączący w sobie Biblio-
tekę, Wydawnictwo i Muzeum 
im. Lubomirskich) był jednym 
z najważniejszych i najbardziej 
zasłużonych ośrodków kultury 
polskiej, o czym decydowały 
przede wszystkim niezwykle 
bogate zbiory biblioteczne, pod 
względem wartości drugie w 
kraju po Bibliotece Jagielloń-
skiej.
W latach okupacji niemieckiej 
kierowane przez prof. Gębaro-
wicza Ossolineum stało się miej-
scem schronienia dla różnego 
rodzaju zbiorów polskich, nara-
żonych na zniszczenie lub roz-
proszenie w warunkach wojen-
nych. Taką akcję ratowania dóbr 
kultury prof. Gębarowicz pod-
jął już w 1941 r., przyjmując w 
formie depozytów księgozbiory 
wielu polskich uczonych, zagro-
żonych aresztowaniem lub zmu-
szonych do wyjazdu ze Lwowa. 
W Ossolineum znalazły wówczas 
schronienie m.in. księgozbiory 
profesorów Uniwersytetu Lwow-
skiego: filologa Jerzego Man-
teuffla, fizyka Stanisława Lorii, 
historyka ks. Józefa Umińskiego, 
filozofa Kazimierza Twardow-
skiego, a także znanego chirur-

ga Adama Grucy. Największym 
osiągnięciem było Jednak urato-
wanie w lutym 1943 r. bibliotek 
seminaryjnych kilku zakładów 
uniwersyteckich (filologii pol-
skiej, romańskiej i klasycznej 
oraz historii, prawa i filozofii), 
które M. Gębarowicz zgodził się 
przyjąć do Ossolineum natych-
miast po wydanym przez władze 
niemieckie zarządzeniu ewaku-
acji gmachu uniwersytetu i zaję-
ciu go przez niemieckie wojska 
lotnicze. Pomimo niesprzyjają-
cych warunków atmosferycznych 
i braku środków transportowych 
w ciągu kilkunastu dni pracow-
nicy Ossolineum przenieśli do 
gmachu Biblioteki ok. 100 tysię-
cy książek.
Innym, choć jednocześnie jak się 
później okazało połowicznym 
sukcesem M. Gębarowicza było 
uratowanie od zniszczenia nie 
rozprowadzonych przed 1939 r. 
nakładów Wydawnictwa Ossoli-
neum (były to m.in. podręczniki 
szkolne, prace naukowe i dzieła z 
literatury pięknej), których ilość 
szacowano orientacyjnie na 2-3 
wagony towarowe. W 1942 r. do 
książek tych, znajdujących się 
wówczas w dawnych magazy-
nach Ossolińskich przy ul. Kale-
czej, pretensje wysunęło ukraiń-
skie przedsiębiorstwo handlowe 
Knyhotorh, planując przekazanie 
ich w zależności od decyzji nie-
mieckiej cenzury na sprzedaż lub 
na przemiał. M. Gębarowicz, in-
terweniując jednak skutecznie u 
swoich władz zwierzchnich, nie 
dopuścił do wydania tych książek 
Ukraińcom i spowodował prze-
niesienie ich do gmachu Ossoli-
neum.
Troska o los polskich dóbr kul-
turalnych we Lwowie zmuszała 
prof. Gębarowicza do szukania 
różnych sposobów ich ochrony. 
W związku ze zbliżaniem się linii 
frontu do ziem polskich i coraz 
wyraźniej rysującą się perspek-
tywą objęcia Lwowa działania-
mi wojennymi, a co za tym idzie 
ponowną okupacją sowiecką, M. 
Gębarowicz w ścisłym porozu-
mieniu z dyrektorem Bibliote-
ki Jagiellońskiej dr. Edwardem 
Kuntze wystąpił w jesieni 1943 
r. z inicjatywą ewakuacji najcen-
niejszej części zbiorów Ossoliń-
skich z zagrożonego Lwowa do 
Krakowa. Podjęcie ostatecznej 
decyzji w tej sprawie na pew-
no nie było dla niego łatwe, ale 
rozwój wypadków wojennych 
przesądził sprawę. W początkach 
1944 r. władze niemieckie zarzą-
dziły przeprowadzenie ewakuacji 
lwowskich zbiorów bibliotecz-
nych - oprócz Ossolineum także 
bibliotek uniwersyteckiej i po-
litechnicznej oraz Towarzystwa 
im. Szewczenki - co prof. Gęba-
rowicz wykorzystał do realizacji 
swoich planów. Przygotowane 
przez niego z udziałem nielicz-
nych pracowników Biblioteki 
dwa transporty ewakuacyjne za-
wierały - wbrew wyraźnym in-
strukcjom niemieckim, nakazu-

jącym przede wszystkim ewaku-
ację niemieckiej literatury facho-
wej i księgozbiorów podręcznych 
czytelni głównych - najcenniej-
sze i starannie wyselekcjono-
wane zbiory specjalne i cymelia 
Ossolineum. Było to ok. 2300 rę-
kopisów, ok. 2200 dokumentów 
(dyplomów), ok. 1700 starych 
druków, ok. 2400 rycin i rysun-
ków z dawnych zbiorów Muzeum 
im. Lubomirskich i kolekcji Paw-
likowskich oraz kilkaset sztuk 
numizatów. Ponadto znalazło 
się tam ok. 170 najcenniejszych 
rękopisów innej fundacyjnej bi-
blioteki polskiej - Biblioteki Ba-
worowskich, oraz najcenniejsze 
rękopisy i inkunabuły Biblioteki 
Uniwersyteckiej we Lwowie.
W celu zilustrowania wartości 
ewakuowanych wówczas ze Lwo-
wa zbiorów Ossolińskich można 
podać, że znajdowały się tam pra-
wie wszystkie najstarsze ossoliń-
skie kodeksy średniowieczne od 
XII w. poczynając, materiały do 
historii Polski XVI-XVIII w., w 
tym miscellanea historyczne, dia-
riusze sejmów, reiacje poselstw 
zagranicznych, zbiory oryginal-
nych dokumentów oraz listów 
królów polskich i obcych, zbiory 
praw i przywilejów koronnych 
i litewskich, akta sądowe, ma-
jątkowe i cechowe miast (m.in. 
Biecza, Grodziska, Kościerzyny, 
Stanisławowa, Lwowa), archi-
wa polskich rodzin magnackich 
Mniszchów, Rzeczyckich, Wo-
dzickich i Fredrów oraz utwory 
i papiery najwybitniejszych pol-
skich pisarzy i poetów epoki sta-
ropolskiej: Łukasza Opalińskie-
go, Wacława Potockiego (w tym 
autograf Wojny okocimskiej), 
Jana Andrzeja Morsztyna i Igna-
cego Krasickiego
Wśród ewakuowanych materia-
łów literackich XIX i XX w. zna-
lazł się autograf „Pana Tadeusza” 
Adama Mickiewicza, całe spu-
ścizny rękopiśmienne Juliusza 
Słowackiego (z autografami Ma-
zepy, Lilli Wenedy, Króla Ducha) 
i Aleksandra Fredry (z autogra-
fami Pana Jowialskiego, Ślubów 
Panieńskich, Zemsty i Dożywo-
cia), a w dalszej kolejności auto-
grafy prac Seweryna Goszczyń-
skiego, Teofila Lenartowicza, Jó-
zefa Conrada Korzeniowskiego, 
Henryka Sienkiewicza (w tym 
autograf Potopu), Józefa Ignace-
go Kraszewskiego, Jana Kaspro-
wicza, Władysława Reymonta (w 
tym autograf Chłopów), Stefana 
Żeromskiego.
Ponadto ewakuowano spuścizny 
rękopiśmienne lwowskich uczo-
nych: Wojciecha Kętrzyńskiego, 
Ludwika Bernackiego, Oswalda 
Balzera, Karola Szajnochy oraz 
archiwum galicyjskich działa-
czy ruchu ludowego Bolesława 
i Marii Wysłouchów. Jeśli idzie 
o dokumenty, do ewakuacji wy-
typowano przede wszystkim eg-
zemplarze najstarsze i najcenniej-
sze, poczynając od dokumentów 
papieża Grzegorza IX z 1227 r. i 
ks. śląskiego Henryka Brodatego 

z 1229r.
Ewakuowane zbiory Ossolineum 
dotarty w ciągu marca i kwietnia 
1944 r. do Krakowa, gdzie w bez-
piecznych piwnicach Biblioteki 
Jagiellońskiej przeczekać miały 
okres działań wojennych. Zbiory 
te jednak zostały niespodziewa-
nie w lecie 1944 r. wywiezione 
przez Niemców dalej na zachód 
i zmagazynowane w miejscowo-
ści Adelin (obecnie Zagrodno) 
koło Złotoryi na Dolnym Śląsku. 
Szczęśliwie przetrwały tam woj-
nę i w 1947 r. zasiliły reaktywo-
waną we Wrocławiu Bibliotekę 
Ossolineum. Wywieziony wów-
czas do Krakowa zbiór grafiki 
obejmował w większości grafi-
kę polską. Prof. Gębarowicz nie 
chciał zapewne przekazywać w 
ręce Niemców najcenniejszych 
zabytków sztuki zachodnioeuro-
pejskiej, obawiając się, aby nie 
podzieliły one losów rysunków 
Albrechta Durera, skonfiskowa-
nych przez nich w Ossolineum 
w 1941 r. Jest natomiast praw-
dopodobne, że zdecydował się 
wówczas poza wiedzą władz 
niemieckich na wyekspediowa-
nie ze Lwowa do Krakowa drogą 
prywatną kilkudziesięciu rysu-
ków obcych mistrzów ze zbiorów 
Muzeum im. Lubomirskich, w 
tym zwłaszcza kolekcji rysunków 
Rembrandta. W końcu marca 
1944 r. prawdopodobnie powie-
rzył je wyjeżdżającemu do Kra-
kowa konserwatorowi lwowskie-
mu Janowi Marksenowi, który 

z kolei w połowie kwietnia tego 
roku złożył je jako depozyt w 
Muzeum Narodowym w Krako-
wie u dyrektora Feliksa Kopery. 
W tym samym czasie prof. Gęba-
rowicz wspólnie z muzealnikami 
lwowskimi wziął udział w wy-
ekspediowaniu ze Lwowa trzech 
dużych obrazów Jana Matejki, 
tj. będącej przed wojną własno-
ścią Muzeum im. Lubomirskich 
„Unii Lubelskiej” oraz prawdo-
podobnie „Rejtana” i „Batorego 
pod Pskowem”. Dwa te ostatnie 
obrazy znalazły się we Lwowie 
w 1943 r. po przewiezieniu ich z 
Łucka, i jak świadczy zachowa-
na w papierach M. Gębarowicza 
fragmentaryczna dokumentacja 
fotograficzna, podjęto wówczas 
nad nimi wstępne prace zabezpie-
czające, a w Ossolineum spisano 
ich dzieje wojenne.
Warto przy tej okazji zaznaczyć, 
że podobne starania ewakuacyjne 
podjęły również archiwa lwow-
skie. Wówczas to-w lutym 1944 
r. - ewakuowano z Archiwum 
Państwowego do Tyńca pod Kra-
kowem najcenniejsze archiwalia, 
w tym komplet ksiąg grodzkich 
i ziemskich przemyskich. Na-
tychmiast po zajęciu Krakowa w 
styczniu 1945 r. księgi te zostały 
zabrane przez Rosjan i przewie-
zione z powrotem do Lwowa, 
gdzie dotąd się znajdują.
Wobec coraz bardziej rysującej 
się od momentu zajęcia Lwo-
wa przez Rosjan w lecie 1944 r. 
perspektywy, że Lwów znajdzie 

ROLA PROFESORA MIECZYSŁAWA  GĘBAROWICZA 
W RATOWANIU  POLSKICH DÓBR KULTURALNYCH 
WE LWOWIE
Aleksander Szumański

/ https://pl.wikipedia.org/wiki/Mieczys%C5%82aw_G%C4%99barowicz
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się po wojnie poza granicami 
państwa polskiego, uwagę M. 
Gębarowicza zaczął wówczas za-
przątać problem dalszych losów 
Zakładu Narodowego im. Osso-
lińskich. Są przesłanki pozwala-
jące stwierdzić, że pierwsze sta-
rania o uratowanie tych zbiorów 
dla Polski podjął już pod koniec 
1944 r. W każdym razie bezporny 
jest fakt, że co najmniej od po-
czątków 1945 r. opowiadał się za 
przeniesieniem Zakładu ze Lwo-
wa, jako przyszłe miejsce jego lo-
kalizacji proponując Kraków. Stał 
się wówczas jednym z najgorliw-
szych i najbardziej aktywnych 
rzeczników rewindykacji całych 
bez wyjątku zbiorów Ossoliń-
skich przez Polskę, a jednocze-
śnie gorącym przeciwnikiem 
reprezentowanych przez stronę 
ukraińską planów podziału zbio-
rów i przekazania Polsce jedynie 
ich małej części jako „daru” od 
narodu ukraińskiego. Prof. Gę-
barowicz uważał Ossolineum za 
polską instytucję narodową. Jako 
dzieło całego narodu przez kilka 
pokoleń tworzone i utrzymywa-
ne” i za niedopuszczalne uznawał 
pozostawienie go w całości lub 
w części poza granicami Polski. 
Prowadzona przez niego w latach 
1945-1946 działalność zmierza-
jąca do uratowania dla polskiej 
kultury i nauki zbiorów Ossoliń-
skich była rzeczywiście imponu-
jąca, zważywszy na warunki, w 
których przyszło mu działać, i 
ograniczone, coraz bardziej kur-
czące się możliwości.
Przede wszystkim ze względu na 
rozstrzygające się wówczas losy 
Ossolineum nie zdecydował się 
na opuszczenie Lwowa. Pozosta-
jąc na miejscu miał możliwość 
bezpośredniego czuwania nad 
sprawami instytucji, obserwowa-
nia poczynań władz ukraińskich, 
a także podejmowania konkret-
nych prób ratowania zbiorów.
Jednym z ważniejszych kierun-
ków jego działalności było nie-
ustanne informowanie odpowied-
nich władz i środowisk w kraju o 
stanie spraw Ossolińskich, a także 
ciągłe przypominanie o koniecz-
ności pełnej rewindykacji zbio-
rów. Służyć temu miały przede 
wszystkim zarówno pisane przez 
niego liczne memoriały i relacje, 
jak i osobiste spotkanie z prze-
bywającym we wrześniu 1945 
r. we Lwowie z oficjalną wizytą 
wiceprzewodniczącym Krajowej 
Rady Narodowej prof. Stanisła-
wem Grabskim. Uczestniczył 
również w pracach polskiego śro-
dowiska nauko-wo-kulturalnego 
we Lwowie i w sierpniu 1945 r. 
został wybrany na przewodni-
czącego działającej pod egidą 
Związku Patriotów Polskich we 
Lwowie Komisji Ekspertów dla 
Przejęcia Polskiego Dobra Kul-
turalnego, która miała się zająć 
zebraniem danych dotyczących 
polskich dóbr kulturalnych w 
tym mieście. W przygotowanym 
wówczas - w sierpniu 1945 r. - 
przez M. Gębarowicza memoria-
le wśród podlegających zwrotowi 
Polsce dóbr kulturalnych wymie-
niano przede wszystkim całość 
zbiorów dwóch polskich biblio-
tek fundacyjnych, tj. Ossolineum 
i Ba-worowskich, polonica ze 
zbiorów bibliotek uniwersytec-
kiej i pedagogicznej, lwowskie 
zbiory miejskie, akta archiwalne 
dotyczące terenów należących do 
Polski, archiwa i zbiory prywatne 
oraz zabytki kościelne. Memo-

riał ten, będący najpełniejszą i 
najkompetentniejszą charaktery-
styką polskich dóbr kulturalnych 
we Lwowie, został wręczony wi-
ceprzewodniczącemu KRN prof. 
Grabskiemu oraz dostarczony do 
instytucji polskich zajmujących 
się sprawami rewindykacyjnymi 
(Wydział Rewindykacji i Od-
szkodowań Ministerstwa Kultury 
i Sztuki, Polska Akademia Umie-
jętności).
M. Gębarowicz był na pewno je-
śli nie autorem, to przynajmniej 
współautorem kolejnego memo-
riału skierowanego do polskich 
władz państwowych w pierwszej 
połowie 1946 r. W memoriale 
tym domagano się niezwłoczne-
go podjęcia oficjalnych rozmów z 
ZSRR na temat rewindykacji dóbr 
kultury, a rozwiązanie całej spra-
wy widziano jedynie w zawarciu 
stosownego porozumienia, „gwa-
rantującego Rzeczypospolitej 
całkowity zwrot prawnie się Jej 
należącego mienia kulturalnego 
z obszarów wschodnich, które 
przez tyle wieków pozostawały 
w nierozdzielnej łączności z Ma-
cierzą”. Jak argumentowano, „nie 
wolno tych skarbów kulturalnych 
uważać za zdobycz wojenną 
Związku Radzieckiego. Jesteśmy 
bowiem państwem sprzymierzo-
nym, a nie pokonanym wrogiem, 
którego można ogołacać z jego 
dóbr kulturalnych, nagromadzo-
nych żmudnym wysiłkiem wielu 
pokoleń”.
Niestety, wbrew nadziejom prof. 
Gębarowicza, polskie władze 
państwowe nie podjęły żadnych 
aktywniejszych starań w sprawie 
rewindykowania polskich dóbr 
kulturalnych, nie doszło również 
do oficjalnych rozmów z ZSRR 
czy Ukrainą na ten temat. W spra-
wę tę najsilniej zaangażowały się 
środowiska naukowe skupione w 
Polskiej Akademii Umiejętności 
w Krakowie, występujące z wła-
snymi memoriałami do rządu i 
prezydenta Bieruta. Warto przy-
pomnieć nazwiska tych naukow-
ców, którzy w kraju wspierali 
działania prof. Gębarowicza. Byli 
to dawni profesorowie Uniwersy-
tetu Jana Kazimierza: Franciszek 
Bujak, Stanisław Łempicki, Ste-
fan Inglot oraz najbliższy przyja-
ciel M. Gębarowicza, dr Tadeusz 
Mańkowski.
M. Gębarowicz nie ograniczał się 
tylko do działań propagandowo-
-informacyjnych, lecz zgodnie z 
przyjętą przez siebie zasadą, że 
,-jeśli istnieje możliwość wyrwa-
nia stąd [tj. ze Lwowa] czegokol-
wiek, należy z niej skorzystać”, 
podjął razem z innymi zaufany-
mi pracownikami lwowskiego 
Ossolineum akcję ratowania dla 
Polski zbiorów Ossolińskich. Jest 
to najmniej znana, podejmowana 
z osobistym ryzykiem strona jego 
działalności. Z zachowanej w 
jego papierach fragmentarycznej 
dokumentacji, a także prywatnej 
korespondencji i akt archiwal-
nych Ossolineum można stwier-
dzić, że w latach 1945-1946 zdo-
łał on potajemnie przekazać do 
bibliotek i muzeów krakowskich 
poza wiedzą władz sowieckich, 
za pośrednictwem osób prywat-
nych i instytucji opuszczających 
Lwów, pewną ilość głównie nie 
zinwentaryzowanych zbiorów 
Ossolineum. Najważniejszą i 
udokumentowaną rolę odegrali 
tutaj oo. Dominikanie lwowscy, 
którzy przesiedlając się ze Lwo-
wa w organizowanych przez sie-

bie transportach przewieźli do 
Krakowa dużą partię nie zinwen-
taryzowanych rękopisów i sta-
rych druków Ossolineum. Była 
to zapewne jakaś część zbiorów, 
która ukryta przez Ossolineum 
na wiosnę 1944 r. w podziemiach 
klasztoru Dominikanów w oba-
wie przed bombardowaniami nie 
została później stamtąd zabrana 
i bez większych przeszkód mo-
gła zostać wyekspediowana ze 
Lwowa. Z cenniejszych wywie-
zionych wówczas do Krakowa 
rękopisów warto wymienić auto-
grafy prac Józefa Maksymiliana 
Ossolińskiego, spuściznę ręko-
piśmienną prezydenta Lwowa 
Tadeusza Rutowskiego, archiwa 
rodzinne Prusiewiczów, Mas-
salskich i Pruszyńskich, zbiór 
autografów wybitnych Polaków, 
rękopisy ormiańskie i korespon-
dencję arcybiskupa Józefa Teodo-
rowicza, rękopisy ze zbioru księ-
garza i historyjka krakowskiego 
Ambrożego Grabowskiego, kar-
toteki i wykazy legionistów pol-
skich z lat I wojny światowej oraz 
depozyty złożone w Ossolineum 
w latach wojny (archiwa bisku-
pa lwowskiego Bilczewskiego i 
księży zmartwychwstańców oraz 
archiwum lwowskiej Armii Kra-
jowej). Na stare druki składały 
się głównie zbiory Biblioteki Po-
turzyckiej Dzieduszyckich oraz 
mniejszych kolekcji.
Wiele szczegółów tych osłonię-
tych zrozumiałą tajemnicą dzia-
łań nie zostanie zapewne nigdy 
już wyjaśnione. Przy tak szero-
ko zakrojonej akcji nieuniknio-
ne były też straty. Nie wszystkie 
przesyłki dochodziły na miejsce 
swego przeznaczenia, wiele zbio-
rów zaginięło, a pozostający we 
Lwowie M. Gębarowicz nie miał 
żadnych możliwości kontrolo-
wania dalszych losów przekazy-
wanych w pełnej dyskrecji zbio-
rów. W sumie Jednak w latach 
1945-1946 dzięki inicjatywie i 
wysiłkom M. Gębarowicza oraz 
innych pracowników lwowskie-
go Ossolineum przekazano do 
Krakowa znaczną ilość zbiorów 
lwowskich, które w latach 1948-
1957 były sukcesywnie przejmo-
wane przez wrocławskie Ossoli-
neum.
Nie udało się natomiast M. Gę-
barowiczowi doprowadzić do 
wywiezienia ze Lwowa nie roz-
prowadzonych przed 1939 r. 
wydawnictw Ossolineum. Próby 
wpłynięcia na stanowisko władz 
Akademii Nauk USRR, zainte-
resowania tą sprawą Związku 
Patriotów Polskich, jak i nakło-
nienia polskiego Ministerstwa 
Oświaty do podjęcia interwencji 
nie przyniosły rezultatu, wskutek 
czego książki te, których wartość 
dla polskiej kultury i nauki po 
zniszczeniach wojennych wie-
lokrotnie wzrosła, nie trafiły do 
polskiego czytelnika i całkowicie 
bezużyteczne pozostały zmaga-
zynowane we Lwowie.
Przedstawiona działalność M. 
Gębarowicza była tym ważniej-
sza, że możliwości jego wpływu 
na ukraińską politykę wydziele-
nia części zbiorów Ossolineum 
jako tzw. „daru” dla Polski były 
od samego początku dość ogra-
niczone. Ostateczna decyzja w 
sprawie wyboru druków i rę-
kopisów do przekazania Polsce 
pozostać miała w rękach ukraiń-
skiej komisji, w której zabrakło 
dyrektora Ossolineum. W ten 
sposób, gdy we wrześniu 1945 

r. pełną parą ruszyły prace około 
przygotowania „daru” dla Polski, 
M. Gębarowicz ~ jako „element 
niepewny i niepożądany” - został 
całkowicie odsunięty od jakiego-
kolwiek wpływu na podejmowa-
nie zasadniczych decyzji, przy 
czym nadzorująca przygotowa-
nie „daru” ukraińska komisja nie 
szczędziła mu licznych szykan i 
przykrości.
Uwagi powyższe staną się może 
bardziej zrozumiałe, gdy przybli-
żymy realia dokonanego w latach 
1946-1947 przez Ukraińców po-
działu zbiorów lwowskich. Przy-
jętą przez nich generalną zasadą 
było, że wszystkie materiały po-
chodzące lub odnoszące się do 
ziem leżących na wschód od linii 
Curzona, a zwłaszcza materia-
ły związane (w pojęciu komisji 
ukraińskiej) z historią i kulturą 
zachodniej Ukrainy, a także w 
jakikolwiek sposób wiążące się z 
Rosją, Białorusią, Podolem, Wo-
łyniem, Litwą, Turcją itd. miały 
pozostać we Lwowie. Zasady tej 
przestrzegano nawet w stosunku 
do materiałów, w których była 
choćby jedna wzmianka doty-
cząca zachodniej Ukrainy. Znany 
był przypadek, że wielki fascykuł 
zawierający materiały wielkopol-
skie i śląskie nie mógł być zwró-
cony Polsce, gdyż znalazła się w 
nim tylko jedna karta poświęcona 
Żółkwi. Odnosiło się to także do 
wszelkich materiałów obcych, 
nie wiążących się W opinii komi-
sji ukraińskiej z Polską.
Jak wyglądał podział w praktyce? 
Z Biblioteki Ossolineum Ukraiń-
cy planowali pierwotnie przeka-
zać zaledwie 30 tysięcy tomów 
książek. Liczba ta była kilkakrot-
nie podwyższana, aby wreszcie 
ostatecznie dojść w maju 1946 r. 
do 150 tysięcy starych druków, 
druków XIX i XX w. i rękopi-
sów, co stanowiło zaledwie ok. 
15-20% całości zbiorów, przy 
czym nie uwzględniono w ogóle 
zbiorów graficznych, kartogra-
ficznych oraz praktycznie całe-
go zbioru czasopism polskich z 
XIX-XX w. Personel polski wy-
konywał prace tylko techniczne, 
natomiast decyzja, kierownictwo 
i kontrola została powierzona 
Ukraińcom. Lokale, w których 
odbywało się pakowanie, były 
zamykane i personel polski nie 
miał do nich dostępu, a cała praca 
odbywała się w ogromnym po-
śpiechu. Podczas dzielenia zbio-
rów stosowano dość oryginalne 
kryteria. Zakwestionowano m.in. 
akt abdykacji króla Stanisława 
Augusta ponieważ nastąpił w 
Grodnie, druki leszneńskie Jana 
Amosa Komeńskiego jako bohe-
mica, wszelkie druki dotyczące 
dysydentów, materiały dotyczące 
konfederacji barskiej, korespon-
dencję dyplomatyczną dotyczącą 
rozbiorów Polski.
Podobnie przedstawiała się sytu-
acja w muzeach lwowskich. W 
Muzeum Historycznym polski 
personel został całkowicie od-
sunięty, a większość pierwotnie 
wytypowanych do przekazania 
Polsce eksponatów komisja ukra-
ińska zakwestionowała. Tak np. 
z pierwotnego spisu obrazów, 
który obejmował 1000 pozycji, 
pozostało zaledwie 105, wśród 
których tylko nieznaczny pro-
cent stanowiły cenniejsze. W 
Galerii Obrazów większość wy-
typowanych do wysłania przez 
polskich pracowników obrazów 
komisja ukraińska zakwestiono-

wała. Polecono m.in. wyłączyć 
wszystkie tzw. martwe natury, 
portrety dzieci, obrazy przedsta-
wiające zwierzęta, sceny i widoki 
ze Wschodu, Francji itd., malo-
wane zresztą przez polskich ar-
tystów, oraz obrazy poruszające 
ogólniejsze tematy, jak np. cykl 
„Wojna” Grottgera, motywując 
to tym, że wszystkie te dzie-
ła posiadają „międzynarodową 
wartość”. Argumentowano także, 
że portrety osobistości polskich 
malowane przez artystów obcych 
nie posiadają żadnego związku z 
kulturą polską, że wszystkie por-
trety kobiece, malowane nawet 
przez artystów polskich, nie mają 
znaczenia dla narodu polskiego. 
Sprzeciwiono się wysłaniu do 
Polski szkicu Jana Stanisław-
skiego przedstawiającego widok 
Zakopanego, ponieważ w tej 
miejscowości bawił kiedyś „nasz 
wielki Lenin”, oraz portretu dzie-
ci Jana Matejki, gdyż uznano, że 
jest to zbyt ładny obraz na pre-
zent. Poza tym skreślono wszyst-
kie cenniejsze eksponaty (np. po-
piersie Chopina Xawerego Duni-
kowskiego, portrety Boznańskiej, 
rysunki Wyspiańskiego, obrazy 
Jacka Malczewskiego i Juliu-
sza Kossaka) motywując to tym, 
że w Polsce znajduje się wiele 
dzieł tych artystów, we Lwowie 
natomast musi być odpowied-
nio reprezentowana sztuka „naj-
bliższego sąsiada Ukrainy”. Na 
takich samych zasadach w Mu-
zeum Przemysłu Artystycznego 
odpadła porcelana korecka itp. 
jako ukraińska, pasy słuckie jako 
białoruskie, meble gdańskie jako 
niemieckie.
Pozbawiony oficjalnego wsparcia 
ze strony władz polskich i coraz 
bardziej ograniczany w swoich 
kompetencjach prof. Gębarowicz 
był bezsilnym świadkiem poczy-
nań Ukraińców. Tak, jak w latach 
pierwszej okupacji sowieckiej 
1940-1941, tak i teraz obserwo-
wał rozgrabianie i zawłaszczanie 
polskich zbiorów narodowych. 
Szczególnie podział zbiorów 
Ossolińskich, dokonany arbitral-
nie przez Ukraińców bez liczenia 
się ze zdaniem i racjami strony 
polskiej, był nie tylko klęską jego 
ponad dwuletnich wysiłków o 
uratowanie dla Polski tej substan-
cji narodowej, ale także osobistą 
tragedią ostatniego lwowskiego 
dyrektora tej instytucji.
Pozostając na swoim posterun-
ku we Lwowie, M.Gębarowicz 
zrobił wszystko, co mógł, dla 
ratowania dóbr polskiej kultu-
ry. A zrobił rzeczywiście wiele. 
Najwięcej zawdzięcza mu wro-
cławskie Ossolineum. Niestety, 
ciągle sprawa ratowania pol-
skich dóbr kultury we Lwowie 
jest przysłowiową „białą plamą”. 
Przez wiele lat nie można było o 
tym oficjalnie pisać, obecnie nie 
żyje już większość uczestników 
i świadków wydarzeń. Również 
i prof. Gębarowicz nigdy nie do-
czekał się uznania za swoje za-
sługi. Dlatego też przypomnienie 
tych faktów w setną rocznicę jego 
urodzin jest jakąś formą oddania 
hołdu temu wybitnemu polskie-
mu humaniście i wielkiemu pa-
triocie.

Aleksander Szumański „Lwow-
skie Spotkania”

Źródła:
http://www.lwow.home.pl/ge-
barowicz.html

http://www.lwow.home.pl/gebarowicz.html
http://www.lwow.home.pl/gebarowicz.html
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Jesteś pasjonatem Kresów? 
Koniecznie skontaktuj się z  

Kresowym Serwisem 
Informacyjnym

redakcjaksi@kresy.info.pl
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Partnerzy medialni 
Zostań PARTNEREM MEDIALNYM

Nie może Ciebie tutaj zabraknąć

Nasze serwisy 

www.kresy.info.pl

www.wolyn.org

www.27wdpak.btx.pl

- targi, reklama, poligrafia
 - komputery i  sieci internetowe, 

- hosting, konta internetowe 
-domeny i skrzynki pocztowe 

- nagłośnienie
02-670 Warszawa ul. Puławska 

240/60
22 8534397 ; 501 153340

Ten numer gazety 
powstał dzięki 
Agencji Reklamowej 
BARTEXPO

My gazety tak mamy - uwielbiamy reklamy

Marsz Pamięci w 75. rocznicę ludobójstwa (2018)

Poszukujemy wolontariuszy do 
prowadzenia serwisów. 
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