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K A L E N D A R I U M Moje Kresy -WładyLUDOBÓJSTWA.
sława Żółtaniecka cz.1
Razem z ojcem i młodszym roKwiecień 1944 ROK

...strona 21

Ukraińcy są inspiracją
dla amputacji polskiej
historii i polskiego dziedzictwa kulturowego

O duchowieństwie rzymskokatolickim na Kresach Wschodnich,
w tym na Wołyniu w czasach II
Rzeczypospolitej i po wybuchu II
wojny światowej można mówić
w kilku aspektach. Oczywiście
najważniejszy z nich - zgodny z
powołaniem do stanu kapłańskiego - to posługa duszpasterska,
połączona z kształtowaniem patriotycznych postaw wobec odrodzonej ojczyzny. To także przekazywanie ważnych......strona 38

18 kwietnia bieżącego roku przypada 75 rocznica śmierci dowódcy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK,
walczącej na froncie wschodnim z wojskami niemieckimi. Do dziś niestety nie udało się badaczom wyjaśnić
czy to był zamach czy przypadek. Ppłk Jan Wojciech Kiwerski ps. „Oliwa” poległ w lasach Mosurskich na
Wołyniu w rejonie futoru Dobry Kraj. Pochowany został w okolicy gajówki Stężarzyce
Dokończenie na stronie 20
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DDZIAŁANIA
27
WOłYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY
AK (kwiecień 1944 r.)
Do pierwszego starcia z regularnymi jednostkami wojsk niemieckich
doszło 2 kwietnia 1944 r. Oddział
niemiecki zaatakował 2 kompanię
I/50 pp, stacjonującą w miejscowości Sztuń. Atak piechoty niemieckiej wspierała artyleria (rozmieszczona za lasem Podstawie),
która ostrzeliwała ......strona 43

dzeństwem - Gienkiem i Jadwigą poszliśmy rano do naszego
kościoła pod wezwaniem Matki
Bożej z Góry Karmel lub po prostu Matki Boskiej Szkaplerznej w
Budkach Nieznanowskich. Nic nie
zapowiadało, że będzie to dla nas
tak tragiczny dzień. Był to trzeci
dzień Świąt Bożego Narodzenia
– uroczystość św. Jana Chrzciciela. Mszę świętą celebrował ksiądz
proboszcz Józef Skrabalak. Kapłan według starego ......strona 52

NON OMNIS MORIAR - NIE WSZYSCY UMRĄ ZAPOMNIAN POETKA Z
RÓWNEGO - ZUZANNA GINCZANKA

Ze starej, czarno-białej fotografii z
1938 roku patrzy na nas uśmiechnięta, piękna młoda kobieta o dużych, ciemnych oczach... Przyszła
na świat w Kijowie w 1917 roku,
w rodzinie zasymilowanych, rosyjskich Żydów. Jej rodzice wyjechali do Polski niedługo po wybuchu rewolucji ....strona 54

„LUDOBÓJSTWO
OUN – UPA” - powiat
Przemyślany- JÓZEF
WYSPIAŃSKI
Mam przed sobą bardzo ciekawe
opracowanie dotyczące okrutnych
czasów i bestialskich mordów na
ludności polskiej na terenach powiatu przemyślańskiego na polskich Kresach. ....strona 55

Kiermasz Wielkanoc- To nie są pasjonaci- to „Wojna polsko-ukrany KAZIUK PRASKI są ofiary zbrodni ludo- ińska” na Wołyniu w
2019
bójstwa
zeznaniach banderowMiejsce: plac przed Bazyliką Naj- „Huta Pieniacka to polska wioska ców.
Naprzód! Naprzód!
świętszego Serca Jezusowego w położona niegdyś w wojewódz- „W czerwcu 1943 roku przedstaPrzekroczyć tory kole- Wielcy
zapomniani
Warszawie, ul. Kawęczyńska 53, twie tarnopolskiem na pograniczu wiciel Centralnego Prowidu OUN
jowe.
Lwowianie
– Leopold
dojazd tramwajami 7 i 13 do pętli Podola i Wołynia. Mieszkańcy tej „KŁYM SAWUR” przekazał mi
W
depeszy
z
16
kwietnia
1944
r.
Staff
poeta
trzech
epok
tramwajowej (przystanek: Kawę- wsi, żyli tak jak wszyscy w okoli- ustnie tajną dyrektywę Centralneczyńska- Bazylika)...strona 3

cy. Ich domy...strona 9

go Prowidu......strona 16

75 rocznica tragedii w MIESZKAĆ NA
Wykupienie mnogości
Hucie Pieniackiej i Ko- KRESACH
Polaków z niewoli
Gdy 1 listopada 1945 roku Maria Adampol (tur. Polonezkoy) to wieś
rościatynie
Walkow wraz z synami Bogumiłem (ur. 1929) i Jerzym (ur. 1941)
wsiadała do bydlęcego wagonu,
zadawała sobie zapewne wiele pytań, w tym jedno, czy kiedyś jeszcze ...strona 10

położona niedaleko Stambułu,
którą założył w roku 1842 Adam
Czartoryski. Do dziś na stanowisko burmistrza wybiera się z szacunku dla tradycji – Polaka. Polacy
stanowią mniejszość, ...strona 18

Zmarł więzień Au- Generał Leopold Okuschwitz. Jan Kobylań- licki „Niedźwiadek”
1898 - 1946. Ostatni
ski (1923-2019)
W dniu 27 marca 2019 roku zmarł dowódca AK, Obońca
Jan Kobylański, pomysłodawca i Lwowa

Nasza kompania otrzymała zadanie na kierunlu: Włodzimierz Uściług

W niedzielę 10 marca 2019r. z
udziałem arcybiskupa Józefa Michalika i greckokatolickiego arcybiskupa Eugeniusza Popowicza
– Metropolity Archidiecezji Przemysko- Warszawskiej...strona 5

wieloletni prezes Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polonijnych
Ameryki Łacińskiej. Miał 95 lat.
Jan Kobylański urodził się w Równem na Wołyniu 21 lipca 1923
roku. Od lat mieszkał w Urugwaju, będąc przedsiębiorcą ...strona 7

Leopold Okulicki, ps. „Niedźwiadek”, „Biedronka”, „Bronka”,
„Jan”, „Jan Mrówka”, „Jan Ogór”,
„Kobra”, „Konrad”, „Kula”, „Miller”, „Mrówka”, „Stary Boba”,
„Osa”, „Pan Jan”, „Sęp”, „Termit”ur. 12 listopada 1898 ...strona 12

Wieczorem otrzymujemy rozkaz
spakowania się. Około drugiej w
nocy zarządzono alarm z zachowaniem zupełnej ciszy. Składamy
plecaki na wozy taborowe, a sami
idziemy na miejsce zbiórki. Odbywa się normalny rytuał odliczania,
raport i formowanie.....strona 19

dowódca dywizji meldował: „Sowieci odeszli dziś w nocy na wsch.
brzeg Turii. Jesteśmy otoczeni w
terenie, z którego jest wyjście tylko przez cieśniny. Prawie zupełnie
bez amunicji. Proszę o.....strona 49

Leopold Staff (ur. 14 listopada
1878 roku we Lwowie, zm. 31
maja 1957 roku w Skarżysku- -Kamiennej) – polski poeta, tłumacz i
eseista. Jeden z najwybitniejszych
twórców literatury.....strona 56
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75 rocznica tragedii w Hucie
Pieniackiej i Korościatynie
Redakcja

W niedzielę 10 marca 2019r. z
udziałem arcybiskupa Józefa Michalika i greckokatolickiego arcybiskupa Eugeniusza Popowicza
– Metropolity Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej w kościele Świętej Trójcy w Przemyślu
odbyły się obchody 75. rocznicy
ludobójstwa Polaków w Hucie
Pieniackiej i Korościatynie przez
nacjonalistów ukraińskich.
Mszy św. przewodniczyli arcybiskupi w koncelebrze duchownych
trzech obrządków: rzymsko- i
greckokatolickiego oraz ormiańskiego. Z nimi modlił się także
kapłan prawosławny. W Eucharystii polecano nie tylko ofiary mordu, ale także Ukraińców, którzy
ratowali Polaków przed bandami
UPA i SS-Galizien.
Kazanie wygłosił ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, który stwierdził,
iż przyczyną tej tragedii był nacjonalizm. Przypomniał słowa bł.
greckokatolickiego biskupa Grzegorza Chomyszyna, który określił
nacjonalizm największą współczesną herezją i wskazywał, że
nie królestwo ziemskie, ale królestwo Boże jest najważniejsze.
Zaznaczył, że nacjonalizm „nie

jest chorobą jednego narodu, ale
wszystkich ludzi, którzy uważają,
że można w imię swojej ideologii
zabijać i niszczyć ludzi o innych
przekonaniach, innej narodowości i innego wyznania”.
Abp Eugeniusz Popowicz zauważył, że po raz pierwszy oba
Kościoły modlą się wspólnie za
Polaków, którzy zginęli z rąk
Ukraińców. Zaznaczył, że był to
mord „haniebny”. Zwrócił uwagę, że ziemia przemyska jest
usiana mogiłami i krwią obu narodowości. Zaznaczył, że i Polacy
i Ukraińcy mają swoje historie i
cierpienia wpisane w losy swoich

przodków, jednak trzeba realizować wezwanie św. Jana Pawła II
do zasypywania rowów nienawiści i budowania lepszego jutra.
Nawiązał do obrzędu przebaczenia win, który w tę niedzielę był
odprawiany w cerkwiach greckokatolickich. W jego trakcie ksiądz
prosi wiernych o wybaczenie
grzechów względem nich. – Dzisiaj możemy powtórzyć te słowa i
powiedzieć do tych, którzy stracili swoich bliskich: i was prosimy
o wybaczenie – mówił. Wyraził
nadzieję, że pamięć o ofiarach
zbrodni będzie trwać, ale zostanie
przemieniona dzięki przebaczeniu i miłości, a ta miłość „odmieni
świat i oblicze naszej przemyskiej
ziemi”.
Po Mszy Świętej przy pomniku
martyrologii Polaków w Hucie
Pieniackiej i na Kresach (pomnik
w murze klasztornym) miała
miejsce ekumeniczna modlitwa
w intencji ofiar ludobójstwa i o
pojednanie z udziałem zaproszonych duchownych.
Uroczystości w Przemyślu zorganizowało Stowarzyszenie Pamięci Polskich Termopil i Kresów
przy wsparciu rzeszowskiego IPN
i samorządu wojewódzkiego.
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Kampania mobilna o
ukraińskim ludobójstwie na obywatelach
II RP - Przemyśl
Redakcja

To będzie już trzecia kampania
mobilna Fundacji „Wołyń Pamiętamy”. Pierwsza została zrealizowana w Warszawie w dniach od
4 lutego do 10 lutego 2019 roku,
druga we Wrocławiu która rozpoczęła się 19 marca a teraz trwa
akcja zbierania pieniędzy na kampanię w Przemyślu.
Historia jest cały czas fałszowana
przez stronę ukraińską a w naszym Kraju niestety jeszcze nie
doczekaliśmy się rządów, które
pozwolą naszym dzieciom uczyć
się w szkołach o tragedii, która
spotkała nas z rąk ukraińskich sąsiadów. Musimy sami walczyć o
PAMIĘĆ i PRAWDĘ dla naszych
bestialsko pomordowanych Ro-

daków, którzy po dziś dzień dalej
leżą w haniebnych dołach śmierci niejednokrotnie przysypanych
śmieciami lub specjalnie zasypanych studniach.
Celem zbiórki jest zebranie funduszy na tygodniową kampanię
informującą społeczeństwo o
ukraińskim ludobójstwie na Polakach, które miało miejsce na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej
w latach 1939-1947.
Indywidualny numer konta tej
zrzutki
15 1750 1312 6885 5791 2715
1619
Tytuł wpłaty: wpłata na kampanię mobilną.

Pikieta: Powiedzmy NIE
dla potępienia przez
Senat
RP
Akcji
Wisła
Andrzej Łukawski

OUN-UPA uznani za walczących?
Redakcja za uatime.net

Kijów: Po trzech miesiącach od
publikacji weszła w życie ustawa
„O statusie weteranów wojennych”, gwarantująca bandytom z
tej formacji nadanie przywilejów
socjalnych.
Zgodnie z ukraińskimi przepisami ustawa wchodzi w życie trzy
miesiące po publikacji, poinformowała ukrainskaya Pravda.
Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła
ustawę uznającą wszystkich „wo-

jowników” OUN-UPA za „walczących”.
Według Poroszenki uczestnicy
„walk” zostali uznani za „osoby biorące udział we wszystkich
formach walki zbrojnej o niepodległość Ukrainy w XX wieku w
ramach Ukraińskiej Powstańczej
Armii, Ukraińskiej Powstańczej
Armii Ataman Tarasa Boroweca
(Bulba)„ Polesia Sich ”, Ukraińskiej Ludowej Armii Rewolucyjnej (UNRA), zbrojne jednostki

Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i zgodnie z ustawą
„O statusie prawnym i pamięci bojowników o niepodległość
Ukrainy w XX wieku” uznani za
„bojowników o niepodległość
Ukrainy w XX wieku” Procedura przyznawania statusu UBD
tym osobom zostanie ustalona
przez Gabinet Ministrów. W ciągu tych trzech miesięcy Gabinet
Ministrów miał przyjąć i wdrożyć
przepisy niezbędne do wdrożenia
prawa i dostosować inne przepisy
do tego prawa. Analitycy „Ukraińskiego Instytutu Przyszłości”
Jurij Romanenko i Denis Monastyrsky przeanalizowali teraźniejszość i przyszłość sił paramilitarnych na Ukrainie.
Niektóre znaki „’’ są celowo wstawione w tekst oryginalny gdyż
zdaniem naszej redakcji idzie to
wszystko w złym kierunku a władze w Warszawie nabrały wody w
usta na jawną gloryfikację morderców obywateli II RP.

Ruch Społeczny Porozumienie
Pokoleń Kresowych zaprasza na
pikietę która odbędzie się przed
Senatem RP w dniu 27 kwietnia.
Pikieta jest wydarzeniem na
FB znajdującym się pod adresem https://www.facebook.com/
events/1944500758952750/
Wydarzenie z kolei ma na celu
dotarcie do jak największej grupy
FBkowych Kresowian i Patriotów
którym bliskie są polskie Kresy.
i zebranie jak największej ilości
podpisów pod petycją.
Dla nieposiadających konta na
FB, pocztą elektroniczną można
udostępnić sam link znajdujący
się pod petycją.

https://www.petycjeonline.com/
uchyli_haniebn_dla_polski_i_polakow_senack_uchwa_potpiajcj_
akcj_wisa?u=2353168
We wstępnej fazie musimy zebrać
jak największą ilość podpisów
indywidualnych, organizacji oraz
fundacji i stowarzyszeń.
Po zebraniu i wydrukowaniu
podpisów, dołączymy je do petycji skierowanej do Marszałka i
Senatorów podczas PIKIETY 27
kwietnia PRZED SENATEM.
Proszę śledzić FBkowe wydarzenie na którym wkrótce pojawi się
więcej szczegółów.
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Kiermasz Wielkanocny
KAZIUK PRASKI 2019
Margarita Chilińska
Miejsce: plac przed Bazyliką Najświętszego Serca Jezusowego w
Warszawie, ul. Kawęczyńska 53,
dojazd tramwajami 7 i 13 do pętli
tramwajowej (przystanek: Kawęczyńska-Bazylika)
SOBOTA, 13 KWIETNIA
08:00 – 18:00
Jarmark Kaziukowy (kiermasz wielkanocny), a w nim: rękodzieło m.in.
palmy wileńskie, pisanki, wyroby
świąteczne, produkty regionalne, miód, sery, tradycyjne chleby
i wyroby wędliniarskie; gastronomia
10:00 – 18:00
Obozowisko
Chorągwi Rycerstwa Ziemi
Sandomierskiej: turniej łuczniczy, pokazy techniki i taktyki
walk wojsk pieszych: halabardników, pawężników; broni palnej:
bombard, foglerzy, hakownic,
piszczeli; możliwość przymierzenia uzbrojenia i strojów z epoki oraz zapoznania się z bronią;
nauka tańców dworskich i inne
atrakcje
11:00 – 12:00
Przemarsz Orszaku św. Kazimierza z placu
przed Katedrą Warszawsko-Praską (wzdłuż ulic: Floriańskiej,
Kłopotowskiego, Jagiellońskiej,
Okrzei, Ząbkowskiej, Kawęczyńskiej) do placu przed Bazyliką
NSJ
12:00 – 12:50
Uroczysta
Msza św. w Bazylice NSJ. (oprawa muzyczna – Orkiestra z Szastarki)

Koncert prowadzą:
Ciotka Franukowa (Anna Adamowicz) z Wilna i Jarosław Witaszczyk
12:50 – 13:00
Uroczyste rozpoczęcie „Kaziuka Praskiego”
– przemówienie św. Kazimierza
do zgromadzonych, salwa armatnia na cześć królewicza. Wystąpienie Pani Burmistrz Dzielnicy
Praga Północ m. st. Warszawy
Ilony Soi-Kozłowskiej
13:00 – 13:50
Polskie Studio
Teatralne w Wilnie – widowisko
pt. „Na wileńskiej ulicy”
13:50 – 14:00
Konkurs z nagrodami (Konkrus wiedzy o Wilnie i Pradze Północ)
14:00 – 14:30
Chorągiew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej –
pokazy i nauka tańca dworskiego,
gier i zabaw plebejskich, prezentacja sztuki wojennej z XV w.
14:30 – 15:15
Orkiestra dęta
z Szastarki – między utworami
ogłoszenie wyników Konkursu
Palm Wielkanocnych – rozdanie
nagród
15:15 – 16:15
Kapela Sołtysa
z Wąchocka – muzyka biesiadna,
kabaret
16:15 – 17:00
Chłopcy z Nowoszyszek – muzyka ludowa z
Wileńszczyzny
17:00 – 18:00
Folk Vibes –
polski zespół z Wileńszczyzny

13:00 - 16:00
Rodzinne gry
planszowe oraz warsztat dla
dorosłych „Zabytkowa makatka” stoisko informacyjno-warsztatowe PSM Michałów

NIEDZIELA PALMOWA, 14
KWIETNIA

13:00 – 16:00
Animacje, gry
i zabawy dla dzieci oraz warsztaty plastyczno-rękodzielnicze
zdobienia jaj wielkanocnych

10:00 – 11:15
Polskie
Studio Teatralne w Wilnie – spektakl dla dzieci pt. „Kopciuszek”
w Teatrze Oratorium

13:00 – 16:00 Bezpłatne badania
profilaktyczne SZPZLO Warszawa Praga-Północ

11:30 – 13:00
Msza św. w
Bazylice NSJ, Procesja z palmami

13:00 – 18:00
KONCERT
PLENEROWY

Wstęp na spektakle do Teatru
Oratorium jest bezpłatny.
UWAGA: Obowiązuje rezerwacja miejsc.
Rezerwacje:
teatroratorium@
gmail.com lub tel. 504 307 407

15:00 - 16:00
Zwiedzanie Bazyliki z przewodnikiem
(Krzysztof Michalski, PSM Michałów), zbiórka przy wejściu do
księgarni salezjańskiej
15:00 - 17:00
Warsztat wielkanocny w Domu Sąsiedzkim
„Moje Szmulki” (Łochowska 39)
19:00 – 20:00
Teatr Oratorium – spektakl pt. „Wywózki, łagry, Katyń” z okazji Dnia Pamięci
Ofiar Zbrodni Katyńskiej
PROGRAM
KONCERTU
PLENEROWEGO w dniu 13
kwietnia

08:00 – 18:00
Wielkanocny

Kiermasz

Organizator: Rada i Zarząd
Dzielnicy Praga Północ m. st.
Warszawy
Współorganizatorzy: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie, Oratorium
im. św. Jana Bosko przy Bazylice
NSJ w Warszawie, Towarzystwo
Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Warszawie.
Partnerzy: Praskie Stowarzyszenie Mieszkańców „MICHA-
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ŁÓW”, Teatr Oratorium, Fundacja Ja Jestem
Patronat medialny: Radio Warszawa, TVP 3 Warszawa, Polskie
Radio RDC
Catering: JAJKO BISTRO&CAFE
Produkcja koncertu: Agencja Artystyczna Varsovia Art
REGULAMIN KONKURSU
NA PALMĘ WIELKANOCNĄ
2019
Rada i Zarząd Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy, Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej oddział Warszawa,
Parafia NSJ i Oratorium św. Jana
Bosko ogłaszają KONKURS NA
PALMĘ WIELKANOCNĄ.
Cele konkursu:
•
Kultywowanie i propagowanie tradycji wśród mieszkańców dzielnicy i miasta
•
Prezentacja umiejętności
artystycznych wykonawców
•
Umożliwienie twórczej
konfrontacji i wymiany pomysłów w pracy artystycznej.
Warunki konkursu:
1.
Prace mogą być wykonane indywidualnie lub zbiorowo
bez ograniczeń wiekowych
2.
Bez względu na ilość
osób uczestniczących w wykonaniu palmy, przysługuje tylko jedna nagroda.
3.
W konkursie preferowane będą palmy wykonane z naturalnych surowców takich jak pędy
wierzby, bibuła, suszone kwiaty,
bukszpan itp.
4.
Forma i technika wykonania prac dowolna.
5.
Minimalna
wysokość
palmy - 1 metr.
6.
Do każdej pracy należy
dołączyć metrykę, która musi
zawierać następujące dane:

imię i nazwisko wykonawcy lub nazwa grupy wykonawców

wiek twórcy (twórców)
palmy

pełną nazwę przedszkola, szkoły, instytucji, organizacji,
stowarzyszenia itp.

dokładny adres korespondencyjny

numer telefonu oraz
adres mailowy do przedstawiciela wykonawcy (wykonawców)
palmy

UWAGA! Prace bez
prawidłowo wypełnionej metryki
nie będą oceniane
7.
Prace należy dostarczyć do Biura Oratorium im św.
Jana Bosko przy Bazylice NSJ
w Warszawie, ul. Kawęczyńska
53, 03-775 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do dnia
8 kwietnia 2019 r. Po wyzna-

czonym terminie prace nie będą
przyjmowane.

dyplomy i upominki w zależności
od zajętego miejsca w Konkursie.

Ocena i nagrody:
Jury, powołane przez organizatorów przy ocenie będzie brało pod
uwagę:
•
nawiązanie do treści religijnych związanych z Niedzielą
Palmową i tradycji polskich
•
ogólny wyraz artystyczny i pomysłowość
•
technikę wykonania
•
dobór materiałów
•
solidność wykonania
•
zgodność wykonania z
regulaminem konkursu
•
prace zostaną ocenione i
nagrodzone w następujących kategoriach wiekowych (kategorie
dotyczą zarówno prac indywidualnych jak i zbiorowych):
A.
dzieci w wieku przedszkolnym
B.
dzieci w wieku szkolnym , klasy I-IV
C.
dzieci w wieku szkolnym, klasy V-VIII
D.
młodzież,
uczniowie
szkół ponadpodstawowych
E.
młodzież powyżej 18
roku życia i dorośli (w tym prace
rodzinne i inne grupowe)

Wyniki konkursu:
Oficjalne ogłoszenie wyników
będzie miało miejsce w sobotę, 13
kwietnia 2019 r. o godz. 14:30
podczas plenerowego KONCERU „KAZIUK PRASKI 2019”,
który odbędzie się na Placu przed
Bazyliką NSJ w Warszawie przy
ul. Kawęczyńskiej 53
Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronach Urzędu
Dzielnicy Praga-Północ m. st.
Warszawy, Oratorium im. św.
Jana bosko w Warszawie: http://
www.oratorium.waw.pl/ oraz FB
Stowarzyszenia https://www.facebook.com/oratorium.waw/
W przypadku nieodebrania dyplomów i nagród w dniu ogłoszenia
wyników Konkursu zostaną one
przesłane do laureatów i uczestników, na wskazany w metryce
adres korespondencyjny, drogą
pocztową.

W każdej kategorii zostaną przyznane: 3 Nagrody Główne (za
zajęcie I, II i III miejsca) oraz
do 5 Wyróżnień w każdej kategorii. Ponadto Jury może przyznać Grand Prix Konkursu (bez
podziału na kategorie, biorąc
pod uwagę wszystkie zgłoszone
prace) oraz dodatkowe Nagrody
Specjalne zarówno dla prac indywidualnych jak i zbiorowych (np.
za najwyższą palmę)
Organizatorzy przewidują dla laureatów, wyróżnionych i wszystkich uczestników pamiątkowe

Postanowienia końcowe:
•
Prace zostają wykonane
i dostarczone na koszt własny
•
Istnieje
możliwość
zwrotu prac ich autorom w terminie od 15 do 21 kwietnia 2019 r.
Palmy, które nie będą odebrane
do dnia 19 kwietnia 2019 r. zostaną zagospodarowane przez organizatorów
•
W sprawach nie ujętych
w Regulaminie a mających istotny wpływ na organizację i przebieg konkursu, decydują organizatorzy.
Oratorium św. Jana Bosko, ul. Kawęczyńska 53, 03-775 Warszawa
Adres mailowy: oratorium.waw@
gmail.com
Tel. 228186551 lub 604994060
Warszawa, 7.04.2019 r.
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Relacja z protestu Kresowian na
skwerze Tarasa Szewczenki w Lublinie
Zdzisław Koguciuk

W dniu 09.03.2019 r Prezes Towarzystwa Ukraińskiego w Lublinie
dr Grzegorz Kuprianowicz zorganizował po raz kolejny na skwerze T.Szewczenki czytanie jego
poezji. W tej akcji uczestniczyło
15 osób dorosłych oraz 9 dzieci w
wieku szkolnym. Na stole nakrytym białym haftowanym obrusem
wyłożono książki: zbiór wierszy i
poematów pt. „Kobziarz” wydany w języku polskim i ukraińskim
oraz prawdopodobnie biografie T.
Szewczenki, a obok umieszczono
baner z wizerunkiem wieszcza. Na
tą antypolską manifestację wybrałem się z dziewięcioma osobami,
które w rodzinach doświadczyli
tragedii Wołynia i Kresów Południowo-Wschodnich. Posiadaliśmy ze sobą flagę narodową jako
dowód na to, że przyszliśmy tutaj
bronić godności narodu polskiego.
Baner ze strofami T.Szewczenki
z poematu Hajdamacy w tłumaczeniu Ukraińca Piotra Kuprysia,
„Wiec szanujcie się, złe Lachy –
Wściekłe psy: wytracać” umieściliśmy obok tablicy informacyjnej
„Skwer Tarasa Szewczenki”. W
tym roku bardzo profesjonalne i
kulturalne podeszła policja do naszego protestu. Nie spisywano nas
jak wcześniejszymi latami, pięciu
funkcjonariuszy policji po cywilnemu śledziło dyskretnie nasz każdy krok. W rozmowie jeden z nich
oświadczył mnie, że mamy prawo
wyrazić swoje niezadowolenie
lecz chodzi o to aby nie było tutaj
niepotrzebnych przejawów wrogości czy rękoczynów. Powyższe
świadczy o tym, że sprawę skweru T.Szewczenki przejęła policja
wyższej instancji, bo wcześniej
zajmował się tym II Komisariat
Policji ul. Walecznych 1 na którego terenie znajduje się skwer.
Udzieliłem wywiadu TVP Lublin
oraz Radiu Lublin ( załącznik)
gdzie przedstawiłem cel naszej
tutaj obecności, powyższe media
przedstawiły odbiorcom w miarę
równoważnie obie manifestacje
choć wiele moich wypowiedzi
szczególnie cytatów odnoszących
się do poematu Hajdamacy zostały pominięte. Wypowiedziałem
się również do tygodnika ukraińskiego „Nasze Słowo” gdzie pani
redaktor zapewniła mnie, że nic
z mojej wypowiedzi nie zostanie
zmienione ani pominięte. Zarecytowałem słowa Szewczenki
odnoszące się do Polaków, gdzie
wzywa do zbrodni „Morduj Lacha znowu”, wzywa do zadawania cierpienia Polakom „Meki
Lachom Meki! Meki straszne niewymowne, By aż piekło drgnęło”,
nadaje kult zbrodniarzom i oprawcom „Hejże zuchy Hajdamacy”.
Powiedziałem, że naszym dążeniem jest aby ten skwer posiadał
nazwę Sprawiedliwi Ukraińcy, bo
Ukraina posiadała wielu wspaniałych bohaterów i musimy tutaj w

Lublinie oddać im hołd i sprawiedliwość bo stanęli oni odważnie w
obronie bezbronnej cywilnej ludności polskiej, kiedy szalała banderowska pożoga.
Powyższy protest odsłonił kilka
dość szczegółowych wątków do
których chciałem się odnieść.
1.Jeden z uczestników czytania
poezji Szewczenki podszedł do
nas i stwierdził, że wypisane słowa
na banerze nie są słowami Tarasa
Szewczenki lecz osoby która wypowiada je w powyższym poemacie. Tak wiec wieszcz narodowy
Ukrainy nie odpowiada za powyższą treść napisu. I śmieszno i
straszno – tylko tak to można skomentować.
2.Ulotki o „czytaniu Szewczenki”
pojawiły się na wszystkich lubelskich uczelniach lecz na skwerze
nie widać było młodzieży studenckiej. Tak więc studenci ukraińscy
zdobywający wiedzę w Lublinie
powiedzieli dość posługiwania
się nimi i nie chcą budowania
tożsamości swojej ojczyzny na
okrucieństwach i sadyzmie kozaków, hajdamaków i banderowców.
Studenci ukraińscy chcą budowania relacji z młodzieżą polską na
zaufaniu, przyjaźni, pojednaniu i
zgodzie.
3.Silny wiatr w tym dniu ciągle
przewracał baner z wizerunkiem
Tarasa Szewczenki, podnoszono jego i podtrzymywano. Jest to
dowód na to, że dla Tarasa Szewczenki nie ma miejsca w naszym
mieście. „Morduj Lacha znowu”
- nie mogą dłużej wołać te strofy
Taras Szewczenko spod Zamku
Lubelskiego, który wielokrotnie
spływał krwią Polaków gdy służył
jako więzienie: carskie dla uczestników walk niepodległościowych,
członków ruchu komunistycznego, członków ruchu oporu w latach
okupacji niemieckiej, przeciwstawiających się komunistycznemu
zniewoleniu.
„Morduj Lacha znowu” słyszeli
Polacy z ust Semena Nalewajko,
kiedy zdobył Mohylew i Słuck dokonując licznych pogromów i rzezi. „Morduj Lacha znowu” słyszało 5000 tysięcy polskich jeńców
wojennych pod Batohem kiedy
Bohdan Chmielnicki wydał osobisty rozkaz do ich wymordowania,
podrzynając gardła lub ścinając
głowy. „Morduj Lacha znowu”
słyszeli Polacy z Żabotyn, Smiła,
Czerkas, Łysianki, Bohusława,
Humania, Korsunia, Czehrynia,
Kaniowa, Fastowa, Brusiłowa,
Makarowa, kiedy mordowała ich
hajdamacka dzicz. „Morduj Lacha
znowu” słyszeli Polacy w Hutcie Pieniackiej, Chodaczkowie
Wielkim, Podkamieniu, Janowej
Dolinie, Gaju, Porycku, Paroślu,
Ostrówkach, Zabarach, Wiśniowcu i z ponad 1500 miejscowości
Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej, kiedy dokonywa-

ła ludobójstwa naszych rodaków
formacja SS-Galizien i UPA-OUN.
Najwyższy czas powiedzieć głośno i wyraźnie dość i zacząć budować wspólną przyszłość na wartościach, które łączą nasze narody.
Bo jeżeli nie podejmiemy tego wezwania to historia nam nigdy tego
nie wybaczy.
Naród ukraiński wydał na świat
wielu wspaniałych ludzi, którzy
ryzykując swoim i swoich rodzin
bezpieczeństwem ratowali innych.
Wielu Ukraińców oddało życie
tylko za to, że okazali człowieczeństwo, serce potrzebującym,
że pomogło tym którzy potrzebowali takiej pomocy. Sprawiedliwi
Ukraińcy- to Im należy oddać
hołd i pamięć - to Im należy się w
Lublinie Skwer obok Zamku Lubelskiego.
Dziękuję Radnym Miasta Lublin,
którzy rozumieją konieczność
zmiany nazwy skweru. Dziękuje
radnemu Stanisławowi Brzozowskiemu za wystąpienie do Prezydenta Miasta Lublin o podję-

cie energicznych działań w celu
zaspokojenia słusznych żądań
społeczności Kresowiaków. Jeśli
chcemy przetrwać jako wspólnota
narodowa, to nie możemy gloryfikować cudzych pseudo-bohaterów i do tego takich, którzy pisali
pochwalne wiersze na cześć morderców i zbrodniarzy jakimi byli
Maksym Żeleźniak i Iwan Gonta.

Jeśli szczerze kochamy Ukraińców
i chcemy im pomóc, to musimy
dać im wyraźnie do zrozumienia,
że nie mogą budować swojej tożsamości narodowej na barbarzyńskiej kulturze i ideologii – pisze w
w/w piśmie Radny Miasta Lublin.
(Załącznik poniżej).
Zdzisław Koguciuk
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Oświęcim Wielkanocne jajko. 75 rocznica tragedii w Hucie Pieniackiej
Włodzimierz Paluch

Szanowni Państwo!
W NIEDZIELĘ PRZEWODNIĄ
tj 28 kwietnia 2019 roku o godz.
16.00 w Hotelu „Kamieniec” ul.
Zajazdowa 2 w Oświęcimiu spotkajmy się w gronie Kresowian
i sympatyków Kresów Wschodnich na tradycyjnym „Jajeczku”.
Zapraszam wszystkich stałych
uczestników naszych spotkań.
Mile będą widziani członkowie
rodzin i znajomi.
Na spotkaniu będzie okazja do
dyskusji o naszych działaniach w
najbliższym okresie czasu.
Ogłaszamy też konkurs na najładniejszą pisankę wykonaną we
własnym zakresie.

Koszt udziału w spotkaniu - 25 zł.
Aby prawidłowo przygotować
stoły na nasze spotkanie /i potrawy/ - proszę o przekazanie informacji o swoim udziale w spotkaniu na zwrotny adres e-mail lub
tel 338422551 lub 609808529 do
dnia 24.04.2019 r.
Z kresowym pozdrowieniem, w
oczekiwaniu na potwierdzenie
udziału.
Włodzimierz Paluch - prezes Klubu „Samborzan” Towarzystwa
Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich w Oświęcimiu

Pomoc kościołowi w Ikaźni
Jolanta Iskra.

i Korościatynie

Redakcja za przemyska.pl
W niedzielę 10 marca 2019r. z
udziałem arcybiskupa Józefa Michalika i greckokatolickiego arcybiskupa Eugeniusza Popowicza
– Metropolity Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej w kościele Świętej Trójcy w Przemyślu
odbyły się obchody 75. rocznicy
ludobójstwa Polaków w Hucie
Pieniackiej i Korościatynie przez
nacjonalistów ukraińskich.
Mszy św. przewodniczyli arcybiskupi w koncelebrze duchownych
trzech obrządków: rzymsko- i
greckokatolickiego oraz ormiańskiego. Z nimi modlił się także
kapłan prawosławny. W Eucharystii polecano nie tylko ofiary mordu, ale także Ukraińców, którzy
ratowali Polaków przed bandami
UPA i SS-Galizien.
Kazanie wygłosił ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, który stwierdził,
iż przyczyną tej tragedii był nacjonalizm. Przypomniał słowa bł.
greckokatolickiego biskupa Grzegorza Chomyszyna, który określił
nacjonalizm największą współczesną herezją i wskazywał, że
nie królestwo ziemskie, ale królestwo Boże jest najważniejsze.
Zaznaczył, że nacjonalizm „nie
jest chorobą jednego narodu, ale
wszystkich ludzi, którzy uważają,
że można w imię swojej ideologii
zabijać i niszczyć ludzi o innych
przekonaniach, innej narodowości i innego wyznania”.
Abp Eugeniusz Popowicz zauważył, że po raz pierwszy oba
Kościoły modlą się wspólnie za
Polaków, którzy zginęli z rąk
Ukraińców. Zaznaczył, że był to
mord „haniebny”. Zwrócił uwagę, że ziemia przemyska jest
usiana mogiłami i krwią obu narodowości. Zaznaczył, że i Polacy
i Ukraińcy mają swoje historie i
cierpienia wpisane w losy swoich
swą posługę duszpasterską pełnili dwj księża beatyfikowani przez
Jana Pawła II - ksiądz Stanisław
Pyrtek i Władysław Maćkowiak.

Nazywam się Jolanta Iskra. Mieszkam w Olsztynie.
Moja Rodzina przyjechała na Warmię z Kresów Północnowschodnich, z okolicy dawnego miasteczka Ikaźń w powiecie brasławskim
województwa wileńskiego.
Ikaźń to obecnie dość duża wies na
Białorusi.
Do tej pory miejscowość silnie
związana jest z Polską. Do dzisiejszego dnia wiekszość ludzi tam
mieszkajacych to Polacy. Ostoją
polskości był tam zawsze (i jest po
dzień dzisiejszy) kościół katolicki.
Kosciół pw Najświętszego Bożego

Ciała został wybudowany w 1912
roku.
Ze światynią w Ikaźni wiążą się
najpiękniejsze karty polskiej historii. To stad pochodziła Rodzina Klottów- bohaterów kolejnych
- począwszy od Powstania Styczniowego - polskich zrywów narodowych.
To tu ksiądz Władysław Buklarewicz zorganizował tzw. „Zieloną
Armię” - zbrojne oddziały składajace się z okolicznych mieszkańców, które miały wyzwolić Brasławszczyznę w 1919 roku.
To tu przed II Wojna Światową

Do dnia dzisiejszego, na wyraźne
życzenie parafian, msze odprawiane są w języku polskim, mimo, że
proboszczem jest Białorusin.
Kościół chyli się ku upadkowi.
Brakuje pieniędzy na konieczne
naprawy. Otrzymywane „grosze”
przeznacza się na - dosłownie - łatanie dziur w swiatyni. O poważnym remoncie nikt tu nawet nie
śmie mysleć.
Bardzo proszę!!!!! Pomóżmy kościołowi w Ikaźni. Wyremontujmy
dach światyni! Niech kościół w
dalszym ciągu bedzie ostoją polskości na Brasławszczyźnie.
-Wsparcie, link bezpośredni

https://pomagam.pl/kosciolwikazni?fbclid=IwAR1AH
CnWMED9zCSQnpK4Jj21
GIJprIYjlTeHnvMamwzQ9
1Y9ZhzbTKXLVU0

przodków, jednak trzeba realizować wezwanie św. Jana Pawła II
do zasypywania rowów nienawiści i budowania lepszego jutra.
Nawiązał do obrzędu przebaczenia win, który w tę niedzielę był
odprawiany w cerkwiach greckokatolickich. W jego trakcie ksiądz
prosi wiernych o wybaczenie
grzechów względem nich. – Dzisiaj możemy powtórzyć te słowa i
powiedzieć do tych, którzy stracili swoich bliskich: i was prosimy
o wybaczenie – mówił. Wyraził
nadzieję, że pamięć o ofiarach
zbrodni będzie trwać, ale zostanie
przemieniona dzięki przebacze-

niu i miłości, a ta miłość „odmieni
świat i oblicze naszej przemyskiej
ziemi”.
Po Mszy Świętej przy pomniku
martyrologii Polaków w Hucie
Pieniackiej i na Kresach (pomnik
w murze klasztornym) miała
miejsce ekumeniczna modlitwa
w intencji ofiar ludobójstwa i o
pojednanie z udziałem zaproszonych duchownych.
Uroczystości w Przemyślu zorganizowało Stowarzyszenie Pamięci Polskich Termopil i Kresów
przy wsparciu rzeszowskiego IPN
i samorządu wojewódzkiego.
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Kresy. Ostatni świadkowie.

Pomnik upamiętniający
pomordowanych rodaków
Potrzebna jest Wasza pomoc, aby powstała
na Kresach, stanie
również w Zielonej Górze druga część filmu. O kontynuację prosili nas

Kresowiacy.

Redakcja

Z przyjemnością informujemy o
inicjatywie jaka narodziła się w
Zielonej górze. 9 marca 2019 r.
„Gazeta Lubuska” która Kresami zajmuje się od lat opublikowała niżej prezentowany materiał;
Uczestnicy spotkania inaugurującego działalność komitetu budowy pomnika ©Michał Korn
W Zielonej Górze zawiązał się
społeczny komitet budowy pomnika upamiętniającego ofiary
mordów na Krasach w czasie II
wojny światowej i krótko po jej
zakończeniu. W spotkaniu inicjującym prace nad powstaniem
takiego obelisku wzięli udział
przedstawiciele środowisk kresowych.
- W województwie lubuskim
nie ma takiego miejsca, gdzie
spotkać mogłyby się wszystkie
kresowe środowiska naszego
regionu, miejsca, które oddawałoby ducha tamtej tragedii
- mówi inicjator budowy pomnika, prezes lubuskiego oddziału
Polska Press Grzegorz Widenka.
Uczestnicy spotkania jednogłośnie uznali, że obelisk stanąć powinien w przestrzeni publicznej
Zielonej Góry, bowiem podobne
upamiętnienia, które znajdują się
na cmentarzach nie mają takiej
siły oddziaływania, jak te umieszczone na placach i ulicach. Tymczasem Polacy, przede wszystkim
najmłodsi, mają wciąż mizerną

Dariusz Chajewski

wiedzę na temat tamtych tragicznych wydarzeń.
Z ramienia miasta „pilotowaniem” projektu zajmie się Zygmunt Stabrowski, doradca prezydenta Winnego Grodu, który
zadeklarował, że magistrat spróbuje znaleźć godną lokalizację
pomnika. Wsparcie, także to jak
najbardziej wymierne, obiecał
dyrektor poznańskiego oddziału
IPN Rafał Reczek. Na przewodniczącą komitetu wybrano jednogłośnie Małgorzatę Gośniowską
- Kolę, szefową stowarzyszenia
Huta Pieniacka, radną sejmiku i
doradcę wojewody lubuskiego.
- Cieszę się, że taka inicjatywa
powstała - stwierdziła M. Gośniowska - Kola. - O tym co
wydarzyło się w latach 40. minionego wieku na Kresach, a
przede wszystkim na Wołyniu,
głośno mówimy od niedawna i
zazwyczaj w duchu politycznej
poprawności. Tymczasem my
powinniśmy domagać się prawdy i oddawać hołd pomordowanym. Winni jesteśmy Im pamięć.
Za:
https://gazetalubuska.
pl/w-zielonej-gorze-staniepomnik-upamietniajacy-kresowatragedie/ar/13950659?fbclid=IwAR0rLxmm7GrK-UQkSkH0lhvP9wNKslXNgE1RTIGOvm4XAVGxi-e8znXRLOI#wiadomosci

„Gazeta Lubuska” Kresami
zajmuje się od lat, bo i jako
dziennik ukazujący się na ziemiach zwanych odzyskanymi
na ten temat byliśmy skazani.
Teraz rozpoczęliśmy kolejny
etap archwizowania historii, bo
każdego dnia jest coraz mniej
świadków świata, którego już
nie ma.
„Gazeta Lubuska” Kresami zajmuje się od lat, bo i jako dziennik ukazujący się na ziemiach
zwanych odzyskanymi na ten
temat byliśmy skazani. To właśnie tutaj, po roku 1945, zawędrowali przesiedleńcy, mieszkańcy
kresów
wschodnich
przedwojennej Rzeczpospolitej.
Wysiedlenia Polaków z Kresów
przebiegały w kilku etapach. Jeszcze podczas okupacji niemieckiej
przyjechali do Generalnej Guberni Polacy uciekający przed rzeziami ukraińskimi. W 1944 roku
do Polski Lubelskiej z tego samego powodu przyjechało ponad
100 tys. osób. Łącznie do 1948
przybyło z republik: litewskiej,
białoruskiej, ukraińskiej i z pozostałych terenów ZSRR 1,5 mln
osób. Dodatkowe przesiedlenia to
lata 1958 i 1959, gdy przybyło do
Polski ponad 200 tys. osób. Liczbę Polaków wysiedlonych z Kresów szacuje się - dane są oczywiście rozmaite - na 1,76 mln.
Wysiedleni z Kresów na zachodnie kresy powojennej Polski. Górny i Dolny Śląsk, Warmia i Mazury, Dolny Śląsk, Opolszczyzna,
Pomorze zachodnie i wreszcie
Ziemia Lubuska, gdzie największy odsetek mieszkańców przyznaje się do kresowych korzeni.
Ta część Polski naznaczona jest
kresowym stygmatem, a i często
obowiązkiem pamięci o krainie,

gdzie przez wieki byli Polacy, nawet w czasach, gdy nie było Polski.
Od fali wysiedleń minęło ponad
70 lat. Pozostają listy, fotografie, pamiątki, ale ludzi odchodzą.
Ludzie, w których pamięci Kresy
są nadal tymi prawdziwymi Kresami. Czas najwyższy stworzyć
multimedialne archiwum świadectw kresowych historii, zarówno życia na Litwie, Polesiu,
Wołyniu, Podolu, Bukowinie, jak
i tragicznych pożegnań z ziemią
ojców i dziadów. Odebrać głos
politykom i historykom, a oddać
świadkom… Zaczęliśmy tworzyć
archiwum rozmów wideo z naszymi mieszkańcami, którzy pochodzą z Kresów.
Szukamy świadków, którzy
opowiedzą o swoich kresach
Zapewne widzieliście nasze dwa
filmy - „W obronie Domu Katolickiego” i „Kresy”. Realizowała je wraz z nami ekipa filmowa
KOMA 2. Opowieści Kresowian, które złożyły się na drugi z tych filmów, zrobiły na niej
takie wrażenie, że postanowiła
zrobić kolejny obraz. A my zamierzamy jej pomóc. Będzie również poświęcony Kresom, jednak
nieco innym od tych pokazanych
w pierwszej części. Będą to Kresy
metropolii i większych miast. Po
obejrzeniu naszego filmu „Kresy” wielu widzów miało poczucie
niedosytu, poczucie, że opowiedziana w nim historia pożegnania
z rajem utraconym nie jest pełna
przez to, że zabrakło właśnie kresowych miast. Chcielibyśmy, aby
w tym nowym filmie w podróż do
kresowych miast zabrali nas Kresowianie. Chcielibyśmy wędrować z nimi ulicami i uliczkami,
mijać i wspominać ludzi, których

znali. I odtworzyć ich pożegnanie i ich tęsknotę. Może dzięki
temu pełniej zrozumiemy kresowego ducha i co mieści w sobie
pojęcie „Kresy”. Polskie Kresy.
Co
jest
potrzebne,
aby
ten
film
powstał?
Po pierwsze świadkowie, po
drugie pieniądze. Stąd nasza
prośba o kontakt ludzi, którzy
chcieliby opowiedzieć o swoich kresowych miastach i pożegnaniu z nimi. Ich relacje znajdą się w filmie, ale i w naszym
multimedialnym
archiwum
„Kresy - ostatni świadkowie”.
Po drugie potrzebne są pieniądze.
Stąd firma producencka Koma
2 szuka 150.000 na realizację
tego projektu. Tyle potrzebuje,
by ruszyć w Polskę, dotrzeć do
świadków z profesjonalną ekipą
filmową i nagrać wspomnienia
ostatnich żyjących Kresowian.
Jeśli chcecie dołożyć swoją cegiełkę do realizacji tego niezwykłego pomysłu wystarczy wejść
na stronę: https://patronite.pl/
kresy2 i przekazać datek na ten
cel. Liczy się każda złotówka.
Uzbierana kwota pozwoli firmie
Koma 2 na zapewnienie ekipie
sprzętu najwyższej jakości i stworzenie filmu na naprawdę światowym poziomie. A my dopilnujemy, aby był to film co najmniej
tak dobry, jak „Kresy”
Za:
https://plus.gazetalubuska.
pl/kresy-ostatni-swiadkowiepotrzebna-jest-waszapomoc-aby-powstala-drugaczesc-filmu-o-kontynuacjeprosili-nas-kresowiacy/
ar/13888615?fbclid=IwAR39ii-X4c9pCh9OXfM7CtMHGUcESyepbfvpuEEo17ScDiM7q-fFTmr-rAQ
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Zmarł więzień Auschwitz. Jan Kobylański (1923-2019)
Adam Cyra

nia i Polesia” przesłała numer 36
z 2002 roku z moim artykułem.
Zaznaczam, że wcześniej tekst ten
był również opublikowany jako
list na łamach „Naszego Dziennika”.

W dniu 27 marca 2019 roku zmarł
Jan Kobylański, pomysłodawca i
wieloletni prezes Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polonijnych
Ameryki Łacińskiej. Miał 95 lat.
Jan Kobylański urodził się w
Równem na Wołyniu 21 lipca
1923 roku. Od lat mieszkał w
Urugwaju, będąc przedsiębiorcą
i dyplomatą. W 1993 roku z jego
inicjatywy powołano do życia
Unię Stowarzyszeń i Organizacji
Polonijnych Ameryki Łacińskiej,
która działała do 2016 roku.
W 1990 roku Jan Kobylański
uhonorowany został przez prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski. Trzy lata później otrzymał
Krzyż Komandorski od prezydenta Lechy Wałęsy, a w 1997 roku –
za wybitne zasługi w działalności
polonijnej – prezydent Aleksander
Kwaśniewski odznaczył go Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą
Orderu Odrodzenia Polski.
W 2002 roku z bardzo mieszanymi
uczuciami przeczytałem artykuł
Mikołaja Lizuta „Sponsor Leppera i Ojca Rydzyka. Podwójne życie don Juana”, opublikowany w
„Gazecie Wyborczej” w numerze
149 z 28 czerwca 2002 roku.
Byłem wówczas członkiem Koła
Miejskiego Towarzystwa Miłośni-

ków Wołynia i Polesia w Oświęcimiu, które działało aktywnie do
2015 roku, wydając przez ponad
dwadzieścia lat kwartalnik „Wołyń i Polesie”, którego redaktorem
naczelnym była Halina Ziółkowska-Modła również pochodząca z
Równego na Wołyniu.
W numerze 36 z 2002 roku tego
kwartalnika opublikowałem tekst
dotyczący Jana Kobylańskiego,
więźnia KL Auschwitz, przywiezionego z więzienia na Pawiaku
do tego obozu 5 października
1943 roku, gdzie otrzymał numer
156228. Za swoją obozową przeszłość Kobylański po latach został
uhonorowany Krzyżem Oświęcimskim.
Numer Jana Kobylańskiego i nazwiska jego współtowarzyszy
obozowej gehenny zostało opublikowane w wydanej w 2000 r.
przez Towarzystwo Opieki nad
Oświęcimiem i Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w
Oświęcimiu trzytomowej „Księdze Pamięci. Transporty Polaków
z Warszawy do KL Auschwitz
1940-1944″.
Numer obozowy Jana Kobylańskiego
O wystawienie formalnego zaświadczenia, potwierdzającego
pobyt Jana Kobylańskiego w KL
Auschwitz, zwróciła się za po-

średnictwem miejscowej prokuratury w Oświęcimiu jego znajoma
w 1997 roku. W zdekompletowanych aktach byłego obozu Auschwitz figurował jednak tylko
numer obozowy Kobylańskiego,
a na tej podstawie nie mogła ona
otrzymać takiego zaświadczenia.
Nie było natomiast i nie było nigdy podstaw, aby zaprzeczać, że
Jan Kobylański posiadał w KL
Auschwitz numer 156228.
Wprost przeciwnie, za prawdziwością jego pobytu w KL Auschwitz przemawiają następujące
fakty; numery więźniom z jego
transportu nadawano głównie
w kolejności alfabetycznej, stąd
też przed nim, Janem Kobylańskim, figuruje Kłusek Antoni – nr
156227, natomiast po nim Kok
Stefan – nr 156229 (w swoim
artykule Mikołaj Lizut mylnie
podaje te nazwiska jako Kłoś i
Klusek). W zachowanym wykazie więźniów przywiezionych
do KL Auschwitz 5 października
1943 roku brak jest jednak danych
kilkudziesięciu więźniów, ponieważ istniejąca dokumentacja w
dużej mierze została zniszczona
przez SS przed ewakuacją obozu.
Stąd też sprawa braku dokumentów potwierdzających pobyt Jana
Kobylańskiego w Oświęcimiu nie
jest odosobnionym przypadkiem.
Ponadto przez ponad pięćdziesiąt
lat od chwili wyzwolenia KL Auschwitz nikt inny nie twierdził,
że przebywając w obozie, był
oznaczony tym numerem, a więć
nie ma podstaw, aby wiązać ten
numer z innym nazwiskiem niż
Jan Kobylański. Koronnym argumentem przemawiającym za pobytem Jana Kobylańskiego w KL
Auschwitz jest także jego numer
obozowy, który miał wytatuowany na ramieniu.
Redaktor Halina Ziółkowska-Modła (1924-2015)
Redaktor Halina Ziółkowska-Modła (1924-2015)

/ Numer obozowy Jana Kobylańskiego

Z powyższymi moimi rozważaniami zapoznał się sam Jan Kobylański, któremu redakcja „Woły-

Wkrótce wspomniana redakcja
„Wołynia i Polesia” otrzymała list
od Jana Kobylańskiego, datowany 28 stycznia 2003 roku. Przytaczam obszerne fragmenty tego
listu: „Jestem bardzo wdzięczny
za przesłanie mi egzemplarza
wydawanego przez Państwa biuletynu ‘Wołyń i Polesie’ (nr 4/36
z listopada 2002 r.). Państwa
biuletyn jest dla mnie publikacją
o charakterze bardzo sentymentalnym, stanowi bowiem więź
z Ziemią mojego dzieciństwa i
wspomnieniami z nią związanymi. (…) Bardzo dziękuję Państwu
za opublikowanie listu do redakcji
autorstwa Adama Cyry, którego
osobiście nie znam, ale któremu
to chciałbym – za Państwa pośrednictwem – przekazać podziękowania w moim imieniu. (…)
Powracając do listu Adama Cyry
pozwolę sobie poinformować,
iż służby specjalne postkomunistycznej Polski starały się usunąć
moje nazwisko z listy więźniów
Oświęcimia. Czynili to również
inni przedstawiciele władz polskich. Jednakże na szczęście Międzynarodowy Czerwony Krzyż
(…) a konkretnie działające przy
nim Międzynarodowe Biuro Poszukiwań (…), odpowiadając na
zapytanie polskiego Ministerstwa
Spraw Zagranicznych (nr ref.
MSZ 390-11/95) poinformowało
polskie ministerstwo w dniu 27
lipca 1998 (nr ref. 1 806 786), iż
w archiwum Międzynarodowego
Czerwonego Krzyża mają mnie
zarejestrowanego jako więźnia
politycznego nr 156228 obozu
koncentracyjnego w Oświęcimiu.
Kopię owego dokumentu przesyłam Państwu w załączeniu.
Ponadto, 30 sierpnia 2002 r., w ramach programu odszkodowań za
pracę przymusową i niewolniczą
w Niemczech, biuro Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji
w Genewie (International Organization for Migration – IOM)
przyznało mi odszkodowanie za
pobyt w niemieckich obozach
koncentracyjnych. Kopię owej
decyzji przesyłam Państwu w
załączeniu. (…) wielokrotnie już
bowiem wytwarzano i rozpowszechniano nieprawdopodobne kalumnie i oszczerstwa temat
mojej osoby po to, aby osłabić i
zniszczyć pozycję Polonii południowoamerykańskiej, która to
zawsze staje w obronie przeszłości historycznej narodu polskiego.
Czyniono to wszystko pod moim
adresem, zważywszy na fakt, iż
jestem prezesem Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej, prezesem zarządu
Związku Polaków w Argentynie,
skupiającego 32 organizacje polskie, oraz prezesem jedynych polskich organizacji patriotycznych
w Urugwaju (Towarzystwo im.

Marszałka Józefa Piłsudskiego i
Unii Polsko-Urugwajskiej). My,
Polacy, żyjący poza granicami
kraju, mamy nadzieję, iż w najbliższej przyszłości powstanie patriotyczny rząd polski, działający
w interesie całego narodu, również jego części rozsianej poza
granicami kraju.
Jak Państwo widzą, z kopii dokumentów wynika (…), iż byłem
więźniem obozu w Oświęcimiu i
posiadałem nr obozowy 156228.
(…) Wszystkich zainteresowanych chciałbym poinformować,
że mój ojciec nazywał się Stanisław Kobylański i był adwokatem
w Równem. Cała nasza rodzina
uciekła z Wołynia tuż przed nadejściem okupacji sowieckiej.
Wszystkie dane oraz dokumenty,
które Państwu przesyłam, przekazuję do Państwa dyspozycji, mogą
więc Państwo (…) opublikować
je w części bądź w całości lub też
przekazać innym organizacjom
czy instytucjom”.
Dodatkowo chciałem wyjaśnić,
że z zaświadczenia Biura Poszukiwań Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Arolsen z 27
lipca 1998 roku, udostępnionego
przez Jana Kobylańskiego, wynika, iż był on nie tylko więźniem
KL Auschwitz, lecz potem także KL Mauthausen-Gusen, KL
Gross-Rosen, KL Flossenbürg,
KL Natzweiler i ostatecznie został wyzwolony w KL Dachau
przez żołnierzy amerykańskich
wiosną 1945 roku. Zaświadczenie jest wprawdzie wystawione
na nazwisko: Janusz Kobylański,
ur. 21 lipca 1919 roku, a Jan Kobylański urodził się 21 lipca 1923
roku, lecz on sam zwraca uwagę
na tę rozbieżność, tłumacząc ją
pomyłką w ewidencji obozowej.
Ponadto znany był również pod
imieniem Janusz, na co w swoim
artykule zwrócił uwagę wspominany już Mikołaj Lizut.
W archiwum Muzeum Auschwitz-Birkenau znalazłem opracowanie
byłego więźnia KL Gross-Rosen,
Romana Olszyny. Pochodzi ono
z 1971 roku i zawiera częściowy
spis więźniów KL Gross-Rosen
za okres od 2 sierpnia 1940 r. do
9 maja 1945 roku. Wynika z niego, że Janusz Kobylański, ur. 21
lipca 1919 roku, był więźniem
KL Gross-Rosen, skąd wywieziony został do KL Flossenbürg,
gdzie otrzymał numer 49971.
Numer ten jest także wymieniony
we wspomnianym piśmie Biura
Poszukiwań Międzynarodowego
Czerwonego Krzyża z Arolsen.
Wszelka ponowna próba zaprzeczania po śmierci Jana Kobylańskiego jego pobytowi w niemieckich obozach koncentracyjnych
jest zupełnie bezpodstawna i stanowi tylko przejaw szkalowania
pamięci o Zmarłym, który położył
duże zasługi dla Polski i podtrzymywania polskości w organizacjach polonijnych.

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

1 kwietnia 2019 - strona 8

www.ksi.btx.pl

Z prasy polonijnej
W Równem wyłoniono
W Łucku będzie można obejrzeć
zwycięzców Ogólnoukra- klasykę polskiego kina
ińskiej Olimpiady Lite- MONITOR WOŁYŃSKI
ratury i Języka Polskiego
MONITOR WOŁYŃSKI
18–20 marca w Rówieńskim Liceum Naukowym odbył się ostatni
etap Ogólnoukraińskiej Olimpiady
Literatury i Języka Polskiego. Na
finał do Równego z różnych obwodów przybyło 37 uczniów w 13
zespołach.
Instytut Modernizacji Treści Oświaty poinformował, że w tym roku w
olimpiadzie wzięli udział uczniowie starszych klas z 12 obwodów:
winnickiego, wołyńskiego, dniepropietrowskiego, żytomirskiego,
iwanofrankiwskiego, kijowskiego,
kirowohradzkiego, lwowskiego,
odeskiego, rówieńskiego, chmielnickiego, czerniowieckiego oraz z
Kijowa. W Równem towarzyszyli
im nauczyciele.

I miejsce w olimpiadzie zdobył
uczeń 11. klasy Rówieńskiej Szkoły Specjalistycznej І–ІІІ stopnia
Nr 15 Dmytro Boryszkewycz, ІІ
miejsce – uczennica 10. klasy Kałuskiego Liceum Nr 2 Rady Miasta
Kałusz obwodu iwanofrankiwskiego Ołesia Pasieka, ІІІ miejsce –
uczennica 9. klasy Średniej Szkoły
Ogólnokształcącej Nr 10 imienia
Świętej Marii Magdaleny we Lwowie Ołena Kurnyćka.

Krzyż Horoszkiewiczów
w Hucie Stepańskiej
MONITOR WOŁYŃSKI

Rok 1940, a potem 1942
dla Huty Stepańskiej był
bardzo smutny. Kolejny
nawrót epidemii czerwonki
spustoszył parafię powodując śmierć ponad 40 dzieci.
Wtedy też zmarł młodszy
brat mojego Taty, siedmioletni Władzio. Był taki radosny, wydawało się, że zasypia, a On umierał.

Tata mój, Szczepan, bawił się
wbijaniem siekierki w pniak. Słyszał bowiem o cieśli, który czynił
to dla popisów toporem – wbijał go pomiędzy palce nogi, aż
jednego razu rozciął sobie duży
palec na pół. Kiedy to samo wydarzyło się mojemu Tacie, nie
czekając powiedział, że to Władzio mu zrobił. Władzio został
za karę dobrze wybity. Niedługo
po tym zmarł. Dla mojego Taty
rozpoczęło się pasmo nieszczęść.
Losy rodziny były tak burzliwe,
jak i czasy, w których żyli. Wojna
przyniosła Horoszkiewiczom kilkanaście ofiar, ginęli i umierali w
różnych okolicznościach, grobu
nikt z Nich nie ma. Ocaloną część
kiedyś wielkiej rodziny wichry
historii rozwiały po świecie. Nie
wiemy do dziś, gdzie są i co się z
nimi dzieje. Czy w ogóle przeżyli
wojnę? Dla upamiętnienia zmarłych i zamordowanych członków
naszej rodziny, postawiliśmy na

Konsulat Generalny RP w Łucku
rozpoczyna realizację projektu
«Dyskusyjny Klub Filmowy».
Podczas pierwszego pokazu będzie można zobaczyć film Macieja Pieprzycy «Chce się żyć».
Do końca 2019 r. w ramach
«Dyskusyjnego Klubu Filmowego» zaprezentowanych zostanie osiem filmów, które należą do klasyki polskiego kina i
zdobyły najbardziej prestiżowe
nagrody. Będą one pokazywane
w języku polskim z napisami w
języku ukraińskim. Przeglądom
filmowym towarzyszyć będą
prelekcje i dyskusje, w których
wezmą udział krytycy filmowi,
reżyserzy, naukowcy, artyści i in.
Projekt «Dyskusyjny Klub Filmowy» wspólnie z Konsulatem
Generalnym RP w Łucku realizuje Zjednoczenie Artystyczne
«Stendal».
Pierwszy pokaz zaplanowano na
28 marca w centrum «Passage
Interdit» (ulica Nabereżna 42).
O godzinie 18:00 będzie można
obejrzeć film w reżyserii Macieja
Pieprzycy «Chce się żyć».
Głównym bohaterem filmu jest
Mateusz Rosiński, na którego
przy narodzinach lekarze wy-

dali wyrok – orzekli, że będzie
«rośliną». Rodzice chłopca nigdy nie zgodzili się z diagnozą,
wierząc, że mimo problemów
komunikacyjnych ich syn jest
całkowicie normalny umysłowo.
Mateusz dorasta otoczony troską
i miłością, odnajdując w sąsiadce
z okolicy, Ance, wierną koleżankę. Los jednak zmusza chłopaka
do opuszczenia rodziny i udania
się do ośrodka specjalistycznego.
Daleko od rodziny toczy ciężką
walkę o godność i prawo do normalnego życia. Sytuacja Mateusza zmienia się, gdy do zakładu
przyjeżdża młoda wolontariusz-

ka, a on sam zwraca na siebie
uwagę lekarki, która prowadzi
badanie nad eksperymentalnymi
metodami leczenia.
W pierwszym spotkaniu Dyskusyjnego Klubu w Łucku weźmie udział Piotr Stelmaszczuk,
przedstawiciel Centrum Kultury
Filmowej «Zorza» przy Chełmskim Domu Kultury, wiceprzewodniczący Rady Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów
Filmowych. W 2011 r. na bazie
Centrum Piotr Stelmaszczuk
wspólnie z Wojciechem Zakrzewskim założył Dyskusyjny
Klub Filmowy «Rewers».

Wiosenne porządkowanie w Przebrażu
MONITOR WOŁYŃSKI

cmentarzu w Hucie Stepańskiej
krzyż. Właściwie trzy krzyże:
duży, średni i mały, dla zmarłych
dorosłych, młodych i dzieci.
Tata mój, jak wiele dzieci wołyńskich, stał się ofiarą tamtych czasów. Wspomnę w kilku zdaniach
Jego życie. Przeżył okrutny mord
dokonany na bracie Staszku, atak
na Hutę Stepańską, potem straszne dni tułania się w ukryciu po
lasach i bagnach. Wyprowadzeni ze śmiertelnej pułapki przez
Niemców trafili do miejscowości
Schkopau, tam zostali skierowani do pracy w fabryce. Głód to
najlepsze określenie czasu pobytu w Niemczech. Kiedy przyszło
wyzwolenie, znaleźli się w amerykańskiej strefie okupacyjnej.
Potem przesuwano granicę stref,
trafili do radzieckiej. Nie zdecydowali się jednak wyjechać za
ocean, czekali na dziadka Ludwika i brata Kazika, którzy zaginęli
bez wieści. Kazik odnalazł się w
1956 r., a dziadek nigdy..

Niezmiennie w pierwsze wiosenne ciepłe dni przed Świętami
Wielkanocnymi członkowie Stowarzyszenia Kultury Polskiej
na Wołyniu im. Ewy Felińskiej
ruszają porządkować groby rodzinne i swoich bliskich. Nie
zapominają także o miejscach
spoczynku naszych rodaków na
terenie Wołynia.
Jednym z takich szczególnych
miejsc jest Polski Cmentarz
Wojenny w Przebrażu, na którym spoczywają przebrażanie,
żołnierze Armii Krajowej oraz
mieszkańcy Wołynia, którzy
ukrywali się tu w czasie II wojny światowej. Ta miejscowość
stała się jednym z nielicznych
miejsc przetrwania dla bezbronnej ludności w czasie Rzezi Wołyńskiej.
Cmentarz został odnowiony staraniem polskich władz w 2001
r. Obecnie na terenie nekropolii
zauważalny jest wpływ warunków atmosferycznych, widać
ślady pęknięć na pomniku oraz
zniszczone i poprzechylane po
przebytej zimie drewniane krzy-

że. Niestety, z powodu braku sił
i zasobów
członkom
SKP
im.
Ewy
Felińskiej nie
udało się
przeprowadzić
niezbędnych
prac renowacyjnych
tak,
jak
dokonali
tego kilka
lat
temu
harcerze z
Łódzkiej
C h o r ą gwi ZHP.
Ale dzięki
ich wysiłkom teren
cmentarza
z a w s z e
jest oczyszczony od spadających gałęzi drzew i liści, także
od starych zniczy (w tym roku
było ich kilka worków). W trakcie wiosennego porządkowania

oczyszczono i odświeżono farbą
główny postument, naprawiono
zbutwiałe drewniane krzyże i
złożono nowy wieniec oraz znicze przy centralnym krzyżu.

Umieść nasze logo w swojej gazecie, my umieścimy Twoje w TYM miejscu
info@kresy.info.pl
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To nie są pasjonaci- to są ofiary
zbrodni ludobójstwa
Bożena Ratter

„Huta Pieniacka to polska wioska położona niegdyś w województwie tarnopolskiem na
pograniczu Podola i Wołynia.
Mieszkańcy tej wsi, żyli tak jak
wszyscy w okolicy. Ich domy
stały w niewielkich sadach. W
oknach haftowane firanki, a w
bielonych murach i drewnianych
ścianach radość, gniew, zazdrość,
smutek czy rozpacz. Jak to w
domach. Mieszkali obok siebie,
pomagali sobie w pracach polowych. Ich dzieci chodziły do
szkoły, a jesienią piekły ziemniaki na kartofliskach. Klacze źrebiły
się, koty wygrzewały się w słońcu. Wiatr przynosił z pól zapach
ziół i brzęczenie pszczół. Żyli...”
Huta Pieniacka przestała istnieć o świcie 28 lutego 1944 r.
Część mieszkańców rozstrzelano na cmentarzu, pozostałych
zapędzano po kilkanaście osób
do stodół i domów i kościoła,
zamknięto i podpalono. Próbujących uciekać rozstrzeliwano lub
mordowano w bestialski sposób.
Dobytek mieszkańców – bydło,
rzeczy, zboże – zrabowano. Zginęło ponad 1 000 osób – kobiet,
mężczyzn, starców i dzieci –
mieszkańców Huty Pieniackiej
i okolic (Huciska Pieniackiego,
Pieniaków) – w tym ukrywający
się w Hucie Pieniackiej Żydzi i
Polacy uciekinierzy z Wołynia.
Zbrodni ludobójstwa dokonali
Ukraińcy, żołnierze - ochotnicy
w niemieckiej dywizji SS „Galizien” oraz Ukraińcy, okoliczni
mieszkańcy wyposażeni w widły,
siekiery, piły oraz wozy do wywożenia zrabowanego dobytku.
My prace prowadzimy zawsze po to, by odnaleźć ludzi,
by odnaleźć doły śmierci, by
odnaleźć szczątki, by je zidentyfikować, by je godnie pochować - mówił prof. dr hab.
Krzysztof Szwagrzyk z okazji
75. rocznicy wymordowania
mieszkańców Huty Pieniackiej.
Ale strona ukraińska mówi
co innego : będziemy to robili bo Polacy zawyżają liczby - my naukowcy zawyżamy
liczbę ofiar. Negują też obecność Ukraińców w mordzie.
Jeszcze do niedawna mogło się
wydawać, że świat idzie w jakimś uporządkowanym kierunku, przewidywalnym kierunku.
Tymczasem żyjemy w czasie, w
którym wszystko co wydawało
się stabilne przestaje być stabilne.
Nagle my Polacy staliśmy się celem ataków. Nie jesteśmy ofiarami, nie jesteśmy państwem, które
stanęło do walki obronnej w 1939
roku jak żadne inne społeczeństwo zaprotestowaliśmy przeciw
agresji, nienawiści, dyskryminacji, rasizmowi agresora. A dzisiaj
słyszymy, że odpowiadamy za holocaust. Dzisiaj mówią to przedstawiciele państwa izraelskiego,
różnych środowisk i Niemiec,
które chętnie chcą dzielić się odpowiedzialnością za własne czyny. Dziś od Ukraińców słyszymy, że to my wymyślamy ofiary.

Jesteśmy sprawcami jak możemy przeczytać na tej haniebnej
tablicy, którą w Hucie Pieniackiej
ustawiono. (prof. dr hab. Krzysztof Szwagrzyk)
Pomnik w Hucie Pieniackiej „Pamięci spoczywających tu około
1000 Polaków mieszkańców wsi
Huta Pieniacka i okolicznych
miejscowości ZAMORDOWANYCH 28 lutego 1944 roku”
powstał wielkim i wieloletnim
staraniem nielicznych ocalałych,
którym konający w straszliwych
męczarniach przekazali przesłanie : ” jeśli przeżyjecie opowiedzcie światu co tu się wydarzyło” .
W 2017 roku pomnik został celowo wysadzony w powietrze by
Ukraińcy mogli postawić pomnik
bez słowa ZAMORDOWANI” i
bez liczby zamordowanych. By
nie było wiadomo z jakiego powodu ten pomnik został postawiony.
Obok pomnika została samowolnie postawiona przez Ukraińców
tablica pod nazwą. „Prawda o Hucie Pieniackiej”. Tekst na tej tablicy wypełniony jest kłamstwami i
absurdalnymi
pomówieniami,
m.in. dotyczącymi sprawców
mordu. Autorzy tablicy obwiniają Niemców i zrzucają odpowiedzialność na Armię Krajową, a więc fałszują historię.
Szkoda, że ukraińska narracja
fałszująca odpowiedzialność za
okrutną zbrodnię Ukraińców spowodowaną nienawiścią do narodu polskiego jest powielana we
współczesnej kulturze polskiej.
W książce Ryszarda Czarnowskiego „Wokół Lwowa” wydanej
w 2017 roku przez wydawnictwo Rytm na stronie 183 czytam:
Doszło do strzelaniny, w której
zabito co najmniej dwóch, potencjalnych napastników. Ponieważ
ukraińska przewaga była dość
spora, Polacy upojeni zwycięstwem wycofali się do wsi. Nie
wiedzieli, niestety, że starli się
wyłącznie z patrolem ukraińskiej
14 Dywizji SS Galizien (Hałyczyna). Nie sposób oskarżyć żołnierzy samoobrony o lekkomyślność.
Przecież w okolicy działał spory oddział zaliczany do 27 Wołyńskiej Dywizji AK oraz grupa
partyzantów sowieckich, z którymi Akowcy współpracowali w
obliczu niemiecko-ukraińskiego
zagrożenia. I to miejscowemu wywiadowi AK i dowództwu należy
zarzucić lekkomyślność i tragiczną w skutkach pomyłkę (Ryszard
Czarnowski „Wokół Lwowa”).
Huta Pieniacka wieś z woj.
Tarnopolskiego w żaden sposób nie miała styczności z 27
WDP AK. Myślę, że autor w/w
książki nie odrobił lekcji z historii i szuka winnego nie tam
gdzie powinien – to odpowiedź
profesora Władysława Filara.
Nie odrobił lekcji czy wspiera ukraińską politykę historyczną? Zwłaszcza że na tej
samej stronie jest napisane:
Drugim jest ukryty w lesie dawny cmentarz wiejski, nie tyle
odnowiony, co uwolniony z

/ W Hucie Pieniackiej uczczono pamięć pomordowanych Polaków – 24 lutego 2019 W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele IPN,
którzy upamiętnili kilkuset mieszkańców miejscowości zamordowanych przez żołnierzy ukraińskiej dywizji SS „Galizien” i Ukraińskiej
Powstańczej Armii. Foto: https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/66565,W-Hucie-Pieniackiej-uczczono-pamiec-pomordowanych-Polakow-24lutego-2019.html

wielu chaszczy, żarnowców i
zielsk przez PASJONATÓW ze
Stowarzyszenia Huta Pieniacka działającego we Wschowie.
Ludobójstwo dokonane przez
Ukraińców skupionych w policji
ukraińskiej, wokół sotni, bojówek
OUN UPA oraz w niemieckich
formacjach SS (złożonych z młodych ochotników ukraińskich) na
Polakach pozbawionych już inteligencji, działaczy społecznych,
służb mundurowych wskutek 4
wywózek do sowieckich obozów
koncentracyjnych, rozstrzeliwań
więźniów, wywózek na roboty
przymusowe do Niemiec i rekrutacji do Armii Czerwonej, odbywało się według tajnej dyrektywy UPA z czerwca 1943 roku:
”Powinniśmy
przeprowadzić
wielką akcję likwidacji polskiego elementu. Tej walki nie możemy przegrać. Leśne wsie oraz
wioski położone wokół leśnych
masywów powinny zniknąć z
powierzchni ziemi”. W ślad za
unicestwieniem ludzi szła więc
akcja usuwania materialnych
przejawów obecności Polaków
w myśl rozkazu OUN z 9 lutego
1944 roku: „ likwidować ślady
polskości. Zniszczyć wszystkie
ściany kościołów i kultowych budynków, zniszczyć drzewa aby nie
pozostały ślady, że tam kiedykolwiek ktoś żył. Do listopada 1944
roku zniszczyć wszystkie chaty.
Zwraca się uwagę, że jeśli cokolwiek zostanie to Polacy będą mieli pretensję do naszych ziem….
Składam gorąco podziękowanie
Stowarzyszeniu Huta Pieniacka
na ręce pani Prezes (Małgorzata
Gośniowska-Kola - prezes) za to,
że walczycie o prawdę, walczycie
o pamięć. Dziękuję Szczepanowi
Siekierce za gigantyczną pracę w
zbieraniu zeznań świadków, zdjęć,

dokumentów, za tysiące nazwisk,
relacji, za te 3 wielkie tomy, za pomniki i upamiętnienia, za wielką
źródłową pracę Ewy Siemaszko
i Jej taty - prof. Leon Popek prezentuje zebranym na konferencji
miejsca, gdzie w dołach leżą zamordowani Polacy, gdzie są upamiętnieni (to nieliczne miejsca
spośród tysięcy dołów śmierci).
To nie są „PASJONACI” to
są przedstawiciele cywilizacji
łacińskiej kierujących się etyką chrześcijańską, w myśl której zamordowane ofiary należy
z honorami pochować, należy
oddać im cześć. Musimy pamiętać i przekazać pokoleniom
by zbrodnia się nie powtórzyła.
W siedzibie IPN odbywa się
promocja publikacji źródłowej
„Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów w Polsce w latach 1944–
1950. Likwidacja struktur kierowniczych”. Spotkanie z udziałem
autorów książki –Jurij Szapował
(Instytut Badań Politycznych i
Narodowościowych Narodowej
Akademii Nauk Ukrainy), dr
Marcin Majewski (Archiwum
IPN), Wołodymyr Kowalczuk
(Wydzielone Archiwum Państwowe Służby Bezpieczeństwa Ukrainy) prowadzi prof. Grzegorz Motyka (dyrektor Instytutu Studiów
Politycznych PAN). Na stronie
Grzegorza Motyki znajduję tematy, którymi się zajmuje : Konflikt
polsko-ukraiński 1943-1947 a w
audycji radiowej w lipcu 2018
roku, wbrew uchwale, ludobójstwo nazywa czystką etniczną.
Prof. zw. dr hab. Waldemar Rezmer zrezygnował z funkcji
wiceprzewodniczącego Polsko-Ukraińskiego Forum Historyków powołanego w maju 2015
roku na mocy uzgodnień między

IPN – Komisją Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Ukraińskim Instytutem.
Naukowiec oświadczył, że nie
widzi sensu uczestniczenia w
posiedzeniach Forum, na których zamiast zajmować się autentycznymi problemami trudnej
polsko-ukraińskiej historii, będzie się debatować o kolejnych
przypadkach jej fałszowania
lub wypaczania. Zaznaczył,
że fakty historyczne są jednoznaczne, w związku z czym nie
może akceptować relatywizowania historii i naginania jej do
politycznych oraz ideologicznych i propagandowych potrzeb.
Ogłupione niemieckie społeczeństwo pochwalało w 99% politykę rządu realizującego plan
Mitteleuropy rządzonej przez
rasę panów, w wyniku której II
wojna światowa przyniosła mordy, grabieże, sieroctwo, choroby, nędzę. Czy prowadzone są
badania w społeczeństwie ukraińskim nad ich stosunkiem do
eksterminacji polskiego narodu?
W miejscu zbrodni ludobójstwa Czerwonych Khmerów
jest
Muzeum
Ludobójstwa,
W miejscu zbrodni ludobójstwa w Afryce jest Muzeum
Ludobójstwa
w
Luandzie
Polacy jako podatnicy przeznaczają decyzją Sejmu 100
milionów zł na fundusz wieczysty Fundacji Dziedzictwa
Narodowego na utrzymanie
cmentarza żydowskiego.
Ludobójstwa na Żydach dokonali
Niemcy, którzy również powinni
być płatnikami tego funduszu.
Nie mamy Muzeum Ludobójstwa
dokonanego na Polakach przez
Ukraińców, Niemców, Sowietów.
Bożena Ratter
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MIESZKAĆ NA KRESACH
Rafał Walkow

Gdy 1 listopada 1945 roku
Maria Walkow wraz z synami
Bogumiłem (ur. 1929) i Jerzym (ur. 1941) wsiadała do
bydlęcego wagonu, zadawała
sobie zapewne wiele pytań, w
tym jedno, czy kiedyś jeszcze
wróci na swoje ukochane
Kresy. Rodzina Walkowów,
jak i wiele innych opuszczała
swoją małą Ojczyznę, Podole,
miasteczko Budzanów leżące
w powiecie trembowelskim.
A warto w tym miejscu powiedzieć chociażby parę słów
na temat historii tego miasteczka. Należy tu powiedzieć, że było przede wszystkim,
bardzo
pięknie
położone, w jarze Seretu, w
czworoboku
pomiędzy:
Czortkowem,
Buczaczeem,
Trembowolą a Kopyczyńcami. Założył je Jakub Budzanowski, a prawa miejskie

(magdeburskie) nadał sam
król polski, Zygmunt II August, w roku 1549 . Założyciel miejscowości wystawił
też pierwszy drewniany zamek na wzgórzu , który został
zniszczony podczas najazdów
tatarskich. W miejsce dawnych drewnianych umocnień,
na początku XVII wieku, Jan
i Marcin Chodorowscy, późniejsi właściciele, wznieśli
murowany zamek. W 1631 r.
przeszedł on w ręce Aleksandra Sieneńskiego, a potem w
ręce rodziny Lewoczyńskich.
Niestety podczas buntów kozackich, został dwukrotnie
zdobyty i splądrowany w latach 1648 i 1651. Twierdzę
odbudował Tomasz Łużecki,
którą to w 1672 razem z załogą dzielnie bronił jej przed
wojskami tureckimi. Atakujący byli jednak w znacznej

przewadze i wtargnęli do Budzanowa, mordując wszystkich bez wyjątku. Turcy powtórzyli to również trzy lata
później, ponownie zdobywając zamek w 1675 roku. Od
tego czasu zamek popadał w
ruinę przez sto lat. Dopiero
w 1765 r. zapadły decyzje by
odremontować stojące jeszcze
wieże. Natomiast od
1817 r. na mocy darowizny
ruiny stały się własnością
proboszcza, który zdecydował przebudować skrzydło
zachodnie na kościół z prezbiterium w miejscu bastei od
południa. Natomiast skrzydło
południowe zamieniono na
plebanię. W 1846 r. ksiądz
Kulczycki jedno ze skrzydeł
przebudował
na
klasztor
sióstr Miłosierdzia ze szpitalem. Niestety świątynia została zniszczona w czasie I

/ Kresowiacy w Wielkopolsce, w Garkach. Zdjęcie z końca lat 50-tych rodziny Drzewieckich. W centrum Jadwiga ( siostra mojej
babci Marii Walkow z domu Szozda, obok jej mąż Jan i dzieci: od lewej Wanda, w środku w szatce komunijnej już urodzona po wojnie
Barbara i z prawej Winicjusz. W 1940 roku Jadwiga Drzewiecka wraz z dziećmi Wandą i Winicjuszem została zesłana do Kazachstanu.
Mąż Jan był na „Zachodzie”, a Barbara jak wspomniałem urodziła się już w Garkach ( obecnie mieszka w Bydgoszczy)..Typowe losy
Kresowiaków

/ Młodzież z Budzanowa na Podolu na tle zamku w 1945 roku. Na dole z prawej strony
siedzący Bogumił Walkow.

wojny światowej. W II RP.
Budzanów nadal posiadał
prawa miejskie
i był zamieszkany przez 4 661 osób
(rzymscy katolicy 1 100, greko-katolicy 1 674, Żydzi
1 887). Ważniejszymi obiektami były: klasztor, szpital,
szkoła. Właścicielem większości posiadłości, w drugiej
połowie tego wieku, był hr.
Baworowski
Władysław.
Podczas II wojny światowej,
Budzanów
został jednak
pozbawiony praw miejskich i
włączony
do
nowej
wiejskiej gminy Budzanów.
Mury fortecy, jednak jeszcze
raz zostały
wykorzystane
przez Polaków w nocy z
21/22 marca 1944 roku, kiedy
bojówka UPA zaatakowała
miasteczko. Cywile schronili
się za mury obronne. Atak odparto dzięki samoobronie,
jednak zginęło 7 mieszkańców Budzanowa i spłonęło 90
domów. Warto również wspomnieć, że 4 km na zachód od
Budzanowa we wsi Wierzbowiec w kościele św. Stanisława w dniu 18/19 marca 1944
roku w wyniku napadu UPA
zamordowano 56 Polaków.
Mimo tak burzliwej historii
miasteczko dla swoich mieszkańców zdawało się być tym
najwspanialszym
miejscem
na ziemi . Były tam zabytkowe kamieniczki z przełomu
XIX i XX w. i wiele zakątków
bliskich sercu. Podróż tych
ludzi nie była usłana wielkimi nadziejami czy radością z
faktu odkrycia nowego. Na
twarzach tych ludzi rzadko
pojawiał się uśmiech, błogość
wzięta jakby z filmu o
Pawlaku i Kargulu. Tego dnia
zaczęła się gehenna setek
„pasażerów”, kobiet i dzieci;
kolejna
przezywana
w

krótkim
czasie
dwóch
okupacji
i
mordów
dokonywanych
przez
ukraińskich
nacjonalistów.
Przez kilka tygodni, w okrutnych warunkach, wraz ze
zwierzętami, głodnymi brudni i zmęczeni przemierzali
setki kilometrów tempie ślimaczym. Grubo ponad miesiąc trwała podróż do Katowic. Maria Walkow wraz z
synami pojechała dalej, do
Poznania, gdzie czekał na
nich Józef Walkow – mąż i ojciec ( wcielony do II Armii
swój szlak bojowy zakończył
pod Budziszynem). W Poznaniu byli w przeddzień wigilii
Bożego Narodzenia! To tylko
epizod, powiedzą niektórzy;
epizod, który był udziałem
tysięcy Polaków, którzy zmuszeni zostali do opuszczenia
swoich
domostw.
Polska
zmieniała granice. Oni nie
wracali do niej. Nigdy jej nie
pozostawili. Tak naprawdę, to
był tragiczny moment w ich
życiu. Pozostawili ukochane
Kresy – tak zawsze mówił o
nich, mój ojciec, Bogumił;
Ukochane, bo ich. Kresowiacy pozostawili to co materialne: domy, gospodarstwa, itp.;
pozostawili jednak coś więcej: groby najbliższych, krajobrazy, miejsca gdzie rozmawiano, tańczono, śpiewano;
ludzi, z którymi spotykano
się każdego dnia. Wspomnienia zabrali ze sobą. Ale te nie
mogły im zwrócić w całości,
tego co było ich udziałem. I
znowu, pewnie wielu powie,
że nie stało się źle. Otrzymali
poniemieckie gospodarstwa –
tylko się cieszyć. Czy dobra
materialne mogą zastąpić duchowe? Rodzina Walkowów
nie czuła się dobrze w Poznaniu. Wkrótce otrzymała po-
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/ Zdjęcie Zofii i Bogumiła Walkow z końca lat 50-tych. - moi rodzice.

niemieckie gospodarstwo w
Garkach nieopodal Odolanowa w południowej Wielkopolsce. Dom, ponad 13 hektarów,
gleba średniej jakości. Tylko,
że rodzina ta nie była rolnikami. Józef Walkow, ur. W 1901
roku w Piłatkowicach, w powiecie Borszczowskim w województwie
Tarnopolskim
mimo trudnej sytuacji rodzinnej – szybko stracił rodziców
– chciał uczyć się. Najpierw
ukończył kurs pedagogiczny,
potem podchorążówkę, dalej
kursy notarialne i w 1925
roku zdał egzamin dojrzałości. Mieszkał i pracował we
Lwowie i w Stryju. Był sekretarzem prokuratury. W 1928
roku poślubił Marię Szozdę,
zamieszkałą w Budzanowie (
duża rodzina, z której znaną
postacią był kolarz Stanisław

Szozda). Józef był już dobrze
usytuowany. Maria pochodziła z bogatego domu. Jej ojciec był burmistrzem Budzanowa. Czy gospodarstwo w
Garkach było dla nich „skokiem
cywilizacyjnym”?.
Przybywając do Garek, nie
spotkali się z serdecznym
przyjęciem, co specjalnie ich
nie dziwiło. Byli „bugolami”,
którzy zabierają ziemie po
Niemcach. A przecież mogła
ona przypaść miejscowym
Polakom. Nikt nie zaplątał
sobie głowy, tym co przeszli.
Przecież każdy jakoś musiał
przeżyć okupację. Po kilku
miesiącach kontakty stawały
się co raz lepsze, wręcz przyjacielskie. Co nie przeszkadzało przekomarzać się, gdzie
było podczas wojny gorzej?:
tu w Wielkopolsce, czy tam

na Kresach. Po czasie, obiektywnie miejscowi zgadzali
się, że tam na Kresach. Rodzina Walkowów, trafiła do
wsi leżącej przez całe wieki
także na Kresach. Tym razem
zachodnich. Czyli los, może
opaczność zdecydowały o
tym, że byli oni skazani
mieszkać na Kresach. Różne i
zarazem podobne są Kresy.
Te wschodnie, jasno kojarzone z utraconymi ziemiami:
Podolem, Wołyniem, Polesiem, Wileńszczyzną. Mówi
się o nich i pisze. Te zachodnie nie funkcjonują tak w
świadomości Polaków. Nie
ma ich, bowiem wykreślone
zostały przez zmieniające się
granice w 1945 roku (południowa Wielkopolska jest od
tego momentu bliżej centrum). Wspomniane Garki, le-

żące 4 kilometry od miasteczka Odolanów ( do 1932 roku
istniał powiat odolanowski)
to przykład regionu, który
przez setki lat odpowiadał
charakterystyce kresów. Bliskość granicy ( w tym przypadku to kilka kilometrów);
wpływy śląskie, niemieckie.
Różnice religijne – stosunkowo duża liczba ewangelików.
To wszystko stanowi o pewnych podobieństwach, pewnie
także mentalnych. Ludzie żyjący na kresach zawsze mieli
świadomość odległości od
centrum, nie tylko tej geograficznej. Jednocześnie, umieli
żyć na pograniczu, w miejscu
gdzie mieszały się różne żywioły. Fakt, że wyraźniej to
było zauważalne na kresach
wschodnich. Tu na zachodzie
jednak przeważał zdecydowanie żywioł polski i katolicki.
Czy to mogło pomóc kresowiakom ze wschodu? Czy
mogli być lepiej rozumiani? I
tak i nie. Jednak uwidaczniały się pewne różnice. Było to
spowodowane chociażby polityką zaborców w XIX wieku
i wpływu ej jej na postawę
czy mentalność ludzi. Wielkopolska to zabór pruski (niemiecki).
Organizacyjnie
wszystko jak w najlepszym
porządku. Wschodni kresowiacy to zabory: rosyjski czy
austriacki. Różnice w zarządzaniu są powszechnie znane.
Pojawili się więc w tej uporządkowanej
Wielkopolsce
przybysze zza Buga. Jak pokazała historia rodziny Walkowów, niekoniecznie ubodzy,
niewykształceni,
zacofani cywilizacyjnie. To
nie byli tacy Kargule czy
Pawlaki. Obraz Kresowiaka
w słomianych butach był dla
nich zawsze obraźliwy. I
znów warto w tym miejscu powiedzieć kilka słów o znanych
postaciach z Budzanowa. A są
to np. Maria Bojarska – polska filolog i pedagog, Konstanty Markiewicz – polski
specjalista
chorób
wewnętrznych, prof. zw. dr
hab. Soma Morgenstern –
austriacki pisarz i dziennikarz
żydowskiego
pochodzenia,
Jan Radziwoński
– polski
lekarz-internista i okulista,
pionier sztucznego wylęgu
ryb w Polsce, kolekcjoner,
filantrop, domowy lekarz
rodziny
Potockich
w
Krzeszowicach.
Lee
Strasberg
amerykański
reżyser i aktor żydowskiego
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pochodzenia. Pojawili się w
Garkach „nowi”. Trochę inaczej mówiący, o nie rzadko
zgoła odmiennych poglądach.
Tu w Wielkopolsce jeszcze
żywo wspominano Dmowskiego. Z Podola przyjechali
„zwolennicy” Piłsudskiego.
Słowo zwolennicy pewnie nie
pokazuje całej prawdy o ich
poczuciu do Ojczyzny i patriotyzmu. W tym wspomnianym wagonie bydlęcym można było mieć tylko rzeczy
potrzebne, konieczne. Babcia
zabrała obrazy: Matki Boskiej oraz „dziadka” – marszałka Piłsudskiego. Jeden i
drugi wisiał w domu zawsze.
Także w czasach stalinowskich. Przy moim ojcu, Bogumile nikt złego słowa nie
mógł powiedzieć o „Dziadku”. Jak w wielu przypadkach
zeszły się wkrótce kresy te
wschodnie z zachodnimi. Bogumił poślubił Zofię Mayer z
Pleszewa, która była historykiem. Oboje pracowali w
szkole w Odolanowie. Z ich
związku urodziło się 5 dzieci
( pierwsze zmarło w wieku
niemowlęcym):
Bogumiła,
Aleksandra, Renata i Rafał.
W ich duszy uzupełniają się
dwa pierwiastki: Wielkopolski i wschodni, kresowy. Nie
są już „nowi” i obcy. Bogumił
Walkow nigdy nie stał się w
pełni tutejszy. Zawsze tęsknił
do podolskich jarów, przypominając, że tam nawet jabłka
były większe. W istocie, chyba nie pogodził się z utratą
tego co pamiętał, tego co
przypominało młodość w
wielonarodowym Budzanowie. W nim zdecydowanie
dominował pierwiastek kresowiaka zza Buga. Szczęśliwie miał oparcie w żonie,
która rozumiała i czuła kresowość. II wojna zmieniła granice. Wyrwała ludzi z miejsc,
w których od wieków byli zakorzenieni. Przesadziła tysiące Polaków do nowej ziemi.
Warto pamiętać, że za tym
faktem, procesem historycznym kryją się historie poszczególnych ludzi, rodzin.
Bardzo często trudne, bolesne, takie mało filmowe….
zwykłe i niezwykłe zarazem.
Rafał Walkow
Lat 49; nauczyciel historii,
zamieszkały w Odolanowie
(powiat ostrowski, Wielkopolska)

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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GENERAŁ LEOPOLD OKULICKI
„NIEDŹWIADEK” 1898 - 1946
OSTATNI DOWÓDCA AK,
OBOŃCA LWOWA
Aleksander Szumański
Leopold Okulicki, ps. „Niedźwiadek”, „Biedronka”, „Bronka”, „Jan”, „Jan Mrówka”, „Jan Ogór”, „Kobra”,
„Konrad”, „Kula”, „Miller”,
„Mrówka”, „Stary Boba”,
„Osa”, „Pan Jan”, „Sęp”,
„Termit”ur. 12 listopada 1898
w Bratucicach, zm. 24 grudnia
1946 roku w Moskwie) – generał brygady Wojska Polskiego,
współtwórca SZP-ZWZ-AK,
ostatni komendant główny
Armii Krajowej, komendant
główny NIE, komendant Okręgu Łódź ZWZ, cichociemny.
Więziony przez NKWD m.in. w
lwowskich Brygidkach (1941),
na Łubiance (1941 i 1945), w
Lefortowie (1941 i 1945) oraz
na Butyrkach (1945–1946).

Po wybuchu walk z Ukraińcami o Lwów Okulicki, świeżo
mianowany podchorążym, w
listopadzie 1918 roku uczestniczył jako dowódca plutonu w
5. kompanii 4. Pułku Piechoty
Legionów w działaniach w rejonie Przemyśla i w przełamaniu ukraińskiej blokady Lwowa, a w następnych miesiącach
w walkach w rejonie tego miasta. Wyróżnił się 3 lutego 1919
r., niszcząc granatami stanowisko karabinu maszynowego
blokującego ogniem pozycje
5. kompanii (został wówczas
ranny). Krótką przerwę w
walkach spowodowaną reorganizacją pułku wykorzystał
do wznowienia nauki i złożenia
jako ekstern egzaminu maturalnego. W maju 1919 roku
znów znalazł się w polu, tym
razem w rejonie Wołkowyska,
gdzie toczyły się walki z wojskami bolszewickimi.
Leopold Okulicki urodził się
w rodzinie chłopskiej 12 listopada 1898 roku w Bratucicach
koło Okulic w powiecie bocheńskim. Jego rodzicami byli
Błażej i Anna
z domu Korcyl. Po ukończeniu
szkoły powszechnej w Okulicach od 1909 roku uczył sie
w gimnazjum w Bochni. Tam
zetkną się z ideologią i działalnością
niepodległościową, które wypełniły jego dalsze życie.
Od maja 1913 r. należał z rodzicami do patriotycznych
organizacji paramilitarnych
związanych z Jozefem Piłsudskim m.in. Związku Strze-

leckiego w Bochni ( ukończył
kurs podoficerski). Po wybuchu I Wojny Światowej wstąpił
do Legionów (nosił pseudonim
„Sęp”). Mimo zbyt młodego
wieku został żołnierzem 3. Pułku Piechoty II Brygady zwanej
Żelazną. Przeszedł kampanię
wołyńską, brał udział w zaciekłych bojach pod Kostiuchnówką (4–7 lipca 1916 r.), a następnie (do października 1916
r.) nad Stochodem. Udział w
tych walkach przyniósł Okulickiemu pierwsze awanse: w
lecie tego roku został kapralem, a w październiku awansował do stopnia plutonowego. Następnie przeszedł do III
Brygady i został skierowany
na kurs oficerski w Zegrzu.
W lipcu 1917 r. odmówił złożenia przysięgi wierności państwom centralnym w trakcie
tzw. kryzysu przysięgowego
i znalazł się w grupie Galicjan wcielonych do armii austriackiej i skierowanych na
front włoski. W sierpniu 1918
r. zdezerterował i powrócił do
Bochni, skąd po pewnym czasie przeniósł się do Krakowa.
Wstąpił wówczas do Polskiej
Organizacji Wojskowej (POW)
założonej na rozkaz Piłsudskiego jeszcze we wrześniu 1914 r.
i działającej w konspiracji we
wszystkich środowiskach polskich. 31 października 1918 r.
uczestniczył w akcji rozbrajania Austriaków i ustanawiania
pierwszych polskich instytucji
w Krakowie. Na początku listopada 1918 r.
uformował w Bochni pluton piechoty spośród gimnazjalistów
należących do POW i wraz z nim
wszedł w skład organizującego
się 4. Pułku Piechoty Legionów.
Brał udział w bojach pod Lidą,
Wołożynem, Bogdanowem i
Mołodecznem. W lecie 1919 r.
4. Pułk Piechoty Legionów dotarł do rzeki Berezyny. W trakcie walk w lipcu Okulicki znów
został ranny, szybko jednak powrócił ze szpitala na front i już
w sierpniu objął dowodzenie
kompanią. Na przełomie maja
i czerwca 1920 r. odznaczył się
w bitwie nad Berezyną. Po raz
kolejny został wówczas ranny.
Zanim odesłano go do szpitala
na tyły, otrzymał z rąk Józefa
Piłsudskiego,
przeprowadzającego w tym czasie inspekcję
frontu, Order Virtuti Militari kl. V (Srebrny Krzyż). Miał

wówczas 21 lat i dane mu było
uczestniczyć w jednej z pierwszych ceremonii wręczania tego
orderu za zasługi w toczącej się
wojnie. Ze szpitala powrócił na
front w sierpniu 1920 r. i zdążył
jeszcze uczestniczyć jako dowódca kompanii i p.o. dowódca
batalionu w 4. Pułku Piechoty
Legionów w polskiej kontrofensywie spod Warszawy.
Walki z lat 1915–1920 ugruntowały opinię o Okulickim jako
świetnym, bojowym oficerze liniowym. Oprócz Krzyża Virtuti
Militari trzykrotnie otrzymał
Krzyż Walecznych.
W latach 1921–1923 Okulicki
jako dowódca kompanii POW
w 1925 r. rozpoczął dziesięcioletnią karierę sztabową. Pełnił
– na różnych stanowiskach – w
Dowództwie Okręgu Korpusu
III w Warszawie w Suwałkach,
Białej Podlaskiej i uzyskał tytuł
dyplomowanego oficera Sztabu
Głównego. w Grodnie, i Kielcach. W 1922 r. otrzymał stopień
kapitana w Centrum Wyszkolenia Piechoty w 4. Pułku Piechoty Legionów stacjoującego w
Wyższej Szkole w Rembertowie
i w sztabie 13. Dywizji Piechoty w Równem na Wołyniu. Nie
brał udziału w walkach w czasie
przewrotu majowego w 1926 r.,
ale popierał marszałka Józefa
Piłsudskiego. 19 marca 1928 r.
został awansowany do stopnia
majora.
Od 21 września 1935 r. służył w
Sztabie Głównym Wojska Polskiego. 19 marca 1936 r. otrzymał awans do stopnia podpułkownika i objął stanowisko szefa
Wydziału „Wschód” w Oddziale
III (operacyjnym) Sztabu Głównego zajmującym się opracowywaniem koncepcji przyszłej
wojny z ZSRS. 21 marca 1939 r.
włączono go do zespołu pracującego nad planem wojny z Niemcami. Wkrótce potem, 1 kwietnia 1939 r., podjął obowiązki zastępcy szefa Oddziału III Sztabu
Głównego i szefa Wydziału Sytuacyjnego. Pozostawał na tych
stanowiskach w chwili wybuchu
wojny 1 września 1939 r.
Przypadek zrządził, że Okulicki jako oficer Sztabu Głównego odbierał 1 września 1939
r. o świcie pierwsze meldunki
o ataku niemieckim na Polskę
i zarządzał alarmy w sektorze
cywilnym i wojskowym. Gdy
Sztab Naczelnego Wodza został 6 września ewakuowany z

Warszawy, Okulicki na własną
prośbę pozostał w stolicy. Został
oficerem łącznikowym naczelnego wodza przy sztabie gen.
Juliusza Rómmla. Próbował wywiązać się z tych obowiązków
jak najlepiej, nie mogąc jednak
wpłynąć na decyzje generała,
które znacznie odbiegały od
rozkazów naczelnego wodza,
11 września stawił się u płk.
Mariana Porwita w dowództwie
odcinka Warszawa  Zachód i zameldował gotowość do udziału
w bezpośredniej walce. Był gorącym orędownikiem koncepcji
natarcia w kierunku zachodnim
w celu odciążenia walczących
nad Bzurą armii „Poznań” i „Pomorze”. Od 18 września 1939
r. prowadził aktywne działania obronne, podejmował też,
mimo szczupłych sił, działania
ofensywne, m.in. natarcie w kierunku zachodnim odpychające
Niemców o kilka kilometrów od
pierwotnych linii obronnych. Na
zajętych pozycjach utrzymał się
do kapitulacji Warszawy. Kiedy
27 września 1939 r. zapadła decyzja poddania stolicy, Okulicki
początkowo zamierzał przedostać się na Węgry, ale jeszcze
tego samego dnia oddał się do
dyspozycji gen. Michała Karaszewicza  Tokarzewskiego, który rozpoczynał organizowanie
konspiracyjnej Służby Zwycięstwu Polski. 28 września 1939
r. złożył przysięgę i przystąpił
do tej organizacji. 29 września
za obronę stolicy otrzymał z
rąk gen. Rómmla Order Virtuti
Militari kl. IV. Okulicki należał
do kilkunastoosobowej grupy
oficerów i czołowych działaczy
politycznych
organizujących
SZP. W październiku 1939 r. został odkomenderowany do Łodzi jako wojewódzki dowódca
SZP z zadaniem zorganizowania struktur konspiracyjnych na
tym niezwykle ważnym terenie.
Działając pod fałszywym nazwiskiem „Jan Miller”, wypełniał
swoją misję w bardzo trudnych
warunkach szczególnie nasilonego terroru niemieckiego, Łódź
bowiem wraz z większą częścią
województwa została wcielona
do III Rzeszy Niemieckiej. Po
przekształceniu SZP w Związek
Walki Zbrojnej Okulicki pozostał komendantem Okręgu Łódzkiego nowej organizacji. Jego
działalność doprowadziła do powstania zrębów podziemia
zbrojnego na podległym mu te-

renie. Zainicjował wprowadzenie do administracji niemieckiej
swoich wtyczek (volksdeutschów, którzy pozostali lojalni
wobec państwa polskiego). Podległe mu struktury gromadziły
broń i wydawały prasę podziemną.
W marcu 1940 r. na polecenie
ówczesnego komendanta ZWZ
na teren okupacji niemieckiej
płk Stefana Roweckiego „Grota”
doprowadził do częściowej demobilizacji Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”,
którego działalność na terenie
podległego Okulickiemu Inspektoratu Piotrkowskiego ZWZ,
jedynej części Okręgu Łódzkiego niewcielonej do III Rzeszy,
sprowadzała na ludność cywilną krwawe represje niemieckie.
Efekty pracy Okulickiego zostały po raz kolejny docenione
przez przełożonych – rozkazem
z 1 lipca 1940 r. awansowano
go do stopnia pułkownika. W
maju i czerwcu 1940 r. doszło
w Łodzi do dekonspiracji działalności podziemnej. Gestapo
aresztowało członków Polskiej
Organizacji Bojowej „Wolność”,
ściśle związanej z ZWZ. W czasie śledztwa ujawniono adres
kwatery komendanta Okręgu
Łódzkiego ZWZ oraz jego konspiracyjne nazwisko. Gestapo
rozpoczęło zakrojone na szeroką
skalę poszukiwania Okulickiego
(w Łodzi aresztowano kilkudziesięciu Janów Millerów).
W obliczu bezpośredniego zagrożenia 14 sierpnia 1940 r.
Okulicki został odwołany z
funkcji komendanta okręgu. We
wrześniu dotarł do Warszawy i
otrzymał tymczasowo funkcję
inspektora Komendy Głównej
ZWZ. Zmienił nazwisko na „Jan
Mrówka”. Po niecałym miesiącu
komendant główny ZWZ gen.
Stefan Rowecki „Grot” mianował go komendantem ZWZ na
teren okupacji sowieckiej z zadaniem uporządkowania i zjednoczenia polskiego podziemia
na Obszarze Lwowskim.
Do Lwowa Okulicki wyruszył z
Warszawy 23 października 1940
r. w towarzystwie łączniczki
Bronisławy Wysłouchowej „Biruty” i dwóch oficerów z radiostacją. Przewodnikiem był ppor.
Bolesław Zymon „Waldy Wołyński”. Nad granicą grupa rozdzieliła się: Okulicki i „Biruta”
przybyli do Lwowa 2 listopada
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1940 r. Dwaj oficerowie transportujący radiostację nigdy do
Lwowa nie dotarli. We Lwowie
Okulicki nawiązał kontakty z
liderami polskiego podziemia:
mecenasem Antonim Kozłowskim, ppłk Janem Maksymilianem Sokołowskim „Trzaską”,
mjr. Alfonsem Aleksandrem
Klotzem
„Niewiarowskim”,
ppłk. Adamem Paszkowskim i
księdzem Tadeuszem Walczakiem. Przedstawione przez nich
dowody potwierdziły podejrzenia o głębokiej inflitracji struktur konspiracji lwowskiej przez
NKWD. Od listopada 1940 r. do
stycznia 1941 r. „Jan Mrówka”
organizował komendę obszaru i
rozpoczął tworzenie dowództw
okręgów. Próbował stworzyć
sieci wywiadu oraz system łączności radiowej i kurierskiej z
Warszawą. Niestety, jego misja
od początku nie miała szans powodzenia, już bowiem podczas
podróży do Lwowa był obserwowany przez sowieckiego prowokatora, którym okazał się „Waldy
Wołyński”. Kurierzy, w tym „Biruta”, wysłani w styczniu 1941 r.
do stolicy, zostali aresztowani
przez NKWD. W nocy z 21 na
22 stycznia 1941 r. aresztowano
również Okulickiego. NKWD
znało jego prawdziwe nazwisko
oraz stopień i funkcję w organizacji. Po zniknięciu „Mrówki”
praca konspiracyjna we Lwowie
właściwie zamarła. 22 kwietnia
1941 r. gen. Rowecki w specjalnej depeszy poinformował gen.
Kazimierza
Sosnkowskiego,
komendanta głównego ZWZ, że
postanowił osobiście objąć komendę okupacji sowieckiej i w
lecie 1941 r. wyjedzie do Lwowa, by uporządkować sprawy
ZWZ. Można przypuszczać, że
gdyby Niemcy nie zaatakowały ZSRS 22 czerwca 1941 r., to
w lecie komisarz ludowy spraw
wewnętrznych USRR gen. Iwan
Sierow odbierałby od Stalina i
Hitlera gratulacje z powodu niebywałego sukcesu – schwytania
we Lwowie komendanta głównego ZWZ.
Natychmiast po aresztowaniu
Okulicki został przewieziony
do dawnego klasztoru Brygidek.
(Więzienie”Brygidki” lwowskie
przy ul. Kazimierzowskiej) we
Lwowie, w którym mieściła się
centrala miejscowego NKWD.
W czasie przesłuchania prowadzonego przez gen. Iwana Sierowa otrzymał propozycję współpracy – pozostania na swoim stanowisku i utrzymania ZWZ we
Lwowie pod kontrolą sowiecką.
Zdecydowanie odmówił. Przewieziono go wówczas do Moskwy i osadzono w więzieniu
NKWD na Łubiance. Następnie
został przekazany do więzienia
Lefortowo, gdzie przeszedł niezwykle ciężkie śledztwo. Pozostałością po nim były dolegliwości serca oraz osłabienie wzroku
– rezultat przebywania w pomieszczeniu oświetlonym całą
dobę mocnym światłem elektrycznym. W połowie czerwca
1941 r. podpisał protokół śledztwa, który stał się podstawą aktu
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oskarżenia. Koronnym dowodem przeciwko Okulickiemu był
jego raport do gen. Roweckiego
znaleziony przy aresztowanej
„Birucie”. Życie uratował mu
wybuch wojny niemiecko  sowieckiej i zawarcie porozumienia Sikorski – Majski. 14 sierpnia 1941 r. (według niektórych
źródeł już 2 sierpnia) został
zwolniony z więzienia w ramach
amnestii obejmującej Polaków
przetrzymywanych w łagrach
sowieckich. Otrzymał nominację rządu polskiego na szefa
sztabu tworzącej się w ZSRS
armii polskiej pod dowództwem
gen. Władysława Andersa.
Po kilkutygodniowym pobycie
w Moskwie – potrzebnym na kurację po przejściach więziennych
– Okulicki udał się do Buzułuku,
gdzie znajdowała się siedziba
dowództwa Polskich Sił Zbrojnych w ZSRS. Powierzono mu
m.in. obowiązek poszukiwania
polskich oficerów zaginionych
w ZSRS po 17 września 1939 r.
W związku z tym Okulicki zorganizował przy sztabie PSZ specjalną komórkę dokumentującą
martyrologię Polaków w ZSRS
w latach 1939–1941. Zbieraniem danych o zaginionych oficerach zajął się na jego rozkaz
rtm Józef Czapski. Na początku
grudnia 1941 r. Okulicki znalazł
się w składzie oficjalnej delegacji, która pod przywództwem
gen. Władysława Sikorskiego
prowadziła na Kremlu pertraktacje z kierownictwem sowieckim w sprawie dalszych losów
obywateli polskich. Wraz z gen.
Władysławem Andersem i gen.
Zygmuntem Bohuszem Szyszką
reprezentował stronę polską na
naradzie w sowieckim Sztabie
Generalnym
poświęconej realizacji ustaleń
podjętych w rozmowach między
Sikorskim a Stalinem.
Sabotowanie ustaleń grudniowych przez władze sowieckie i
niezwykle trudna sytuacja PSZ
spowodowana
drastycznym
zmniejszeniem racji żywnościowych były głównymi tematami
dramatycznych negocjacji gen.
Władysława Andersa i płk Leopolda Okulickiego ze Stalinem
i rosyjskim ministrem spraw
zagranicznych Wiaczesławem
Mołotowem na Kremlu 18 marca 1942 r. Wobec nieustępliwości strony sowieckiej i wymuszonych ustaleń o częściowej
ewakuacji wojska polskiego do
Iranu przygnębiająco zabrzmiały ostatnie słowa Okulickiego
skierowane do Stalina, oddające
głębię rozczarowania strony polskiej: „Dzisiaj nasze marzenia,
by tu stworzyć możliwie silną
armię i prostą drogą – walcząc –
iść do wolnej ojczyzny, rozwiały się”. Po załamaniu się polsko
sowieckich rozmów wojskowych Okulickiemu przychodziło
z dużą trudnością wypełnianie
funkcji szefa sztabu. W wyniku
nacisków sowieckich, w porozumieniu z gen. Władysławem Andersem zrezygnował z funkcji i
objął dowództwo 7. Dywizji Piechoty formującej się w Kermine

w Uzbekistanie. Zdaniem gen.
Władysława Andersa, Okulicki
jako szef sztabu PSZ pracował
bardzo dobrze, co wyraził w pochwalnej o nim opinii 16 kwietnia 1942 roku.: „Płk dypl. Okulicki, obecny dowódca 7. DP,
współpracował ze mną jako szef
sztabu od pierwszych dni organizacji naszej armii w ZSRS.
W tych najcięższych chwilach,
kiedy 7 miesięcy współpracy
można śmiało policzyć za 7 lat,
płk dypl. Okulicki wykazał tyle
niespożytej energii i hartu ducha oraz tyle żołnierskich zalet,
jak poprzednio w wojnie 1939
r. i następnie w ZWZ. Ani na
chwilę nie zawiódł mego całkowitego zaufania, był wzorem
lojalności służbowej i odwagi
cywilnej. Cieszę się niezmiernie, że dziękując mu za wielką
pomoc wykazaną naszej sprawie, mogę wyrazić całkowitą
pewność i wiarę, że taki żołnierz
nie zawiedzie nigdy na żadnym
stanowisku w pracy dla Polski”.
6 sierpnia 1942 r. ukończono
ewakuację 7. Dywizji Piechoty
pod dowództwem Okulickiego
z ZSRS do Persji. Po przejściu
na Bliski Wschód dywizja stacjonowała w Khanaqin w Iraku.
Miała za zadanie ochronę pól
naftowych. W kwietniu
1943 r. do Okulickiego dotarła wiadomość o odkryciu przez
Niemców w Katyniu pod Smoleńskiem masowych grobów
kilku tysięcy polskich oficerów
zamordowanych wiosną 1940
r. przez NKWD. Informacja ta
była dla niego wielkim wstrząsem i zaważyła na jego późniejszych decyzjach i losach. Zgłosił
się ochotniczo na lot do kraju w
celu ponownego zaangażowania
się w walkę podziemną z pełną
świadomością, że będzie ją kontynuował pod okupacją sowiecką. Oficjalnie został oddany 26
czerwca 1943 r. do dyspozycji
Sztabu Naczelnego Wodza. W
lipcu 1943 r. po tragicznej śmierci gen. Władysława Sikorskiego
brał udział w jego uroczystym
pogrzebie w Londynie.
Okulicki odgrywał kluczową
rolę w planach nowo mianowanego naczelnego wodza gen.
Sosnkowskiego
dotyczących
zmodyfikowania struktur polskiej konspiracji w obliczu nieuchronnego przesunięcia się
frontu i wkroczenia na ziemie
polskie Armii Czerwonej. Jako
specjalny emisariusz Sosnkowskiego miał przekazać w Warszawie jego punkt widzenia na
akcję „Burza” i dopilnować, by
Komenda Główna Armii Krajowej nie wcielała w życie koncepcji powstańczych. Miał też
odegrać główną rolę na terenie
przyszłej okupacji sowieckiej
jako komendant konspiracji
wojskowej i koordynator akcji
podziemnej. W związku z tym
otrzymał przydział do KG AK.
W liście z datą 15 marca 1944
r., który Okulicki miał zabrać do
kraju, naczelny wódz w następujący sposób rekomendował go
komendantowi głównemu AK
gen. Tadeuszowi Komorowskie-

mu „Borowi”: „Oddawca niniejszego płk „Kobra” jest starym
żołnierzem Armii Krajowej. Za
czasów Pańskiego poprzednika
był on kolejno komendantem
okręgu, inspektorem, wreszcie
dowódcą okupacji aż do początku 1941 r. Zaaresztowany i
wywieziony do Rosji, siedział
w więzieniu do sierpnia 1941 r.,
składając dowody mocnego charakteru i tężyzny duchowej. Nie
jest on człowiekiem nowym dla
AK. Wyznaczam go na jednego
z zastępców Pana Generała o zakresie działania, który Pan Generał ustali wedle własnego uznania. „Kobra” jest pułkownikiem
dyplomowanym. Miał on otrzymać dowództwo dywizji w APW
(Armii Polskiej na Wschodzie),
obecnie walczącej na froncie
włoskim. Z przykładną i zasługującą na szacunek gotowością
zrzekł się tej perspektywy, aby
przyjąć moją propozycję udania
się do kraju, którą uczyniłem,
wiedząc, jak dalece kraj odczuwa brak starszych wiekiem, doświadczonych i wykształconych
oficerów”.
25 lutego 1944 r. płk Leopold
Okulicki przybył do Brindisi,
gdzie przez kilka miesięcy wyczekiwał na lot do kraju.
Tu 9 maja otrzymał depeszę
gen. Sosnkowskiego, w której
wódz naczelny unieważnił swoją
wcześniejszą nominację z listu
z datą 15 marca, naprawiając
tym samym nieporozumienie
zawinione przez sztabowców z
Londynu – w strukturze AK stanowisko zastępcy komendanta
głównego nie istniało.
Jednocześnie desygnował Okulickiego na stanowisko zastępcy
szefa sztabu KG AK lub komendanta okręgu. 16 maja pułkownik
oddepeszował do gen. Sosnkowskiego: „Jestem gotów do odlotu
dla pracy, jaką w kraju ustali dla
mnie dowódca Armii Krajowej.
Mogę zapewnić Pana Generała,
że żadnych trudności swą osobą
nie sprawię”. Płk Okulicki („Kobra”, „Kobra 2”) został zrzucony
w nocy z 21 na 22 maja 1944 r. na
lądowisku „Kos” koło Wierzbna,
24 km od Krakowa. Powrót do
kraju traktował jako ciąg dalszy
lwowskiego rozdziału swej służby konspiracyjnej. 22 maja został awansowany na stopień generała brygady. 3 czerwca 1944
r. Okulicki został przerzucony
do Warszawy. Wkrótce potem
komendant główny AK gen. Komorowski „Bór” mianował go
pierwszym zastępcą szefa sztabu
KG AK gen. Tadeusza Pełczyńskiego „Grzegorza” i szefem
operacji KG AK. Leopold Okulicki zajął miejsce płk Stanisława Tatara, który został wysłany
mostem powietrznym na Zachód
w celu poczynienia zabiegów o
pomoc aliantów dla AK i objęcia
funkcji szefa Oddziału VI Sztabu Naczelnego Wodza. Choć
Okulicki zjawił się w kraju jako
emisariusz gen. Sosnkowskiego,
to obserwacja nastrojów społeczeństwa, zwłaszcza w stolicy,
i przeprowadzane zapewne nie
raz analizy polityczne spowodo-
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wały, że w sprawie dalszej walki
i powstania w Warszawie zajął
stanowisko niezgodne z instrukcjami przywiezionymi od naczelnego wodza dla gen. Komorowskiego „Bora”, za to zbieżne
z wnioskami grupy decyzyjnej
z KG AK. Płk Adam Sanojca,
szef Oddziału Organizacyjnego
KG AK, tak wspominał po wojnie decydującą rozmowę, którą
odbył z Okulickim w połowie
czerwca 1944 r.: „Rozmawialiśmy właściwie przez całą noc.
Zaczął (gen. Okulicki) wykładać mi tezę gen. Sosnkowskiego. Wyjaśnił mi, że powinniśmy
zaprzestać walki z Niemcami w
celu zaoszczędzenia naszych sił
do walki z Rosją. Rosjanie, według niego, przedstawiali znacznie większe niebezpieczeństwo
niż Niemcy, którzy już byli pobici. W tym punkcie zwrotnym
wojny – mówił, przekazując mi
instrukcję Sosnkowskiego – naszym jedynym obowiązkiem jest
chronić masę biologiczną narodu polskiego. Po długim lojalnym przedstawieniu tej tezy wyłożył mi swój punkt widzenia,
który był diametralnie różny.
Według niego, powinniśmy się
bić z Niemcami tak, by pozostać
w walce aż do końca. Mówił, że
będziemy może osamotnieni, że
alianci zachodni może nam nie
pomogą, podobnie jak i Rosjanie, lecz, że nie jest to ważne.
Już w 1939 r. biliśmy się sami,
takie jest nasze przeznaczenie.
Następnie gwałtownie skrytykował dowództwo, używając
bardzo ostrych słów: sklerotycy,
tchórze itd. Wypominał im, że
wyłączyli Warszawę ze strefy
walk z powodu obecności ludności cywilnej. Właśnie dlatego
– powiedział – ponieważ Warszawę zamieszkuje milion ludzi,
którzy ani na chwilę nie zaprzestali walki, nie mamy prawa w
ostatnim momencie kazać im
złożyć broni. Warszawa – ciągnął – musi walczyć niezależnie
od ceny. Czułem się trochę onieśmielony jego stanowiskiem,
ponieważ jednak ja także chciałem się bić, powiedziałem, że
się z nim zgadzam. Znałem go
jeszcze sprzed wojny i miałem
do niego duże zaufanie”.
Pod wpływem argumentacji
Okulickiego konieczność podjęcia walki w Warszawie zaczęło dostrzegać dowództwo AK,
jednak decyzja o powstaniu była
trudna do realizacji ze względu
na szczupłe zapasy broni. Płk
Kazimierz Iranek Osmecki, szef
Oddziału II KG AK, ostrożny
zwolennik powstania w stolicy,
popierający „Kobrę” (jednak nie
bezkrytycznie), wspominał po
latach: „Naszym błędem było,
że sami nie zrozumieliśmy tego
(tj. konieczności powstania w
Warszawie) wcześniej, na długo przed 20 lipca 1944 r. Wtedy
było już za późno. Z chwilą gdy
w marcu (1944 r.) zapadła decyzja, że w Warszawie nie będzie
miała miejsca żadna walka, najlepszych oficerów zrzuconych z
Anglii wraz z większą częścią
broni, którą otrzymaliśmy, wy-
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słano na tereny wschodnie, gdzie
mieli służyć jako dowód naszej
tam obecności. Na początku
czerwca, dwa lub trzy dni przed
przybyciem Okulickiego, wysłaliśmy jeszcze wielki transport
broni w okolice Białegostoku.
Całkowicie pochłonięci operacją
„Burza”, która miała znaczenie
drugorzędne,
zapomnieliśmy
o Warszawie, o „duszy kraju”.
Okulicki zdecydowanie twierdził, że „z politycznego punktu
widzenia Warszawa musi być
oswobodzona przez Polaków i
tylko przez Polaków”.
Przewidywał, że walka w stolicy potrwa od trzech do siedmiu
dni, a jej celem będzie likwidacja przez zaskoczenie sił niemieckich, opanowanie miasta i
najważniejszych strategicznie
punktów w okolicy. Zapewnił
sobie poparcie szefa sztabu KG
AK gen. Pełczyńskiego. Punkt
widzenia Okulickiego został
przyjęty na naradzie 21 lipca
1944 r. z udziałem generałów
Komorowskiego „Bora” i Pełczyńskiego „Grzegorza” oraz na
odbytej tego samego dnia odprawie w KG AK. Decyzja objęcia
Warszawy akcją „Burza” miała
być następnie przedyskutowana
przez gen. Komorowskiego z
politykami cywilnymi. Okulicki podporządkowywał wówczas
wszystko swym planom, zbagatelizował nawet informacje
wywiadu przekazane podczas
tej odprawy przez płk Iranka
Osmeckiego o koncentracji niemieckich sił pancernych koło
Jabłonny. Konsekwencją postanowień narady z 21 lipca było
wyłączenie komendanta Warszawskiego Okręgu AK płk Antoniego Chruściela „Montera”
spod zwierzchnictwa dowódcy
Obszaru Warszawskiego gen.
Albina Skroczyńskiego „Łaszcza”, który uważał, że powstanie
– ze względu na słabe uzbrojenie i obecność ludności cywilnej
– będzie narodowym samobójstwem.
Ustanowienie przez ZSRS 22
lipca 1944 r. marionetkowego
Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego jako legalnego
rządu polskiego potwierdzało
argumentację Okulickiego o
niebezpieczeństwie sowieckim.
Podobnie mogła oddziałać odprawa 29 lipca 1944 r. z przybyłym z Londynu emisariuszem
Janem Nowakiem (Zdzisławem
Jeziorańskim), który twierdził,
że powstanie nie wpłynie w żaden sposób na decyzje aliantów,
może jednak wzmocnić pozycję
premiera Mikołajczyka podczas
rozpoczynających się właśnie w
Moskwie pertraktacji ze Stalinem.
Rozpoczęcie przez AK powstania w Warszawie zbiegło się z
wezwaniami do walki emitowanymi przez radio sowieckie
i przygotowaniami do zbrojnego wystąpienia Armii Ludowej
podporządkowanej komunistom.
Plany zajęcia Warszawy w lipcu
1944 r.
(nieukrywane przed aliantami
zachodnimi) rozpatrywano 8 lip-
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ca w sowieckiej Głównej Kwaterze z udziałem Stalina. Jego
dyrektywa nr 220162, nakazująca Armii Czerwonej forsowanie
Wisły i Narwi, nosi datę 26 lipca 1944 r. W rezultacie 2. Armia
Pancerna rozpoczęła z przyczółka warecko  magnuszewskiego
natarcie oskrzydlające na Warszawę (działania te zostały 2
sierpnia 1944 r. wstrzymane na
rozkaz Stalina).
Decyzja o rozpoczęciu powstania w Warszawie jest do dzisiaj
analizowana i uważana przez
historyków za kontrowersyjną.
Należy ją jednak rozpatrywać,
uwzględniając jej wpływ na
czterdziestoletnią historię PRL,
a także na kondycję psychiczną
narodu w tym okresie. 27 lipca,
bezpośrednio przed wybuchem
powstania, Okulicki (pod nowym pseudonimem – „Niedźwiadek”) został wyznaczony na
stanowisko dowódcy II rzutu
KG AK na wypadek aresztowania „Bora” przez NKWD
po przewidywanym spotkaniu
z wojskami sowieckimi w wyzwolonej przez AK Warszawie.
Tę nominację należy najpewniej
traktować jako automatyczne
desygnowanie go na komendanta głównego organizacji „NIE”
pod okupacją sowiecką (w tym
czasie gen. „Bór” utracił łączność z płk. „Nilem” – Augustem
E. Fieldorfem, dotychczasowym
dowódcą tej organizacji).
W przypadku wrogiej postawy
ZSRS plan „Bora” zakładał rozwiązanie AK i zabezpieczenie
pozostawionej struktury organizacyjnej dla potrzeb „NIE”. Jako
desygnowany na komendanta
głównego AK i „NIE” Okulicki
był w czasie powstania zakonspirowany. Zatrzymanie przez
Stalina ofensywy sowieckiej postawiło przed „Borem” problem
istnienia AK po kapitulacji Warszawy przed Niemcami. Nowa
sytuacja wpłynęła na zmianę
statusu Okulickiego – został na
powrót włączony do prac KG
AK. 6 września 1944 r. został
p.o. szefem sztabu KG AK zamiast ciężko rannego szefa, gen.
Tadeusza Pełczyńskiego „Grzegorza”. 28 września uczestniczył
w naradzie siedmiu najwyższych
oficerów AK z delegatem rządu
RP na kraj Janem Stanisławem
Jankowskim, podczas której postanowiono podjąć rozmowy kapitulacyjne z Niemcami.
Gdy zapadła decyzja poddania
Warszawy, Komorowski, mianowany przez prezydenta Raczkiewicza naczelnym wodzem, 1
października 1944 r. wyznaczył
Okulickiego na swego następcę na stanowisku komendanta
głównego AK, o czym przed
pójściem do niewoli 4 października poinformował drogą radiową okręgi AK. 3 października
Okulicki „Niedźwiadek” opuścił
Warszawę wraz z ludnością cywilną i skierował się do Okręgu
Radomsko Kieleckiego AK.
W rejonie Częstochowy, działając pod pseudonimem „Termit”, rozpoczął prace nad rekonstrukcją KG AK. Na nowym

stanowisku był w nader trudnej
sytuacji. Nie miał oparcia ani w
byłym naczelnym wodzu – gen.
Sosnkowski po rezygnacji z tego
stanowiska utracił wpływy w
Londynie. W AK widoczny był
kryzys organizacyjny spowodowany m.in. skutkami klęski
powstania oraz konsekwencjami
kierowania konspiracją wojskową w kraju z Londynu. W celu
zbadania rzeczywistej sytuacji w
kraju z Londynu został wysłany
do Polski z misją specjalną płk
Roman Rudkowski „Rudy”, który w depeszy z 29 października
1944 r. zdecydowanie poparł żądania Okulickiego i opisał przygnębiającą sytuację w okręgach
AK: „W okręgach potworny
chaos i samowola […]. Poldek
jest w takiej sytuacji jedyny
[…]. Jestem pewien, że potraf on
ukrócić anarchię tutejszą, jeśli
pozostawicie mu kompetencje
„Bora”, i powiadomicie o tym
okręgi (…). Żelazna ręka jest tu
konieczna przy najbezwzględniejszej egzekutywie”.
Dopiero 8 listopada 1944 r. szef
Sztabu Naczelnego Wodza gen.
Stanisław Kopański przysłał depeszę z nominacją Okulickiego
na p.o. komendanta głównego
AK z kompetencjami ograniczonymi do minimum i tylko na terenie okupacji niemieckiej.
Do tego nie wszystkie okręgi AK
wykazywały chęć podporządkowania się nowemu komendantowi. Generał musiał włożyć wiele
wysiłku w to, aby wykonywać
normalnie swoje obowiązki
dowódcy AK. W swych działaniach miał zdecydowanych
sojuszników w delegacie rządu
Janie Stanisławie Jankowskim
„Sobolu”,
przewodniczącym
podziemnego parlamentu Polskiego Państwa Podziemnego –
Rady Jedności Narodowej (RJN)
– Kazimierzu Pużaku „Bazylim”
i szefie Kierownictwa Walki
Cywilnej Stefanie Korbońskim
„Zielińskim”. W pierwszej połowie listopada 1944 r. Okulicki
– wobec trudności w wykonywaniu swej funkcji – dwukrotnie składał dymisję na ręce Jankowskiego, ale obie nie zostały
przyjęte. W depeszach do Londynu stale podkreślał bezsens
dowodzenia AK spoza Polski,
zgłaszał możliwość rezygnacji,
jeśli to jego osoba jest przyczyną
szkodliwego ograniczenia kompetencji komendanta głównego
AK, i domagał się prerogatyw
„Bora” dla siebie lub dla swego
następcy. Zwracał uwagę, że nie
kieruje się interesem osobistym,
lecz walczy o możliwość skutecznego działania AK. Sytuacja
poprawiła się dopiero, gdy 21
grudnia prezydent Władysław
Raczkiewicz na wniosek nowego premiera, Tomasza Arciszewskiego, mianował Okulickiego
komendantem głównym AK
na obszar obu okupacji. Dzień
później Okulickiemu doręczono
depeszę z Londynu z wieścią o
śmierci jego jedynego syna Zbigniewa, żołnierza 2. Korpusu
Polskiego, w walce pod Osino k.
Ankony. Na skutek tej strasznej

wiadomości generałowi odnowiła się nieleczona choroba serca.
Skala problemów, które Okulicki
musiał rozwiązać, była ogromna. Zmagając się z nimi, ciągle
składał dowody olbrzymiej energii i umiejętności organizatorsko
dowódczych.
Udało mu się ograniczyć nastroje zniechęcenia i zwątpienia,
szerzące się po klęsce
Powstania Warszawskiego. Musiał odtworzyć KG AK w warunkach powszechnie odczuwanej
tymczasowości, wędrówek setek
tysięcy ludzi wysiedlonych z
Warszawy i z obszarów w bezpośrednim zapleczu zastygłego
frontu. Musiał pokonać trudności w nawiązaniu łączności z
Londynem. W zasadzie nie miał
kontaktu z okręgami wschodnimi odciętymi linią frontu.
Za pośrednictwem PCK i Rady
Głównej Opiekuńczej (RGO),
które zasilili ludzi w znaczne
sumy pieniężne, rozwinął na
bardzo szeroką skalę akcję zabezpieczania rodzin żołnierzy
poległych i wziętych do niewoli
lub uwięzionych oraz ludności
wysiedlonej z Warszawy. Zabiegał o wypłacenie odpraw
żołnierzom demobilizowanym
na zimę z oddziałów partyzanckich AK i o zapewnienie im
bezpiecznej legalizacji na terenach okupowanych przez Niemców. Dużą wagę przykładał do
kształtowania postaw ludności,
które zachwiała klęska Powstania Warszawskiego.. W wytycznych do pracy propagandowej
nakazywał podkreślać, że AK
kontynuuje walkę z Niemcami
i zwracać uwagę na wrogi stosunek ZSRS do niepodległości
Polski oraz demaskować pseudo
patriotyczną frazeologię PPR i
PKWN. Trzeba dodać, że pracował w bardzo surowych warunkach bytowych, prowadząc iście
spartański tryb życia.
Na przełomie lat 1944 i 1945 w
społeczeństwie i w Podziemiu
panowały chaos, brak nadziei,
obawy przed nieuchronną perspektywą sowieckiej dominacji. W KG AK podejmowano
gorączkowe próby opanowania
kryzysu organizacyjnego, co się
w dużej części udało, i szukania
rozwiązań politycznych w nowej
sytuacji.
Polityka prowadzona przez Okulickiego zgodnie z wytycznymi
rządu i Sztabu Naczelnego Wodza z 18 listopada 1944 r. miała
na celu uchronienie jak największej liczby żołnierzy AK przed
represjami NKWD i zachowanie
jej struktury organizacyjnej pod
nową okupacją. Oceniając realistycznie sytuację polityczną
Polski, proponował wstrzymanie wykonywania akcji „Burza”,
ograniczenie walki z Niemcami
(tylko dywersja i obrona ludności cywilnej), przerzucenie najbardziej zagrożonych osób na
inne tereny i na Zachód. W wytycznych na okres zimowy dla
AK nakazywał oddziałom demobilizację i zakonspirowanie się,
zabezpieczenie ludzi na wypadek wkroczenia NKWD, unika-
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nie walki z wojskami sowieckimi do czasu kapitulacji Niemiec,
zdobywanie broni na Niemcach
w czasie przyszłej ofensywy Armii Czerwonej i nieujawnianie
się przed nią. W dramatycznym
liście do prezydenta Władysława
Raczkiewicza apelował o wyciągnięcie wniosków z rządów sowieckich na ziemiach zabużańskich oraz w Polsce lubelskiej i
niepodejmowanie żadnych wiążących decyzji wojskowych i
politycznych bez porozumienia
z władzami Polskiego Państwa
Podziemnego i AK, które z natury rzeczy lepiej orientowały się
w sytuacji na miejscu. Okulicki
musiał planować swoją pracę z
uwzględnieniem dłuższej perspektywy czasowej, sięgającej
poza nieuchronne zajęcie reszty ziem polskich przez Armię
Czerwoną. Uważał, że jego
powinnością jest stworzenie w
miarę możliwości, a miał ich
niewiele, podstaw organizacyjnych przyszłego starcia z ZSRS
i obozem komunistycznym w
Polsce. Przewidywał, że walka taka będzie możliwa i realna tylko w wyniku ewentualnej
klęski Związku Sowieckiego w
III wojnie światowej, która wydawała się nieuchronna z uwagi
na oczywiste sprzeczności interesów w obozie aliantów i agresywną politykę Stalina w Europie. Starał się tworzyć warunki
do przetrwania Podziemia Niepodległościowego przez kilka lat
po wojnie – aż do wybuchu tego
konﬂiktu.
Sceptycznie odnosił się do nadziei delegata rządu na kraj
Jankowskiego, że w warunkach
powojennego odprężenia pokojowego będzie można utrzymać
niepodległość Polski w sowieckiej strefie wpływów z pomocą
polityczną i gospodarczą Zachodu. Dalszą walkę z przegrywającymi wojnę Niemcami, w której
AK występowałaby zaczepnie
w stylu akcji „Burza”, uważał
za bezsensowną z politycznego
punktu widzenia. Był jednak
kategorycznym przeciwnikiem
jakiejkolwiek współpracy z
Niemcami. Doskonale rozumiał międzynarodową wartość
wielkiego politycznego kapitału Polski zdobytego w kraju w
podziemnej walce z III Rzeszą
Niemecką. Doceniał ogromne
znaczenie polityczne Powstania
Warszawskiego i nie uchylał się
nigdy od wzięcia odpowiedzialności za jego wybuch. Forsował nazywanie tego zrywu nie
powstaniem, lecz bitwą warszawską, która była konieczna,
by ukazać światu polską determinację w obronie wolności.
Przy Biurze Informacji i Propagandy KG AK powołał jesienią
Biuro Historyczne, mające za
zadanie gruntowne opracowanie przebiegu walk w stolicy. 3
lub 4 stycznia 1945 r. Okulicki
spotkał się w majątku Zacisze
pod Odrowążem k. Radomska z
brytyjską misją specjalną „Freston” pod dowództwem płk.
Davida T. Hudsona, która miała
m.in. za zadanie – spóźnione co
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najmniej o pół roku – spełniać
rolę łącznika między KG AK a
dowództwem sowieckim. Po zajęciu tych terenów przez Rosjan
Brytyjczycy ujawnili się, zostali
aresztowani przez NKWD, przewiezieni do Moskwy i zwolnieni
dopiero po konferencji w Jałcie.
W tym czasie Okulicki przeprowadzał inspekcję kadrowych
oddziałów Korpusu Kieleckiego
AK pozostawionych w lesie na
zimę. 12 stycznia 1945 r. odbył
w Krakowie konferencję z gen.
Emilem Augustem Fieldorfem
„Nilem” i delegatem rządu Stanisławem Jankowskim. Po rozpoczęciu przez Armię Czerwoną
ofensywy styczniowej
gen. Okulicki przebywał w rejonie Częstochowy. Nie zamierzał,
podobnie jak inni oficerowie z
KG AK oraz przywódcy cywilni,
ujawniać się przed Sowietami.
Aby zabezpieczyć żołnierzy
przed NKWD i pozbawić Rosjan
pretekstu do represji, w porozumieniu z delegatem rządu i na
podstawie instrukcji rządowej z
Londynu,
przewidującej rozwiązanie AK
na terenach zajmowanych przez
ZSRS, 19 stycznia 1945 r. wydał
rozkaz rozwiązujący AK i zwalniający żołnierzy z przysięgi:
„Żołnierze Armii Krajowej!
Daję Wam ostatni rozkaz. Dalszą swą pracę i działalność prowadźcie w duchu odzyskania
pełnej niepodległości państwa
polskiego i ochrony ludności
polskiej przed zagładą. Starajcie
się być przewodnikami narodu
i realizatorami niepodległości
państwa polskiego. W tym działaniu każdy z Was musi być dla
siebie dowódcą.
W przekonaniu, że rozkaz ten
spełnicie, że zostaniecie na zawsze wierni tylko Polsce oraz
by Wam ułatwić dalszą pracę, z
upoważnienia Pana Prezydenta
RP zwalniam Was z przysięgi i
rozwiązuję szeregi Armii Krajowej. W imieniu służby dziękuję
Wam za dotychczasową ofiarną pracę. Wierzę głęboko, że
zwycięży nasza święta sprawa,
że spotkamy się w prawdziwie
wolnej i nieokupowanej Polsce.
Niech żyje wolna, niepodległa i
szczęśliwa Polska!”.
Rozwiązanie AK, dla wielu
niespodziewane, nie wpłynęło
jednak na skalę represji stosowanych przez NKWD. Okulicki
rozesłał równocześnie w teren
rozkazy tajne mające na celu
pozostawienie szkieletowej sieci
sztabów i struktur, zachowanie
łączności radiowej i magazynowanie broni. Miała to być kadrowa, nieliczna w stosunku do
demobilizowanej AK, baza dla
organizacji „NIE”.
Po zajęciu Warszawy przez wojska sowieckie i „ludowe” Wojsko Polskie władze Polskiego
Państwa Podziemnego przeniosły się na tereny podwarszawskie. Od pierwszych dni po „wyzwoleniu” Okulicki wykazywał
duży realizm w ocenie sytuacji
politycznej. Po 19 stycznia 1945
r. zajmował się głównie problemami wynikłymi z demobilizacji
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AK. Występował w tym okresie
jako komendant Sił Zbrojnych w
Kraju.
24 lutego 1945 r. Rada Jedności
Narodowej, chcąc ratować niepodległość Polski, uznała postanowienia konferencji jałtańskiej.
Decyzja ta ustawiła czołowych
polityków Polskiego Państwa
Podziemnego na pozycji głównych niekomunistycznych kandydatów na członków zapowiedzianego w Jałcie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej
(TRJN), celem zaś Stalina stało
się usunięcie ich ze sceny, by
w ten sposób zapewnić swoim
protegowanym dominację w
nowym rządzie polskim. 9 marca 1945 r. Okulicki i Jankowski
otrzymali, datowane 6 marca, listy od płk Pimienowa, występującego jako pułkownik gwardii,
z propozycją podjęcia rozmów
na temat wyjścia z konspiracji i
rozstrzygnięcia najpilniejszych
problemów kraju. Sowieckim
rozmówcą miał być z upoważnienia marszałka Georgija Żukowa i Naczelnego Dowództwa Armii Czerwonejgen. Iwanow (pod
tym pseudonimem krył się znany
już Okulickiemu ze Lwowa gen.
NKWD Iwan Sierow). Pimienow
ręczył honorem sowieckiego oficera za bezpieczeństwo polskich
przedstawicieli.
Treść obu listów była niemal
identyczna, tylko pismo „Do generała Niedźwiadka” zawierało
groźbę, że niezależnie od odpowiedzi spotkanie i tak nastąpi.
Okulicki był pewny, że jest to
podstęp i początkowo z Jankowskim oraz Pużakiem byli
zdecydowanie przeciwni podjęciu rozmów. Stanowisko to
było zgodne z depeszą premiera
Arciszewskiego niezezwalającą mu na ujawnienie się. Przeciwni kontaktom z NKWD byli
również p.o. naczelny wódz gen.
Władysław Anders i szef Sztabu
Naczelnego Wodza gen. Kopański. Nacisk partii wchodzących
w skład RJN, głównie ludowców, spowodował jednak, że
doszło do wstępnego spotkania.
W czasie pertraktacji płk Pimienow wysuwał jako podstawowy
warunek rozmów konieczność
udziału w nich Okulickiego. 27
marca 1945 r. na wyraźne polecenie wicepremiera Jankowskiego gen. Okulicki udał się wraz z
nim i z przewodniczącym RJN
Pużakiem na spotkanie do Pruszkowa.
Los ostrzegał Okulickiego do
końca: uciekła mu kolejka EKD
i zepsuł się samochód, który
miał go podwieźć. Dotarł jednak
do celu kupionym przypadkowo
rowerem. Wszyscy trzej zostali aresztowani przez NKWD w
obecności gen. Sierowa (Iwanowa) w miejscu niedoszłych
pertraktacji i natychmiast przetransportowani samolotem do
Moskwy. Następnego dnia los
przywódców podzielili pozostali uczestnicy rozmów, którzy –
niezrażeni zniknięciem kierowniczej trójki – stawili się w willi
zajmowanej przez NKWD w
Pruszkowie. Przewidując aresz-

towanie, Okulicki wyznaczył
na swojego zastępcę płk Jana
Rzepeckiego. Po przewiezieniu
do Moskwy ostatni komendant
główny AK wraz z piętnastoma
aresztowanymi podstępnie przywódcami Polskiego Państwa
Podziemnego zostali umieszczeni w więzieniu na Łubiance.
Do czerwca 1945 r. generał Okulicki przechodził drugie w swoim życiu śledztwo w NKWD,
którego celem było przygotowanie jego i pozostałych piętnastu
oskarżonych do wielkiego procesu pokazowego. Tajemnicze
zniknięcie szesnastu przywódców Polskiego Państwa Podziemnego zapoczątkowało przejściowy kryzys w sielskich dotąd
stosunkach Zachodu z ZSRS.
Aresztowanie to było naruszeniem postanowień jałtańskich i
zapewne wpłynęło na postawę
tzw. komisji trzech toczącej spory o kandydatów do przyszłego
rządu polskiego.
Dopiero 3 maja 1945 r. na konferencji założycielskiej ONZ
w San Francisco Mołotow oficjalnie potwierdził informację
o aresztowaniu, a 4 maja w rozmowie z brytyjskim ministrem
spraw zagranicznych Anthonym
Edenem, poruszając ten temat,
mówił właściwie tylko o Okulickim: „Ten człowiek był główną
osobą w całej grupie i był dobrze
znany władzom sowieckim jako
jawny wróg Związku Radzieckiego. Był on szefem sztabu u
generała Andersa. Oprócz działalności dywersyjnej prowadzonej pod kierownictwem generała
Okulickiego, której ofiarą padło
stu oficerów i żołnierzy Armii
Czerwonej (ta liczba z pewnością została wymyślona ad hoc,
enkawudzistów i żołnierzy sowieckich zginęło więcej, ale ich
liczba była najmniej ważnym
aspektem tej sprawy .Odpowiedź
sojuszniczego ministra Edena
była zaskakująca, przyznał mianowicie, że „z tego wszystkiego,
co wie, on (Okulicki) mógłby
być winny, ale jeżeli chodzi o
innych to jest to zupełnie inna
sprawa”. Eden na temat winy
Okulickiego nie miał żadnych
informacji, ale w ten sposób wyraził zgodę na sądową zemstę
Sowietów na dowódcy AK.
Równie wielką uwagą i zaciekłą
niechęcią darzył Okulickiego
Stalin. Podczas spotkań w Moskwie z dyplomatami amerykańskimi, Averellem Harrimanem
i Harrym L. Hopkinsem, z pasją atakował generała, traktując
go jak najniebezpieczniejszego
przestępcę. Poskutkowało to
taką oto deklaracją Hopkinsa: „powiedziałem Stalinowi o
nieprzychylnej reakcji amerykańskiej opinii publicznej, wywołanej sprawą aresztowanych
Polaków, wyrażając mu jasno, że
nie interesuje nas w ogóle generał Okulicki”. Pokazowy proces
szesnastu zdradziecko aresztowanych przywódców Polskiego
Państwa Podziemnego toczył
się w Moskwie w dniach 18–21
czerwca 1945 r., równocześnie z
trwającymi kilka ulic dalej per-

traktacjami Stanisława Mikołajczyka w sprawie utworzenia
TRJN.
Zostali oskarżeni o organizowanie zbrojnej działalności na
zapleczu Armii Czerwonej i niewykonanie zarządzenia władz
sowieckich o ujawnieniu organizacji, zdaniu broni, radiostacji
i radioodbiorników. Wszyscy
odmówili skorzystania z usług
adwokatów sowieckich i bronili
się sami. Okulicki zachował do
końca godną i budzącą podziw
postawę. Konsekwentnie przeprowadzał własną linię obrony,
żądał – bezskutecznie – sprowadzenia jako świadków dowódców AK aresztowanych przez
NKWD na wschodnich ziemiach
Rzeczypospolitej. Nie dostarczono ich oczywiście do Moskwy,
rzekomo „ze względu na złą
pogodę”. Z oburzeniem odrzucił oskarżenie AK o współpracę
z Niemcami, zwracając uwagę,
że jest to oszczerstwo rzucone na naród polski. Protestował
przeciwko nazywaniu Powstania
Warszawskiego awanturą: „Powstanie Warszawskie nie było
polityczną awanturą, jak to określa prokurator. Nie wybuchło na
rozkaz Londynu, lecz dlatego, że
Polacy w kraju zdecydowali, że
jest konieczne. Była to walka bohaterska”. Głównym dowodem
oskarżenia Okulickiego był znaleziony przy nim w czasie aresztowania rozkaz dla komendanta
Obszaru Zachodniego „NIE”, w
którym Okulicki przewidywał
powstanie europejskiej koalicji przeciwko ZSRS z udziałem
Niemiec „kontrolowanych przez
Anglosasów”.
Okulicki nie zaprzeczał faktom
oczywistym, podkreślał jednocześnie swe pragnienie ułożenia
stosunków z ZSRS „pod jednym
warunkiem, żeby była zachowana niepodległość Polski. To
„conditio sine qua non”. I dalej:
„Przyjaźń będzie niemożliwa,
jeśli Rosja będzie chciała Polskę zniewolić, bo Polacy, mimo
różnych swoich wad, mają bezcenną zaletę: umiłowanie wolności”.
W swoim przemówieniu obrończym zwracał uwagę na polityczny charakter procesu. Na
końcowy zarzut prokuratora, że
nie odczuwa wdzięczności dla
Armii Czerwonej za wyzwolenie
Polski, Okulicki odparł: „Chylę
czoła przed Armią Czerwoną za
wyswobodzenie Polski, ale jeszcze większy hołd składam tym
żołnierzom armii polskiej, którzy zginęli z rąk żołnierzy Armii
Czerwonej”.
Dowódca AK otrzymał najwyższy wyrok spośród oskarżonych
– dziesięć lat więzienia. Był to
w ZSRS jeden z „zamienników”
kary śmierci. W świetle prawa międzynarodowego był to
oczywiście wyrok całkowicie
bezprawny. „Okulicki opuszczał salę z podniesioną głową”
– zanotował jeden z angielskich
dziennikarzy obecnych na procesie. Miał do tego prawo jak
mało kto z oskarżonych.
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EPILOG - 1946 r.
Okoliczności śmierci gen. Leopolda Okulickiego do dzisiaj
nie zostały wyjaśnione. W 1956
r. szwedzki Czerwony Krzyż
został poinformowany przez
władze sowieckie, że Okulicki
zmarł na skutek paraliżu i ataku serca 24 grudnia 1946 r., a
jego zwłoki spopielono. Sama
data śmierci zdaje się nie budzić wątpliwości. Jest możliwe,
że Okulicki miał atak serca lub
został sparaliżowany, z pewnością jego stan zdrowia mógł się
pogorszyć na skutek barbarzyńskiego śledztwa. Adam Bień, jeden ze skazanych w tym samym
procesie i przetrzymywany w sąsiedniej celi, wspominał jednak
po latach, że słyszał jak generał
został wyprowadzony w pełni
sił w wigilię 1946 r. ze swej celi
– prawdopodobnie na egzekucję. Pewności chyba nie będzie
można uzyskać już nigdy. Nagły
śmiertelny atak choroby jako
przyczyna śmierci Okulickiego
jest prawdopodobny w takim samym stopniu, jak egzekucja dokonana w podziemiach Łubianki
przez oprawców z NKWD. Niezależnie od okoliczności śmierci
gen. Leopold Okulicki stał się
ofiarą zbrodni sowieckich.
DODATEK HISTORYCZNY
IPN - „NASZ DZIENNIK”
NR.3/ 2011
JACEK PAWŁOWICZ IPN
WARSZAWA
PREZES INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
Szanowni Państwo, wielu ulicom i placom, przy których
mieszkamy i pracujemy, patronują postaci historyczne.
Wśród nich są także osoby,
które na trwałe zapisały się w
dziejach Polski XX w. Wybór
patronów przestrzeni, w której
żyjemy, świadczy nie tylko o
naszej wrażliwości historycznej, lecz także wskazuje na
wartości, do których chcemy
się odwoływać.
Warto znać patrona swojej
ulicy, wiedzieć, czyje nazwisko wymieniamy, podając przy
różnych okazjach własny adres. Niniejsza broszura przybliży Państwu postać
gen. Leopolda Okulickiego ps.
„Niedźwiadek”. Została wydana w ramach ogólnopolskiej
akcji edukacyjnej Instytutu
Pamięci Narodowej, który od
wielu lat podejmuje działania
na rzecz poprawy stanu świadomości historycznej Polaków.
Zachęcam do lektury. Warto poznać historię człowieka,
którego nazwisko widzimy co
dzień na tabliczce z nazwą naszej ulicy.
dr Łukasz Kamiński
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
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„Wojna polsko-ukraińska”
na Wołyniu w zeznaniach
banderowców.
Stanisław Żurek

„W czerwcu 1943 roku przedstawiciel Centralnego Prowidu
OUN „KŁYM SAWUR” przekazał mi ustnie tajną dyrektywę
Centralnego Prowidu OUN o
powszechnej fizycznej likwidacji
całej ludności polskiej, zamieszkałej na terytorium zachodnich
obwodów Ukrainy. Wykonując tę
dyrektywę Centralnego Prowidu OUN, w sierpniu 1943 roku
wraz z formacją grupy bandyckiej UPA wyrżnąłem ponad 15
tysięcy
Polaków w rejonach kowelskim, siedliszczańskim, maciejowskim i lubomelskim obwodu
wołyńskiego, o czym dokładnie
i odrębnie poinformowałem w
swoich zeznaniach z 23 lutego
1945 roku. 29 i 30 sierpnia 1943
roku z oddziałem liczącym 700
uzbrojonych bandytów, zgodnie z poleceniem dowodzącego
okręgiem „OŁEHA”, wyrżnąłem całą polską ludność na terytorium rejonów hołobskiego,
kowelskiego, siedliszczańskiego,
maciejowskiego i lubomelskiego, zrabowawszy cały ich majątek ruchomy i spaliwszy cały ich
majątek nieruchomy. Łącznie w
tych rejonach w ciągu 29 i 30
sierpnia 1943 roku wyrżnąłem
i rozstrzelałem ponad 15 tys.
cywilów, wśród nich starców,
kobiety i dzieci. Robiliśmy to w
następujący sposób: po spędzeniu całej ludności polskiej w
jedno miejsce, okrążaliśmy ją i
rozpoczynaliśmy rzeź. Kiedy już
nie pozostał ani jeden żywy człowiek, kopaliśmy wielkie doły,
zrzucaliśmy tam wszystkie trupy, zasypywaliśmy ziemią oraz,
żeby ukryć ślady tego strasznego grobu, paliliśmy na nim wielkie ogniska i szliśmy dalej. Tak
przechodziliśmy od wsi do wsi,
dopóki nie zgładziliśmy całej
ludności – ponad 15 tys. osób.
Całe bydło, wartościowe rzeczy,
mienie i żywność zabieraliśmy,
a budynki i inne mienie paliliśmy./.../
Znam jeszcze jedną tajną dyrektywę Centralnego Prowidu OUN
po linii SB, w której zalecano
fizyczną likwidację wszystkich
członków rodzin osób podejrzanych o nastroje antyounowskie,
nie wyłączając ani niemowląt,
ani kobiet, ani starców.” (Wyciąg z protokołu przesłuchania
Jurija Stelmaszczuka z 28 lutego
1945 r. W: PA SBU, F. 65, spr.
S-9079, t. 1. k. 168–169).
Jurij Stelmaszczuk, ps. „Rudyj”,
to działacz Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, w latach
1941–1943 referent wojskowy
OUN w pow. kowelskim; w latach 1943–1944 dowódca OW

„Turiw” UPA-Północ, odpowiedzialny za ludobójstwo w
obwodzie wołyńskim. Niestety,
nie ma opublikowanych zeznań
Stelmaszczuka z dnia 23 lutego
1945 roku, w których „dokładnie” poinformował śledczych o
rzezi ludności polskiej dokonanej w sierpniu 1943 roku. W cytowanych wyżej zeznaniach nie
ma żadnej wzmianki o tym, aby
Polacy bronili się i była toczona walka z nimi. Stelmaszczuk
stwierdza wprost, że wykonując tajną dyrektywę centralnych
władz Organizacji Ukraińskich
Nacjonalistów „z oddziałem liczącym 700 uzbrojonych bandytów” „wyrżnął” ponad 15 tys.
cywilów, wśród nich starców,
kobiety i dzieci, ofiary grzebali
w dołach, a po zrabowaniu ich
dobytku budynki palili.
Z oczywistych względów nie
ma relacji polskich świadków z
dokładnym opisem zagłady chociażby jednej całej wsi, gdyż
nikt z ocalałych nie miał możliwości tego zobaczyć i przeżyć. Zwykle dotyczą one opisu
zbrodni widzianej z ukrycia i
obejmują wycinek dotyczący
śmierci osób z własnej rodziny,
ewentualnie najbliższych sąsiadów. Znana jest natomiast relacja Ukraińca.
29 sierpnia 1943 roku w kol.
Władysławówka pow. Włodzimierz Wołyński 50 upowców
oraz około 150 miejscowych
chłopów ukraińskich oraz kobiet wymordowało około 40
rodzin polskich, zapewne około 200 Polaków. Przebieg tej
zbrodni znany jest dzięki Ukraińcowi, który zrelacjonował ją
swojemu polskiemu sąsiadowi,
Władysławowi Malinowskiemu,
który ukrył się ze swoją rodziną w lesie. Pomagał im sąsiad,
Ukrainiec Józef Pawluk. Poszedł on do wsi Władysławówka
sprawdzić, co się dzieje. Wrócił
po około 3 godzinach 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 pozostał - komunistów i Żydów też. Powiedział
(Józef Pawluk - przyp. S.Ż.), że
we wsi Władysławówce wybili
wszystkich, 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
„zdobyło” wieś, podczas „zdobywania” wsi zastrzelili kilku
Polaków, którzy uciekali. Pozostali bezbronni i sterroryzowani zostali oddani Ukraińcom,

którzy 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
Ukraińców, rzucili się na Polaków. Rozpoczęła się straszna
rzeź, w tym zamieszaniu pobili
i swoich. O tym opowiedział mi
ojciec - mówił Pawluk, a sam
widziałem 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 siekierami, wieszali żywych
i już zabitych, rozcinali kosami, wydłubywali oczy, obcinali
uszy, nos, języki, piersi kobiet i
tak ofiary puszczali. Inni łapali
je i dalej męczyli, aż do zabicia.
Przy końcu ofiara była otoczona grupą ryzunów - widziałem,
jak jeszcze żyjącym ludziom rozpruwano brzuchy, wyciągano
rękami 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, topili 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
pobratymcy tego dokonali. (...)
Po wybiciu ofiar wszyscy rzucili się na dobytek - rabowali
wszystko, nawet jedni drugim
zabierali, były bratobójcze bójki
(...). Nie mogłem patrzeć się na
dzieci z roztrzaskanymi głowami
i mózgiem na ścianach, wszędzie
trupy zmasakrowane, krew - aż
czerwono.” (Siemaszko..., s.
1236 - 1237).
Tak wyglądała „Druha polśko-ukrajinśka wijna 1942– 1947”,
o której pisze banderowskie legendy Wołodymyr Wiatrowycz.
Zapoznajmy się z innymi relacjami obecnych bohaterów
samostijnej Ukrainy. „Miałem
pseudonim „Pańkow”. Nasza
banda przez cały czas działała
w obwodach rówieńskim i wołyńskim. Tam nasza sotnia pod
dowództwem Korziuka Fedira,
pseudonim „Kora”, z obwodu
wołyńskiego, zniszczyła dwa
osiedla – około 300 gospodarstw (spalono) – osiedle Hały
i osiedle Parosla rejonu włodzimierzeckiego obwodu rówieńskiego. Cała polska ludność, z
niemowlętami włącznie, została
wymordowana (wyrżnięta i zarąbana). Osobiście zastrzeliłem 5 Polaków, którzy uciekali
do lasu.” (Fragment protokołu
przesłuchania Petra Wasyłenki

z 15 maja 1944 r. W: PA SBU,
F. 13, spr. 1020, k. 204–207).
Też o walkach ani słowa. Ale
w innym zeznaniu jest wzmianka o walkach. „Mniej więcej w
maju 1943 roku, daty dziennej
nie pamiętam, przyszedł w nocy
do mojego mieszkania wojskowy
stanyczny wsi Horyczów Hordijuk i powiedział, żebym się ubrał
i poszedł z nim. Szybko ubrałem
się i wyszedłem na ulicę, gdzie
stała para koni zaprzęgnięta do
furmanki. Na furmance siedzieli
Hordijuk, Radiuk, „Dubowyj”
oraz trzech nieznanych mi mężczyzn. Dosiadłem się do nich na
furmankę i pojechaliśmy do kolonii Bolesławówka. Gdy przyjechaliśmy, było tam już około 100
ludzi z różnych ukraińskich wsi.
Kolonia została otoczona jeszcze przed naszym przyjazdem.
Tutaj „Dubowyj” wyciągnął z
furmanki karabin i dał mnie.
Część była uzbrojona w prawdziwe karabiny, a pozostali różnie: jedni w łopaty, inni w widły.
„Dubowyj”, Hordijuk, Radiuk i
ktoś jeszcze (nie pamiętam) poszli w głąb kolonii. Po kilku minutach rozległy się krzyki ludzi.
Jak tylko usłyszeliśmy krzyk, natychmiast ze wszystkich stron runęli w kierunku domów bandyci
i rozpoczęła się walka. Bezbronni Polacy nie mogli stawiać oporu. Bito ich, czym popadło, na
ulicy, w mieszkaniach, szopach
itd. Osobiście zabiłem dwóch
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Polaków – mężczyzn w wieku
od 25 lat do 30. Walka trwała
około czterech godzin, po czym
opuściliśmy kolonię i rozeszliśmy się do domów.” (Fragmenty
protokołu przesłuchania Wasyla
Horbatiuka z 6 stycznia 1945
r. W: PA SBU, F. 13, spr. 985,
k. 130–133). Trochę dziwna ta
walka, gdy „bezbronni Polacy
nie mogli stawiać oporu”, ale
„trwała około czterech godzin”,
zapewne „do ostatniego Polaka”, po czym ówcześni „bandyci”, a obecni ”heroje Ukrainy”,
rozeszli się do domów.
„W UPA dano mi stanowisko
dowódcy czoty (plutonu) w sotni „Bajdy” i na tym stanowisku
służyłem do początku 1944 roku
pod pseudonimem „Pidkowa”.
Nasza sotnia działała na terenie
rejonów zabłockiego, maciejowskiego i hołobskiego obwodu
wołyńskiego. Osobiście brałem udział tylko w jednej akcji
przeciwko ludności polskiej.
Miała ona miejsce w sierpniu
1943 roku. W tej operacji brały
udział więcej niż dwa kurenie w
składzie 500 ludzi z bronią oraz
ponad 1000 osób z konspiracji
OUN uzbrojonych w siekiery.
Okrążyliśmy 5 polskich wsi i
w ciągu nocy oraz następnego
dnia spaliliśmy je, a wszystkich
mieszkańców, starych i młodych,
wyrżnęliśmy – w sumie ponad
dwa tysiące osób. Mój pluton
brał udział w spaleniu jednej
dużej wsi i znajdującego się przy
niej chutoru. Wyrżnęliśmy około
1000 Polaków. Wielu Polaków
– mężczyzn, kobiety, starców i
dzieci – wrzucaliśmy żywcem do
studni, a następnie dobijaliśmy
ich strzelając z broni palnej.
Pozostałych siekliśmy bagnetami, zabijaliśmy siekierami i rozstrzeliwaliśmy. W działaniach
kierowaliśmy się hasłem „Morduj polską szlachtę napływającą
na ukraińskie ziemie”. Polskie
osiedla paliliśmy po to, żeby nie
pozostał ślad ich istnienia oraz
żeby Polacy nigdy [w przyszłości] nie rościli pretensji do ziem
ukraińskich. Tłumaczono nam,
że w ten sposób ułatwiamy realizację przyszłej „ukraińskiej
rewolucji”. A my w to ślepo wierzyliśmy.” (Fragmenty protokołu przesłuchania Stepana Redeszy z 21 sierpnia 1944 r. W: PA
SBU, F. 13, spr. 1020, k. 164–
176). Czyli podczas tej „walki” wyrżnęli ponad dwa tysiące
Polaków bez strat własnych. To
niebywały „heroizm”!
Zeznania pozwalają jednak na
poznanie imienne przynajmniej
części tych ukraińskich herosów. „Mniej więcej w lipcu 1943
roku do mojego domu przyszedł
starosta wsi Siergiejówka, który
kazał mi zaprząc konie i wyjechać do wsi Mychlin. Po przyjeździe zobaczyłem, że zgromadzono tam dużo podwód – do 35
sztuk. Na te podwody wsiadło po
7–8 banderowców. Byli wśród
nich Petrow H. I. i, zdaje mi
się, Mazurkewycz S. S., ale nie
pamiętam dokładnie. Wszystkie
te podwody dojechały do wsi
Mychlin i zatrzymały się. Banderowcy zleźli z podwód i poszli do polskiej kolonii Marysia.
Wraz z nimi poszedł też Petrow
H. I. Wymieniona kolonia została przez nich spalona, a Polacy,
którzy nie zdążyli uciec – zabici.
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W paleniu kolonii Marysia oraz
w mordowaniu Polaków z tej
kolonii brał udział Petrow H. I.
Gdy kolonia Marysia płonęła,
banderowcy kazali ruszać dalej.
Tej nocy zostały również spalone
polskie kolonie Janówka, Oleniewka [?] i Zahaje, a ci Polacy,
którzy nie zdążyli uciec, zostali
zabici przez banderowców. Jako
osoba, która woziła banderowców na tę akcję, sam widziałem,
że Petrow H. I. osobiście palił
i mordował ludność polską kolonii Marysia, Janówka, Oleniewka i Zahaje. Następnie cały
tabor podwieźliśmy do szkoły w
kolonii Janówka. Banderowcy
podpalili tę szkołę. Gdy płonęła
szkoła, słychać było krzyki ludzi,
znajdujących się w środku. Jak
tylko szkoła spłonęła, cały tabor
ruszył wraz z banderowcami do
wsi Czarunowo [?] i zatrzymał
się koło cerkwi. Stąd tabor rozjechał się do domów.” (Protokół
przesłuchania Antona Benesza z
6 lipca 1944 r. W:
PA SBU, F. 13, spr. 985, k. 146–
147).
„Wkrótce wszyscy zebrani wsiedli na podwody i pojechali przez
wieś Łysów i Bermieszów do
lasu zahorowskiego. Pamiętam,
że jechałem na podwodzie razem z Grabarczukiem Fedotem,
Michalczukiem Stachem, Kużelem Petrem i Pasosiem Iwanem.
Naszym woźnicą był nieznany mi
mężczyzna. W lesie zahorowskim
nie mogłem zobaczyć wszystkich
zebranych, lecz po głosach można było poznać, że było tam dużo
ludzi. Jeszcze w nocy w lesie zahorowskim nieznany mi bandyta
utworzył grupy po 8–10 ludzi.
Znalazłem się w grupie razem
z Kużelem Petrem oraz 6–7 innymi nieznanymi mi bandytami.
Dwaj z nich posiadali karabin i
rewolwer, pozostali mieli siekiery. Co miał ze sobą Kużel Petro,
nie pamiętam. Ja nie miałem ani
siekiery, ani broni. Gdy przydzielono mnie do grupy, bandyta wytłumaczył naszej grupie,
że zaraz pójdziemy zabijać Polaków we wsi Nowy Zahorów.
Mieliśmy obejść wszystkie domy,
w których mieszkają Polacy, i
zlikwidować ich. Dodał, że tego,
kto nie wykona zadania, czeka to
samo, co Polaków. Gdy zaczęło rozwidniać się, nasza grupa
przybyła do wsi Nowy Zahorów,
gdzie bandyci razem z Kużelem
Petrem wchodzili do zamieszkałych przez Polaków domów, skąd
rozlegały się strzały i krzyki ludzi. Mnie bandyci zostawiali na
ulicy koło domów, do których
wchodzili, każąc zabijać tych
Polaków, którym uda się uciec
z domu. W ten sposób we wsi
Nowy Zahorów obeszliśmy mniej
więcej 6–7 domów, w których
bandyci zabijali obywateli sowieckich narodowości polskiej,
lecz ilu ludzi w którym domu zabito, nie wiem, bo do domów nie
wchodziłem. Co prawda, w centrum wsi Zahorów Kużel powiedział mi, żebym wszedł do domu
i zobaczył, co tam się dzieje.
Gdy wszedłem do wskazanego
domu, zobaczyłem zwłoki starca
i staruszki. Mordowanie przez
naszą grupę obywateli sowieckich trwało prawie do południa,
tj. do godziny 10–11 w dniu św.
Piotra, po czym rozeszliśmy się
do swoich domów. /.../ Przypo-

minam sobie, że wówczas, gdy
nasza grupa zabijała ludzi we
wsi Nowy Zahorów, inne grupy
mordowały ludzi we wsi Stary
Zahorów, nad którym unosiła
się wtedy łuna pożaru. Przypominam sobie również, że po
wymordowaniu jednej rodziny
w małym ceglanym domu, nasza
grupa też go podpaliła.” (Fragmenty protokołu przesłuchania
świadka Stepana Nedbajły z 10
marca 1959 r. W: PA SBU, F. 13,
spr. 985, k. 229–236).
Zeznania te złożone zostały sowieckim śledczym. Wynikałoby
więc, że Sowieci próbowali osądzić banderowskich zbrodniarzy
za rzezie dokonane na ludności
polskiej, a właściwie na „obywatelach sowieckich narodowości polskiej”. Gdyby tak było, to
Sowieci na podstawie takich zaznań powinni przed „obliczem
sowieckiej
sprawiedliwości”
postawić często większość mężczyzn (ale i część kobiet!) wsi
ukraińskich, biorących udział w
morderstwach ludności polskiej.
Zeznający podawali np., że w
napadzie brało udział ponad 30
podwód, a na każdej znajdowało się się 7 – 8 napastników.
Uważna ich lektura wskazuje
jednak, że był to tylko niejako
„element dodatkowy” oskarżeń,
i tak naprawdę ścigano banderowców za walkę z partyzantką
sowiecką oraz przedstawicielami władzy sowieckiej w terenie.
Przykład: „Postanowienie o
przedłożeniu zarzutów Fedotowi Desiatnyczukowi z 22 kwietnia 1959 r.”
„Śledczy Oddziału Śledczego Zarządu KGB przy Radzie
Ministrów USRS dla obwodu
wołyńskiego – lejtenant CZERNOMORD, po rozpatrzeniu akt
sprawy śledczej nr 6363 oraz
biorąc pod uwagę, że DESIATNYCZUKOWI Fedotowi s. Wasyla, urodzonemu w 1913 roku,
zostało wystarczająco udowodnione, że mieszkając na tymczasowo okupowanym przez Niemców terytorium we wsi Łukowicze rejonu łokackiego obwodu
wołyńskiego oraz będąc wrogo
nastawionym wobec władzy sowieckiej, w czerwcu 1941 roku
wstąpił do ukraińsko-niemieckiej policji, w której służył jako
policjant przez 5–6 tygodni.
Będąc policjantem, był uzbrojony w karabin typu rosyjskiego,
pełnił służbę patrolową i wartowniczą we wsi i przy budynku
policji, przeprowadzał pacyfikacje aktywistów sowieckich, a
mianowicie: brał udział w aresztowaniach PIATOCHY Niny c.
Iwana, WOWKA Iwana, ULJANICKIEGO Petra oraz WIERBICKIEGO Gurija, w budynku
policji bił komsomolców MAZUR (obecnie STOWBA) Olgę
c. Serhija i KUŻELA Antona s.
Uljana, wyjechał na obławę do
wsi Buszkowicze w celu schwytania aktywistów sowieckich,
gdzie przeszukiwał gospodarstwa SADOWSKIEGO Aksientija, ULJANICKIEGO Petra i SUPRUN Anastazji, oraz wyjechał
na obławę w celu złapania żołnierzy Armii Sowieckiej do lasu
Chmarnaja Dolina.
Na wiosnę 1942 roku przystał
do organizacji ukraińskich na-

cjonalistów, uczęszczał na prowadzone przez ounowców zajęcia, na zlecenie ounowców
pełnił służbę wartowniczą we
wsi, zbierał wśród mieszkańców
artykuły żywnościowe dla członków OUN, wykonywał szczegółowe polecenia związane z dostarczaniem poczty od stanycznego OUN HAŁANA Jefrema i
urządzał kryjówki dla bandytów
OUN.
W lipcu 1943 roku (w dniu św.
Piotra) razem z innymi członkami band OUN brał udział w
masowych zabójstwach obywateli sowieckich narodowości
polskiej we wsi Nowy Zahorów,
[np.] w domu ŻOŁKOWSKIEGO Mikołaja zabito do 18 osób;
DESIATNYCZUK osobiście zabił siekierą jedną kobietę. Zwłoki zabitych zostały wrzucone do
piwnicy tego gospodarstwa.
W marcu 1944 roku DESIATNYCZUK brał czynny udział w
przeprowadzonym przez komendanta „SB” rejonu łokackiego
„CZUMAKA” spotkaniu, na
którym omawiano spisy podlegających likwidacji aktywistów
sowieckich, następnie w składzie band[yckiej] grupy OUN
pod kierownictwem bandytów
„SB” „TARASA” i „DULKI”
dopuszczał się aktów terroru poprzez rozstrzeliwanie i duszenie
we wsiach:
Łukowicze: w stosunku do członka KPZU NEDBAJŁY Fedira s.
Marka, delegata Sielsowietu
MICHALUKA Nikandra s. Fedira oraz aktywistów sowieckich
NEDBAJŁY Iwana s. Serhija i
jego żony NEDBAJŁO Anastazji
c. Jakiwa, PODHAJNEGO Iwana s. Semena;
Buszkowicze: wobec aktywistów
wiejskich
CZERWINŚKIEGO
Danyła s. Petra oraz jego żony
CZERWINŚKIEJ Anastazji c.
Sydira;
Bermieszów: w stosunku do aktywistów HRYCIUKA Hryhorija
s. Jakiwa i SZEWCZUKA Semena s. Ołeksy;
Dorohonicze: wobec członków
rodziny komsomolca JARMOLUK Praskowii, JARMOLUK
Anny c. Iwana i jej 3-letniego
syna Rostysława oraz SIROTIUK Tekli c. Iwana i jej 7-letniej córki Afanasji.
Od kwietnia 1944 roku do marca
1945 roku był i działał w bandach OUN takich band[yckich]
przywódców jak „HAMALIJA”,
„SZUM”, „WILNYJ”, „SZPAK”
i „MAKSYM”, ponadto był
uzbrojony i miał pseudonim
„OSTAP”.
W składzie bandy „SZUMA” w
sierpniu 1944 roku brał udział w
starciu zbrojnym z jednostkami
Armii Sowieckiej w lesie mosurskim rejonu lubomelskiego.
10 grudnia 1944 roku w składzie
bandy „WILNEGO” we wsi Stary Poryck rejonu nowowołyńskiego brał udział w porwaniu
dzielnicowego
pełnomocnika
byłego Poryckiego RO NKWD
KOSTARIEWA Leonida
s. Romana, który następnie został zabity przez bandytów OUN.
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W nocy na 21 grudnia 1944 roku
w składzie tej samej bandy brał
udział w napadzie na ośrodek
rejonowy w Owadnie.
Od marca 1945 roku do jesieni tegoż roku ukrywał się przed
organami władzy sowieckiej w
stodole ŻYŁY Nadii, następnie
do lata 1957 roku – w kryjówce w gospodarstwie swej siostry
DYŃKI Afanasji c. Wasyla, a od
jesieni 1957 roku do 23 grudnia 1958 roku w jej domu. Broń
– karabin, z którym powrócił z
bandy OUN, dał na przechowanie swojej siostrze DYŃCE A.
W.” (PA SBU, F. 13, spr. 985, k.
246–249).
Wszystkie ww. zeznania znajdują się w publikacji dwujęzycznej, polskiej i ukraińskiej, pt.:
„Polska i Ukraina w latach trzydziestych–czterdziestych
XX
wieku. Nieznane dokumenty z
archiwów służb specjalnych.
Tom 4. POLACY I UKRAIŃCY
POMIĘDZY DWOMA SYSTEMAMI TOTALITARNYMI
1942–1945. CZĘŚĆ PIERWSZA. Warszawa – Kijów 2005.
Wyboru tekstów dokonali Grzegorz Motyka (ze strony polskiej) oraz Jurij Szapował (ze
strony ukraińskiej). Zapewne
zna je Wołodymyr Wiatrowycz,
Swiatosław Szeremeta, Pawło
Klimkin i inni gloryfikatorzy
faszyzmu OUN-UPA. Ale ich
„historia Ukrainy” zaczyna i
kończy się na Doncowie, Banderze i Szuchewyczu. I jestem
przekonany, że trwające obecne
wybory prezydenckie na Ukrainie nic nie zmienią. Bo o tym
kto będzie okradał nadal Ukrainę decyduje lobby finansowe
żydowsko-amerykańskie. I oto
walczy Kołomojski z Poruszenką. Może grupie Poroszenki
już wystarczy (jak poprzednio
Jaceniukowi) i czas na grupę
Kołomojskiego (czyli „zmianę
ukraińskiej polityki)? Ale aby to
osiągnąć potrzebni są „użyteczni idioci” grający na ukraińskim
nacjonalizmie, czyli osoby pokroju Wiatrowycza, Szeremety
czy Klimkina. A oni nie mają
wyboru i poprą zwycięzcę. Bo
chociażby Szeremeta – przecież
jego firma ekshumacyjna musi
mieć kłopoty finansowe po zakazie ekshumacji ofiar polskich
na Ukrainie. Dlatego ratunkiem
mają być ekshumacje w Hucie
Pieniackiej. Ponieważ tam ludność polska została spalona, to
wygląda to tak, jakby chcieć
przeprowadzić ekshumacje np.
w Birkenau, aby policzyć ilość
ofiar. Ale wiadomo, że do faszystów ukraińskich żadne racjonalne argumenty nie trafią. I jestem przekonany, że chociaż jest
to faktyczne zerwanie podpisanych umów polsko-ukraińskich
w 1994 roku, to IPN nie skorzysta z tej okazji, i nie przeprowadzi „w odpowiedzi” (tj. bez
zaproszenia strony ukraińskiej)
ekshumacji w Pawłokomie, Sahryniu, Wierzchowinach i innych
miejscach, gdzie stoją panteony
chwały OUN-UPA w Polsce. I
wiadomo też, dlaczego.
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Wykupienie mnogości
Polaków z niewoli
Bożena Ratter

Adampol (tur. Polonezkoy) to wieś
położona niedaleko Stambułu,
którą założył w roku 1842 Adam
Czartoryski. Do dziś na stanowisko burmistrza wybiera się z szacunku dla tradycji – Polaka. Polacy stanowią mniejszość, działa
polski kościół, a także prowadzone przez Polaków restauracje i zajazdy- tyle informacji (autorstwa
Natalii Sieredy) w piśmie Wspólnota Polska wydanym w 100 lecie Odzyskania Niepodległości.
A czego możemy dowiedzieć się
z monografii etnologa i turkologa, Polaka - Jerzego S. Łątki?
Po upadku Powstania Listopadowego tysiące ludzi bez środków do życia musiały opuścić
swoje rodzinne ziemie. Wielu
rozproszyło się po Europie. Najwięcej osiadło w Paryżu. Tu też
powstało emigracyjne stronnictwo polityczne księcia Adama
Jerzego Czartoryskiego dążące
do odbudowy Polski, nazwane
później Hotelem Lambert. Zainteresowanie księcia Adama Turcją
wynikało z tego, iż mogła być sojusznikiem jako państwo wrogie
Rosji i Austrii i spora część byłych powstańców trafiła właśnie
tutaj . Przybywali przeważnie nie
najkrótszą drogą, ale przez Kaukaz - tak jak Kazimierz Probola,
jeden z pierwszych osadników
Adampola.
Probola urodził się w Zamościu
w rodzinie chłopskiej. W 1831
roku w jednej z bitew dostał się
do niewoli. Rosjanie złapanych
buntowników wcielali karnie do
swej armii i wysyłali w najbardziej niebezpieczne rejony. Probola trafił na Kaukaz. Ale zanim
dołączono go do konkretnego
oddziału, uciekł do Czerkiesów.
Kaukascy górale „wziętych na
wojnie z Rosjanami żołnierzy, nie
zważając, czy ci z orężem zabrani byli czy przyszli dobrowolnie,
przedawać w niewolę przybywającym do brzegów ich Turkom
lub wymieniać za sól i proch.
Podług praw muzułmańskich
tak kupiony niewolnik - pisał we
wspomnieniach Michał Budzyński w 1880 r. - pięć lat powinien służyć swemu panu, a po
tym przeciągu zostać wolnym”.
Probola trafił w ręce Kurdów.
Wraz ze swym właścicielem
przemierzył całą Azję Mniejszą,
walcząc u jego boku. Z powodu
swej brawury i inteligencji nie
był przymuszany do zmiany religii. W 1839 roku w czasie jednej
z bitew z wojskami zbuntowanego paszy Egiptu Muhammada
Alego dostał się wraz ze swym
panem do niewoli. Dowódca
wojsk egipskich pasza Ibrahim
ceniąc zdolności żołnierskie Proboli mianował go instruktorem
w pułku kawalerii. Ponieważ
tym razem przymuszano go do
przyjęcia islamu, uciekł. Pieszo
przemierzył pustynię i dotarł aż
do Stambułu. Starał się utrzymać z naprawy butów, ale „cho-

ciaż uczciwy i pracowity, znalazł
się w takiej nędzy - że mieszkał
w zrujnowanej piwnicy wraz z
jednym ze swych towarzyszy”.
Inny osadnik, Ignacy Kopaliński,
także uczestnik powstania, syn
chłopa z Kaliskiego, wraz z korpusem gen. Różyckiego wkroczył
do Galicji i dostał się w ręce Austriaków, którzy wydali go Rosjanom. Został w kajdanach wysłany do Sewastopola i wcielony do
marynarki. Po ucieczce wpław do
brzegu, podczas przedzierania się
przez góry, został złapany przez
bandę Abchazów, którzy zmusili go do niewolniczej pracy, a po
kilku miesiącach sprzedali Kurdom. Po pięciu latach spotkał go
u nich lazarysta i wykupił za
sumę 500 piastrów. Zakon lazarystów w imieniu księcia Czartoryskiego zajmował się wykupywaniem Polaków z niewoli.
Lazaryści mieli wobec Turcji plany bardzo ambitne. Poprzez swą działalność nie tylko
w zakresie krzewienia wiary, ale
również pedagogiczną oraz cywilizacyjną, chcieli rozszerzać
wpływy katolicyzmu w Porcie.
Na przeszkodzie stała Rosja. Car
głosił się obrońcą wszystkich
chrześcijan obrządków wschodnich i za pomocą prawosławnego
kleru zwiększał wpływy wśród
ludności greckiej i słowiańskiej.
Toteż jedynymi sojusznikami
lazarystów mogli być Polacy.
Zakon zakupił szmat ziemi „pustej, nie czyniącej przychodu”
a do jej obrobienia „lepszych i
tańszych, jak Polacy - po Galacie błąkający się - nie było”.
Michał Czaykowski mianowany przez księcia Adama Czartoryskiego szefem tzw. Agencji
Głównej Misji Wschodniej Hotelu Lambert dostrzegł korzyści
polityczne z założenia w miarę
niezależnej kolonii polskiej, o
czym zawiadomił księcia Adama.
Kilka dni po wysłaniu listu otrzymał odpowiedź ks Adama Czartoryskiego: „W istocie my ręce
tylko i dobrą wolę możemy dać.
Mamy tego pod dostatkiem, ale
nakładów pierwszych nie mamy,
nie możemy ani budować, ani
przyjść z bydłem i sochą. To by
powinno się znaleźć na gruncie,
a my pracę i wierność w opłacie
przyniesieni. Katolicyzm i miłosierdzie mówią za tym projektem.
Wykupienie wielkiej mnogości
Polaków z niewoli, w której zapomnieć mogą o swej wierze, jest
mocny powód, który z czasem nie
tylko w naszym kraju, ale i gdzie
indziej i filantropów, i katolików
do tej imprezy przyłączyć może”.
Polski rząd nie prowadzi od
wielu lat polityki historycznej
polskiej. Nie uczy nas historii
Rzeczypospolitej, którą tworzyły pokolenia przedsiębiorczych,
pracowitych, podejmujących się
wydawałoby się niemożliwych
zadań, miłujące Polskę, ofiarujących jej intelekt, majątek, utożsamiających się z nią obywateli
polskich wszystkich stanów. Nie

uczy nas o ich prześladowaniach
fizycznych i zamazywaniu, fałszowaniu pamięci o nich przez komunistyczne władze PRL i III RP.
Czy MSZ prowadzi politykę
polską tak, jak prowadził ją
ks. Adam Czartoryski? Czy został wykorzystany czas dany na
zastąpienie „polityki patrzenia
w przyszłość bez oglądania się
wstecz” , „polityki wstydu”, polityki wyparcia z pamięci ludobójstwa na narodzie polskim dokonanego przez Niemców, Rosjan,
Ukraińców, Żydów, polityki „wyklęcia” przez „socjalistyczny lud”
inteligencji, ziemiaństwa, stosowną edukacją społeczeństwa poprzez naukę, kulturę, media? Nie
został wykorzystany, świadczy
choćby program „Archiwum zimnej wojny” z 2018 roku, w którym cenzurowanym pismem jest
Tygodnik Powszechny, cenzurowanymi pisarzami Andrzejewski,
Szymborska, wyrocznią ks. Tischner. Nic nowego względem polityki historycznej PRL.
Kontynuowane zaniedbania III
RP zaowocowały obrzydliwymi,
fałszywymi oskarżeniami amerykańskiej diaspory żydowskiej.
Polityka historyczna prowadzona jest przez opłacane przez rząd
instytucje naukowe i organizacje
czy stowarzyszenia pozarządowe
ale jest to polityka rosyjska, niemiecka, ukraińska i żydowska.
Polityka historyczna to nie tylko
składanie wiązanek i wysyłanie
listów do odczytania podczas
ważnych, narodowych rocznic.
To też ważne, pamiętamy o tych,
którzy dla nas walczyli i o tych,
którzy jeszcze są wśród nas,
zwłaszcza tych do dzisiaj jeszcze
krzywdzonych . Ale co z milionami dzieci, młodzieży, ich rodziców? Ogłupieni wiedzą z wrzaskliwych, antypolskich mediów,
bilbordami na ulicach wielkich
miast, reklamami i komunikatami
w komunikacji miejskiej, z zagrożona pozycją przez skażonych
neomarksizmem i nienawiścią do
kościoła pracodawców, wpatrzeni w smartfony nie widzą tego,
co widzą choćby młodzi Polacy
z Polonii, emigracji patriotycznej.
„Wykupienie mnogości Polaków
z niewoli, w której kazano zapomnieć im o przynależności do cywilizacji łacińskiej, do zasad etyki
chrześcijańskiej, w której nauczono ich obojętności na los swojej
ojczyzny, w której oduczono ich
pracy na rzecz dobra publicznego,
nauczono ich pogardy dla tych co
nie byli obojętni - to jest mocny
powód, który z czasem nie tylko
w naszym kraju, ale i gdzie indziej i filantropów, i katolików do
tej imprezy przyłączyć może. Diagnoza ks. Adama Czartoryskiego
z 1842 roku jest bardzo aktualna.
Czy dla ministrów i pracowników MEN, MNiSW, MSZ itp.
wykupienie mnogości Polaków z
niewoli jest mocnym powodem
by śledzić działalność środowisk edukacji, nauki, kultury,

socjologii, filozofii, mediów,
publicystyki i reagować, i nie
finansować działań wbrew interesowi narodu polskiego?
W telewizyjnym magazynie
mniejszości ukraińskiej Telenowyny, pani Iza Chruścielska
odpowiada na pytanie, w jakim
celu wydała i opatrzyła wstępem książkę Polacy Ukraińcy (
jest w niej również felieton Piotra Tymy) i dlaczego napisała,
iż od Polaków wymaga więcej
dla dialogu polsko ukraińskiego.
Kraje są równoprawne, te same
prawa i obowiązki względem
siebie, ale Jerzy Giedrojć, Jacek
Kuroń zwracają uwagę na to, że
jeżeli chcemy spojrzeć uczciwie
na relacje polsko ukraińskie w
perspektywie historycznej, kilkusetletniej, to w tworzeniu ukraińskiej państwowości Polacy
odegrali bardzo negatywną rolę.
I co z tego wynika, że od 1991
roku mają ukraińską państwowość. Nie potrafią sobie z nią
poradzić i najlepiej czują się w
zagospodarowanej Polsce otrzymując wsparcie finansowe, (dlaczego studenci polscy nie otrzymują takiego wsparcie) kupując
nieruchomości, mieszkania, kamienice, zakłady usługowe, podejmując pracę w sądach, szpitalach, uczelniach, szkołach?
Dla okupanta rosyjskiego wrogiem numer 1 jest Polska, jej historia, przeszłość i przyszłość, jej
kultura i literatura, jej katolicyzm,
jej umiłowanie wolności. Wrogiem
numer 2 są nosiciele polskości tj.
Polacy o twardym karku, o szlachetnym patriotyzmie, o głębokiej
wierze i etyce. Rosji nie zależy
na zagrabieniu naszej ziemi. Nie
agresja jest jej celem ale upodlenie
polskiego narodu. Pohańbiona,
sponiewierana Polska może być
nawet na niby niepodległym państwem – pisała Grażyna Lipińska o okupacji sowieckiej i niemieckiej na ziemiach wschodnich
RP („Jeśli zapomnę o Nich…”).
Zacierania śladu historii i
przeszłości Polaków na obecnej Ukrainie, niszczenia polskiej kultury i literatury
(zabytki, zbiory, dokumenty)
, niszczenia i fałszowania historii obecności Polski na terenie obecnej Ukrainy jesteśmy świadkami w XXI wieku.
Czy możemy mieć zaufanie do
polityki historycznej mniejszości
ukraińskiej, która jest polityką prosowiecką i probanderowską? Dlaczego zgadzamy się na antypolską
politykę mniejszości ukraińskiej,
żydowskiej i proniemieckiej? Nie
zgadzam się na wykorzystywanie
moich pieniędzy na ten cel. Mogę
przeznaczyć je na propolską edukację polityków i urzędników.
W pierwszym numerze z 2017
roku pisma Wspólnota Polska,
wydanym na doskonałej jakości
papierze kredowym, dofinansowanym z funduszu Kancelarii Senatu (czyli za moje, podatnika pieniądze), PKP i PZU, czytam artykuł Ireny Szirkowiec, absolwentki
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Wydziału Rusycystyki i Lingwistyki Stosowanej UW: Polacy w
Kazachstanie to potomkowie ofiar
deportacji z Ukrainy (Wołyń, Żytomierszczyzna) i Białorusi, jakie miały miejsce w latach 30. i
40. XX wieku, dokonanych przez
reżim komunistyczny. Nieliczną grupę stanowią potomkowie
polskich zesłańców z XIX wieku.
Polacy w latach 30 i 40 XX
wieku mieszkając na Wołyniu mieszkali w państwie polskim, w Rzeczypospolitej. To
na ziemiach polskich odbywała
się likwidacja polskiego narodu,
to z polskiej ziemi Polacy byli
deportowani do Kazachstanu.
O obojętności Polaków mówił
sędzia Bogusław Nizieński w
Rozmowach Niedokończonych
„Niepokorni w Niepodległej”
Radia Maryja. Wiele było głosów,
córka zesłanego za walkę o niepodległość do sowieckiego obozu
i nękanego po powrocie do dzisiaj czująca niechęć środowiska,
dziecko osierocone podczas wojny a obecnie ponad 90-letnia pani
potrzebująca pomocy, słuchacz,
działacz opozycji w solidarności,
górnik represjonowany wraz z
rodziną w stanie wojennym, wyrzucony z kraju. Pyta czy nasza
ofiara była celowa? Nie są stawiani przed sądem ubecy, którzy
nas prześladowali, nie są stawiani
przed sądem działacze PZPR ale
zarzuty stawiane są niepokornym.
Kiedy zostaną rozliczeni ci, którzy Polsce szkodzili. Straciliśmy
nadzieję na sprawiedliwość i wyrównanie krzywd. Tej sprawiedliwości nie doczekali się Polacy,
których denuncjowali prosowieccy i proniemieccy sąsiedzi w czasie II wojny światowej, którzy
powracali z sowieckich obozów
koncentracyjnych, wypędzani z
ziem wschodnich Rzeczypospolitej, które przejmowali Ukraińcy,
Białorusini, Litwini. Jedna była
odpowiedź ministra Jana Józefa
Kasprzyka i sędziego Bogusława
Nizieńskiego: to zaniedbania III
RP, to uniemożliwienie lustracji
podczas rządu Jana Olszewskiego,
to brak wiedzy, brak świadomości
Polaków, którym nie wyjaśnia się,
czym grozi odrodzenie zbrodniczej, komunistycznej działalności.
My chcemy Polski autentycznie
wolnej i takiej , o jakiej marzyli
powstańcy, legioniści, żołnierze
niezłomni. Walka toczy się dalej
tylko w innej formie. Mówimy
do młodych, nie dajcie się otumanić, wróg jest silny ale nie na
tyle, aby nas pokonać!. To jest
nasz obowiązek, uratować Polskę
dla przyszłych pokoleń- zakończył sędzia Bogusław Nizieński.
Zamiast programów rozrywkowych w TV publicznej w stylu
serialu „Kiepscy”, zamiast wspomnień PRL z Kronik Filmowych,
które były przecież dyktowane polityką Borejszy, Bermana, Minca
itp., prowadźmy edukację właśnie
zakazaną w PRL, uczmy czym
było AL, GL, PZPR, ubeckie katownie, sierocińce, prześladowania na uczelniach, indoktrynacja
młodych, kobiet, prześladowanie
kościoła, jak działała propaganda,
jak łamane były charaktery, jakie
zagrożenie niesie neomarksizm
odrodzony w Europie Zachodniej.
I jak wspaniali i prawi byli Ci,
którzy się temu sprzeciwiali. Taki
program realizuje TV Trwam.
Bożena Ratter
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Nasza kompania otrzymała zadanie
na kierunlu: Włodzimierz - Uściług
Roman Kucharski ps. „Wrzos”
Wieczorem otrzymujemy rozkaz spakowania się. Około drugiej w nocy zarządzono alarm
z zachowaniem zupełnej ciszy.
Składamy plecaki na wozy taborowe, a sami idziemy na miejsce
zbiórki. Odbywa się normalny
rytuał odliczania, raport i formowanie kolumny marszowej. Ruszamy marszem ubezpieczonym
w kierunku znajomego chutoru i
dalej na południe do szosy Włodzimierz - Uściług, której jednak
nie osiągamy, lecz zatrzymujemy
się na skraju niewielkiego lasku
z młodych dąbczaków. Po dłuższym czekaniu idziemy dalej, po
chwili znowu się zatrzymujemy.
I tak kilka razy. Wreszcie majaczą w ciemności jakieś zabudowania, a wśród nich poruszające
się ciemniejsze od nocy cienie,
które pojedynczo zbliżają się do
nas tkwiących ciągle w kolumnie
marszowej na drodze. Słyszę wypowiedziane wyraźnym szeptem
słowa: - Zdrawstwujtitie rebiata!
Odpowiadam pozdrowieniem i
nawiązuję z żołnierzem sowieckim cichą rozmowę. Okazuje
się, że przyszli w to miejsce dosłownie przed godziną, że my
wspólnie mamy zdobywać Włodzimierz, podobnie jak Turzysk.
Szkoda, że nie można swobodnie
pogawędzić i papierosa zapalić.
Okazuje się, że są tu również
nasi znajomi z Turzyska. Przed
świtem ruszamy w dół pozostawiając obok stogu, na górce sztab
dowodzący operacją. Naczelne
dowództwo objął tęgi, z marsową
miną pułkownik radziecki.
Nasza kompania otrzymała zadanie obsadzenia szosy i biegnącego równolegle toru kolejowego Włodzimierz - Uściług, dla
odcięcia ewentualnej pomocy.
Natomiast druga kompania zostaje wysunięta jeszcze dalej ku zachodowi w stronę Uściługa. Nieco
zdziwieni
zajmujemy
stanowiska wzdłuż, po zewnętrznej stronie torów i szosy. Nasi saperzy przybili gwoździami kostki
trotylu do kilku słupów telekomunikacyjnych, podłączyli lonty i w
oznaczonej godzinie eksplozje
przerwały połączenia telefoniczne. Nieomal w tym samym czasie
usłyszałem za plecami o wiele potężniejszy huk, a nad głową wycie
pocisków armatnich. To pułkowa
artyleria radziecka rozpoczęła
ostrzeliwanie miasta. Za kilkanaście minut rozpocznie się szturm,
w którym weźmie udział kilka batalionów naszej dywizji. My tym
czasem będziemy leżeć na zamarzniętej ziemi i wypatrywać nie
wiadomo kogo. Bo skąd tu może
nadejść pomoc? Z Uściługa? Jest
tam zaledwie paruset Niemców.
Sami będą się bali. A z Hrubieszowa i tak nie zdążą. Nawałnica
strzałów obwieściła, że nasi atakują pozycje obronne Niemców.
W napięciu nasłuchujemy odgło-

sów walki. Huraganowy ogień
narasta, potężnieje z każdą minutą. Wśród jednostajnego huku
rozlegają się wybuchy granatów
ręcznych. Oznacza to, iż zbliżyli
się już tak bardzo do pozycji wroga, że możliwy jest rzut granatem.
Z bijącym sercem słucham, czy
odgłosy walki nie przesuwają się
w tę, lub tamtą stronę. Ale trudno
jest cokolwiek wywnioskować ze
względu na ogniskowy charakter
bitwy. Niemcy dość szybko zrezygnowali z pierścieniowej obrony, cofając się do przygotowanych z góry punktów obronnych.
Jakże niemiłosiernie dłuży się
czas. W mieście jest gorąco. Tylko my leżymy bezczynnie. Zaświtał nam promyk nadziei, że
wejdziemy do akcji, kiedy dowódca kompanii „Gabriel” wydał
rozkaz zbiórki naszego plutonu
pod samotnym drzewem w odległości stu metrów od szosy. Ale
poszliśmy w przeciwnym kierunku. Posuwając się w pewnym oddaleniu od szosy, a nie tracąc jej z
oczu - doszliśmy, aż pod Piatydnie. Duża, położona w dolinie
Ługi wieś z olbrzymim tartakiem
była jakby przedmieściem Uściługa. Stojąc na wzgórku pod lasem obserwowaliśmy szosę i
wieś. Ale wszędzie panował spokój. Dopiero później się okazało,
że jednak Niemcy z Uściługa wyruszyli z odsieczą w stronę Włodzimierza, w trzech wagonach towarowych, ciągnionych przez
lokomotywę. Lecz nasi z pomocą
radzieckich minerów wysadzili
mały mostek na torach i ogniem
trzech cekaemów oraz sowieckiej
rusznicy przeciwpancernej pognali Niemców spowrotem. Kiedy nasz pluton dotarł do tamtego
rejonu, to było już po wszystkim.
Żołnierze kompanii ppor. „Remusa” odpoczywali w przydrożnych
rowach, a sanitariuszki robiły
opatrunki nielicznym rannym.
Dwóch poległych już ułożono na
wozie. Z przewróconej na bok lokomotywy wyczołgał się maszynista - Polak z Lublina i już pozostał w plutonie gospodarczym
naszej drugiej kompaniii. Niestety jego pomocnik zginął. Było już
południe tego kwietniowego
dnia, gdy przycwałował do nas
zwiadowca „Kowboj” (Władysław Morawski) z rozkazem powrotu do bazy. Gdy zbliżaliśmy
się do Włodzimierza oczom naszym ukazał się smutny widok.
Nieomal na całej, widocznej przestrzeni - od ostatnich domów miasta, aż po widnokrąg - posuwają
się kolumny żołnierzy. Są różnej
liczebności, w różnych odstępach,
ale wszystkie idą od strony miasta. Co to znaczy? Czyżby nasi
opanowali je i wychodzą zostawiając nieliczny tylko garnizon?
Patrzę w stronę miasta, skąd słychać krótkie serie karabinów maszynowych, lub nawet pojedyn-

cze strzały karabinowe. Znaczy
to, że walka chyba skończona.
Owszem skończona, a nasi wycofują się nie zdobywszy miasta.
Ale taki był rozkaz... W ślad za
ostatnią grupą wysunął się z miasta niemiecki czołg, ale ustawiona
za wzgórzem radziecka armata,
celnym strzałem kazała mu zawrócić. Natomiast pojawił się
dwukadłubowy samolot rozpoznawczy i zaczął niezmordowanie krążyć nad nami. Zapewne
przekazuje radiowe meldunki o
ruchach oddziałów, tak doskonale
widocznych na otwartej przestrzeni. Oj, niedobrze. Tyle wojska jak „na talerzu”. Jeżeli nadlecą samoloty to takie „jatki”
urządzą, że hej... Na szczęście nie
nadlatują. Tylko przeklęta „rama”
(Tak nazywaliśmy dwukadłubowy niemiecki samolot rozpoznawcz ) ciągle krąży, wypatruje,
gdzie kryją się nasze bataliony.
Przechodzimy skrajem Bielina i
zatrzymujemy się dopiero we wsi
o dziwnej nazwie Puzów. Okazuje się, że są już tam nasze tabory
no i kuchnia. Na jej widok poczułem gwałtowny skurcz żołądka.
Po obiedzie odpoczywamy rozlokowani po stodołach, bo wieś jest
polska. Zagęszczenie w domach
znaczne, dlatego nie chcąc ściągać niemieckiego pościgu na ludność cywilną, narzucamy plecaki
i maszerujemy o cztery kilometry
dalej do opuszczonej wsi Sieliski.
Tam zajmujemy kwatery. Niezbyt
duża wieś, położona u podnóża
niewysokiego wzniesienia, które
ciągnie się równolegle do wioski,
niczym wał obronny. Na szczycie
wzniesienia widoczny las. W
przeciwnym kierunku rozciągają
się na dużej przestrzeni jakieś
chaszcze, zarośla, łąki i mokradła.
Z mapy wynika, że pasmo tych
mokradeł sięga prawie, aż do Mosura. My znajdujemy się po jego
wschodniej stronie i na samym
południowym cyplu. Szczegół ten
- pozornie bez znaczenia - miał w
następnych dniach dość ważki
wpływ na losy naszego batalionu.
Na razie po spokojnie przespanej
nocy mamy równie spokojny
dzień. Nietypowa dla tego regionu wiosna powtórnie zaatakowała
opornie ustępujące resztki przewlekłej zimy. Dzisiaj od rana
świeci słońce niwecząc nikłe pozostałości śniegu. Rozkoszujemy
się ciepłem, ciszą i spokojem...
Zaczęło się niewinnie i niepozornie. Przed południem patrolująca
teren drużyna „Ząbka” (Jan Niepewny), natknęła się na skraju
lasu na samotnego mężczyznę w
wojskowych butach -saperkach.
Zagadnięty przez naszych odpowiedział smutnym głosem, że
ucieka przed Niemcami, którzy
opanowali Bielin. Chłop poszedł
dalej, a nasi skręcili na pole kierując się do miejsca postoju. Po kilku jednak minutach idący na koń-

cu „Źbiczek” podniósł alarm, że
chłop zawrócił i przemyka się lasem z powrotem do Bielina, czyli
wraca do Niemców, od których
rzekomo uciekł. Nasi cofnęli się
na skraj lasu i zdezorientowani
stali w miejscu nie wiedząc, co o
tym sądzić. Po pewnym czasie
spostrzegli pędzącego na koniu
zwiadowcę „Hetmana” (Jan Nowak), który nie zareagował na ich
wołanie, bo pędził do dowódcy z
ważnym meldunkiem, pragnąc
ostrzec, że w lesie od strony Puzowa są Niemcy, z którymi miał
nieprzyjemne spotkanie. Jadąc samotnie na zwiady, został osaczony przez kilkuosobowy patrol niemiecki. Zaskoczenie było tak
wielkie, że „Hetman” znieruchomiał na chwilę. Kiedy Niemcy
chwycili już uzdę, poderwał cuglami konia, który stanął dęba,
wykonał pół obrotu w prawo i
dźgnięty ostrogami skoczył między drzewa. Niemcy nie chcąc
czynić przedwcześnie hałasu nie
strzelali. Meldunek „Hetmana”
po chwili potwierdzają strzały
rozlegające się z tamtego kierunku. To nasi rozpoczęli ostrzeliwanie niemieckiej tyraliery wyłaniającej się z głębi lasu. Ponieważ
nie mogli jedną drużyną przyjąć
walki w lesie, przeto cofnęli się w
stronę wsi na pole i zalegli w napotkanym rowie. Teraz już
wszystko toczy się błyskawicznie. Alarm podrywa cały batalion
i po kilku minutach nasza kompania - rozwijając w biegu tyralierę,
wychodzi na skraj wsi i nie
wstrzymując biegu prze na widoczne już niemieckie pozycje na
skraju lasu. Druga kompania
chwilowo pozostawiona w odwodzie, aby w stosownej chwili użyć
jej jak najskuteczniej. Nasze natarcie traci stopniowo początkowy impet, aż wreszcie zalega całkowicie. Ogień niemieckich
karabinów maszynowych jest potwornie silny, ale na razie mało
skuteczny, bo dotąd poruszaliśmy
się na skłonie tego wzniesienia,
na którym znajduje się las, a w
nim Niemcy. Gdy wejdziemy na
sam garb, trafimy wprost pod lufy
nieprzyjaciela, co przy tak niewielkiej odległości byłoby samobójstwem. Leżymy już od pół godziny, próbując „wychylić nosa”
na szczyt tego garbu, ale przyciskani z powrotem do ziemi celnymi seriami nie możemy nic zdziałać. Wszystkie próby zawodzą.
Rzut granatem - dla uczynienia
wyłomu w linii niemieckiej - byłby też niecelny, bo jednak nie jest
na tyle blisko. Otrzymuję od „Gabriela” rozkaz dotarcia do dowódcy batalionu z meldunkiem o sytuacji i propozycją użycia drugiej
kompanii do zaatakowania Niemców ze skrzydła. Podporucznik
„Remus” bardzo mądrze podprowadził drugą kompanię w pobliże
pozycji niemieckich i ciągle dla
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nich niewidoczny rozwinął tyralierę, która jak burza wpadła na
Niemców ze skrzydła. To nie był
atak, to po prostu furia... Teraz
możemy się poderwać i my, bo
Niemcy większość posiadanej
siły ognia musieli przenieść na
drugą kompanię. Nie wytrzymały
szwaby naporu z dwóch stron i
umykają w popłochu, zabierając
rannych, a pozostawiając wielu
zabitych. Podzieleni na przypadkowo drobne grupy i grupki, gnaliśmy ich daleko w głąb lasu.
Wracamy zmęczeni i uradowani.
Zdobyliśmy sporo broni i jednego
jeńca. Właściwie ten jeniec wraz
ze swoim lekkim karabinem maszynowym stanowił indywidualną zdobycz Stasia „Sępa”, który
goniąc po lesie dopadł pod krzakiem Niemca osłaniającego
ogniem kaemu odwrót swoich
kamratów. Był do tego stopnia zajęty ostrzeliwaniem naszej tyraliery, że nie zauważył jak Staszek
podbiegł doń z boku i zdzielił kolbą przez łeb, zabierając ogłuszonemu karabin. Niemiec ocknął się
po chwili i cisnął granat pod nogi
nadbiegającemu z aparatem fotograficznym „Kotowi” (Stefan Kowalski). Zamiast pamiątkowego
zdjęcia byłby wybuch granatu i
niechybna śmierć, lecz na szczęście granat okazał się bez zapalnika. Starsi koledzy chcieli Staszkowi odebrać elkaem ( Leicht
Maschin Gewehr, niemiecki lekki
karabin maszynowy, popularnie
zwany „klarnetem”) , twierdząc,
że jest za mały, że nie potrafi z
niego strzelać itd,. itp. Ten jednak
nie dał sobie zdobyczy odebrać i
krótko oznajmił, że może im zademonstrować umiejętność posługiwania się tą bronią. Miał po
temu okazję w kilka godzin później. Na krótko przed zachodem
słońca wyszliśmy rojem( luźny
szyk bojowy) z wioski, kierując
się w stronę lasu z zadaniem przeczesania go. Miało to nas uspokoić, że z tej strony nic nam nie zagraża, że możemy spać spokojnie.
Wchodziliśmy na sam wierzchołek garbu, kiedy z za niego równocześnie wyłoniła się tyraliera
niemiecka. Zaskoczenie było
obustronne. Pierwszy ocknął się
„Źbiczek” i krzyknął do „Gabriela”: - Panie poruczniku, Niemcy!
- No to naprzód, chłopcy! Chłopcy, jak to chłopcy, dali ognia spod
pachy i z brawurą skoczyli ku
oszołomionym Niemcom, którzy
strzelając gęsto, lecz niecelnie,
zaczęli się szybko wycofywać. To
oszołomienie nie trwało długo, bo
wkrótce zajęli stanowiska obronne w napotkanym rowie, a ich
ogień stał się celny i bardziej skoordynowany. Impet naszego natarcia został znacznie ostudzony.
Zaczęliśmy równie planowo i metodycznie ostrzeliwać linię nieprzyjaciela, osłabiając żywiołowość ataku. I znowu Niemcy
znaleźli się w dogodniejszym położeniu. Ukryci w rowie, w dodatku na tle czerwonej zorzy zachodzącego słońca, stanowią cel
trudny do uchwycenia na muszkę.
My natomiast znajdujemy się na
otwartej przestrzeni z lekka pochylonej ku pozycjom niemiec-
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kim. Natarcie nasze zaległo i
prawdopodobnie dość długo musielibyśmy się borykać z Niemcami, gdyby nie drobny przypadek.

Na samym końcu lewego skrzydła naszej tyraliery znalazł się
„Słowik” ze swoim „klarnetem” i
nieodłącznym
amunicyjnym

„Czarnym” - a obok nich „Pistolet” (N.N.). Cała trójka wpadła w
jakieś zarośla i przedzierała się do
przodu. Pierwszy na wolną przestrzeń wydostał się „Pistolet” i...
znalazł się na końcu tyraliery niemieckiej. Posiadał identyczny jak
oni mundur, przycupnął więc w
rowie i spoglądał w naszym kierunku. Niemcy zajęci walką potraktowali go jak swojego, sądząc,
że to jeden z kamratów odbił się
nieco w prawo. W pomyłce zorientowali się dopiero wówczas,
gdy „Pistolet” poczęstował ich
dwoma granatami i wspólnie ze
„Słowikiem” oraz „Czarnym” zaczął strzelać wzdłuż linii. Wyparliśmy Niemców z rowu, przegnali, aż do lasu, zbierając w drodze
powrotnej broń, płaszcze i buty z
pobojowiska, gdyż z tymi rzeczami było u nas krucho. Wtedy

„Dziunek” (poprzednio „Wanda”
- Władysław Kaliński) przeżył
chwilę z „dreszczykiem”. Podszedł do jednego z zabitych
Niemców i przyklęknął, aby odpiąć mu pas z kaburą, w której był
pistolet „parabellum”.
Poruszony trup jęknął, podniósł
nieco głowę i spojrzał na niego „oczami spoza grobu”, jak to
sam „Dziunek” potem określił.
Niemiec ostatecznie wyzionął
ducha, ale Władek nie wiedział
co robić. Najchętniej uciekłby z
tego miejsca, ale chęć posiadania „parabelki” była silniejsza od
wszystkiego co w tej chwili czuł.
Z naszych zginął tylko „Granit”.
Ten niski, krępy, młody chłopak,
był cichym, lecz dobrym żołnierzem. Wiem o nim tyle tylko, że
pochodził z Łucka i że z dość licz-
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nej rodziny, pozostała mu tylko
babcia staruszka, którą zostawił
pod opieką obcych, dobrych ludzi, a sam wstąpił do oddziału by
pomścić najbliższych. Teraz leży
przykryty płaszczem, dziwnie
skurczony, jakby zmalały... Następny dzień budzi nas blaskiem
promieni filuternie mrugającego
słoneczka. A coraz bardziej wyczuwalne tchnienie wiosny nastraja marzycielsko, to znaczy po
prostu - rozleniwia, ale na marzenia nie ma czasu i miejsca w programie partyzanckich zajęć.
Fragment wspomnień Romana
Kucharskiego ps. „Wrzos” opublikowanch w książce „Krwawa
łuna”.
Wyszukał i wstawił B. Szarwiło

Kto odwiedzi Generała ?
Redakcja

.... dokończenie ze strony 1
We wrześniu 1989 jego zwłoki ekshumowano i umieszczono
tymczasowo w Kościele Garnizonowym w Warszawie. 21 kwietnia
1990 zostały uroczyście złożone
na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie w Kwaterze
Harcerskiego Batalionu AK „Zośka”. Wraz z nim pochowano dwóch
żołnierzy poległych podczas niespodziewanej bitwy. 20 kwietnia
1990 prezydent RP awansował go
pośmiertnie na generała brygady.
W uroczystości ponownego pochówku wzięła udział grupa byłych
żołnierzy 27 WDP AK, oddając
ostatni hołd swojemu dowódcy.
Upamiętnili oni swojego dowódcę
również na Skwerze Wołyńskim,
gdzie znajduje się monumentalny
pomnik 27 WDP AK. Kto tam trafi
może zobaczyć popiersie ppłk „Oliwy”. Warto również wspomnieć, że
w 1974 roku na pamiątkę dokonań

27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty
AK i jej dowódcy ppłk dyplomowanego Jana Wojciecha Kiwerskiego byli żołnierze wydali okolicznościowy medal, którego autorem był
- Witold Korski. Niestety wiekowi
żołnierze również odchodzili na
ostatnie kwatery, bywało, że nawet
czwórkami. Dziś nawet w skali całego kraju pozostała ich prawdziwa
garstka. A państwo zapomniało
zarówno o 27 Dywizji jak i jej dowódcy. W 70 rocznicę nikt nie pokwapił się z wartą honorową, o innych elementach upamiętnienia nie
wspomnimy. Dlatego stawiamy już
w tytule artykułu pytanie kto w tym
roku odwiedzi grób Generała, kto o
nim pamięta? W tym miejscu kilka
słów o zapomnianym bohaterze.
Jan Wojciech Kiwerski urodził się
23 maja 1910 r. w Krakowie jako
syn lekarza — Władysława i Marii
z Rogalskich. Nie miał łatwego życia. Gdy miał 9 lat, umarł mu ojciec,

zaś w 5 lat później — matka. W 14
roku życia trafił do Korpusu Kadetów Nr 2 (w Modlinie, przeniesiony
w 1926 r. do Chełmna). W czerwcu
1928 r. zdał maturę z wyróżnieniem
i jako jeden z najlepszych absolwentów skorzystał i. prawa wyboru
broni, obierając sobie dalszą służbę
w wojskach saperskich. W czerwcu 1928 r. wstąpił do Szkoły Podchorążych Inżynierii w Warszawie,
którą ukończył w sierpniu 1931 r.
w stopniu podporucznika i rozpoczął służbę w 3. baonie saperów w
Wilnie, jako dowódca plutonu w
3. kompanii saperów, dowodzonej
przez kpt. Franciszka Niepokólczyckiego (oficera, który wywarł
duży wpływ na jego dalszą karierę
wojskową). Niebawem został instruktorem w szkole podoficerskiej
przy 3. baonie saperów. 19 marca
1933 r. otrzymał przyspieszony
awans na porucznika ze starszeństwem od 1 stycznia 1933 r. i został
przeniesiony z Wilna do kompanii
przepraw rzecznych Baonu Mostowego v Kazuniu w 1934 r., dowodził tam plutonem do lipca 1937
r. Następnie został powołany do
Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie. Studia w niej ukończył 18
sierpnia 1939 r. uzyskując tytuł oficera dyplomowanego. W międzyczasie został awans do stopnia kapitana. 20 sierpnia 1939 r. wyjechał
do Grodna, do rejonu mobilizacji
33. Rezerwowej Dywizji Piechoty,
aby objąć funkcję oficera operacyjnego sztabu Dywizji, wchodzącej
w skład Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Narew”. Po wielu perypetiach dotarł do Warszawy w
listopadzie 1939 r.. Tu ponownie
spotkał mjr Franciszka Niepokólczyckiego i dzięki niemu trafił
do zw. sztabu dywersji SZP, którym ten oficer dowodził. Kiedy w
kwietniu 1940 r. powstał Związek
Odwetu, jako organ walki bieżącej
ZWZ, jego komendantem został
mjr Franciszek Niepokólczycki, a
oficerem operacyjnym i jednocześnie zastępcą komendanta — kpt.
Kiwerski. Od 1942 r. był dowódcą
Oddziałów Dyspozycyjnych ZO,
potem Oddziałów Dyspozycyjnych („Mo-tor”-„Sztuka”) Kedywu
Komendy Głównej AK, używając
pseudonimów „Ziomek”, Rudzki”,
„Kalinowski”, „Lipiński”, później

„Dyrektor”. W listopadzie 1942
r. został awansowany do stopnia
major i często dowodził osobiście
zespołami żołnierzy w akcjach dywersyjnych. Najważniejsze z nich
to tzw. „Wieniec” (sparaliżowanie
działalności warszawskiego węzła
kolejowego), odbicie więźniów
pod Arsenałem, organizowanie
ucieczek aresztowanych żołnierzy
podziemia z oddziału więziennego szpitala p.w. Jana Bożego w
Warszawie, akcja w Celestynowie.
W grudniu 1943 r. mjr „Oliwa”
otrzymał nominację na stanowisko
szefa sztabu Okręgu Wołyń. 2 lutego 1944 r. „Oliwa” wyjechał do
Kowla, a 5 lutego 1944 r. dotarł do
kwatery dowodzenia płk. „Lubonia”. W myśl przywiezionych przez

.Oliwę” rozkazów „Luboń” miał
udać się do Warszawy na nowe
stanowisko, zaś mjr dypl. „Oliwa”
przejąć dowództwo Okręgu Wołyń.
18 lutego 1944 r. mjr „Oliwa’ objął
dowództwo powstałej z sił Okręgu 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK i został awansowany do
stopnia podpułkownika. Dokładnie
i szybko rozpoznał poszczególne
oddziały Dywizji i ich możliwości
bojowe, wniósł nowe wartości w
zakresie szkolenia żołnierzy Był
przez nich szanowany i lubiany
jako dowódca stanowczy, postępujący rzetelnie. Dnia 18 kwietnia
1944 r. w południe Jan Wojciech
Kiwerski poległ tragicznie, w zagadkowych okolicznościach.
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KALENDARIUM LUDOBÓJSTWA.
Kwiecień 1944 ROK
Stanisław Żurek

W nocy z 31 marca na 1 kwietnia
1944 roku:
We wsi Dołha Wojniłowska - Ziemianka pow. Kałusz upowcy zamordowali co najmniej 95 Polaków.
Ponieważ część świadków twierdzi,
że napad miał miejsce w nocy z 1
na 2 kwietnia, znajduje się pod tą
datą. Świadkowie Bolesław Kulbiola, Józef Kulbiola i Maria Magierecka stwierdzają: „W nocy z 1 na 2
kwietnia 1944 r., a była to palmowa
niedziela 1944 r. /.../” (Siekierka..., s.
203 – 204; stanisławowskie). Dla katolików Niedziela Palmowa jest ważnym świętem, trudno więc mówić o
pomyłce.
We wsi Drohomyśl pow. Jaworów
banderowcy zamordowali 9 Polaków: 6-osobową rodzinę, której ciała
spalili razem z domem oraz w szkole
matkę z 2 dzieci. „Delegatura nasza w Jaworowie zawiadamia nas,
że z 31.III na 1.IV br. w miejscowości
Drohomyśl [Jaworów] gmina Wielkie
Oczy uzbrojona banda napadła na
dom Turbisza Michała i po zamordowaniu Wandy Turbiszowej, Anny
Krylowej z dwojgiem dzieci oraz małej Stępowskiej spaliła dom wraz z zabitymi.” (1944, 14 kwietnia – Pismo
PolKO Lwów-powiat do Delegata
RGO we Lwowie dotyczące mordów
i uprowadzeń Polaków w rejonie Jaworowa i Lubaczowa. W: B. Ossol.
16721/1, s. 253).
We wsi Lipowczyk pow. Jaworów
zamordowali 2 Polaków: matkę z synem (“Na Rubieży” nr 46/2000).
We wsi Lipowiec pow. Jaworów
banderowcy zamordowali 9 Polaków,
w tym 5-osobową rodzinę. „Delegatura nasza w Jaworowie zawiadamia
nas, że z 31.III na 1.IV br. we wsi Lipowiec [Lubaczów] ta sama banda
uprowadziła rodzinę Pałaska w ilości 5 osób oraz Andrzeja Konopkę.
(1944, 14 kwietnia – Pismo PolKO
Lwów-powiat do Delegata RGO we
Lwowie dotyczące mordów i uprowadzeń Polaków w rejonie Jaworowa
i Lubaczowa. W: B. Ossol. 16721/1,
s. 253).
We wsi Obrowiec pow. Hrubieszów
upowcy razem z UNS ze wsi Brodzica i Podhorce obrabowali i spalili
gospodarstwa polskie oraz zamordowali ponad 40 Polaków „W nocy z
31 marca na 1 kwietnia 1944 r. około
godz. 1 na Obrowiec (wieś położona
w odl. 5 km od Hrubieszowa) napadła
silna banda OUN-UPA i SKW. Część
napastników ubrana była w mundury wojskowe Wehrmachtu, część była
w mundurach policji ukraińskiej, a
część po cywilnemu. Różnie też byli
uzbrojeni: w broń palną, siekiery, widły, noże, drągi, bagnety itp. Bandyci
ukraińscy nadeszli do wsi od strony
lasu leopoldowskiego. Następnie
rozdzielono się na mniejsze grupy.
Jedna z grup szczelnie otoczyła wieś
i strzelała do Polaków, którzy próbowali uciekać ze wsi. /…/ Swoje „mołojeckie dzieło” „ryzuni” jak zwykle
rozpoczęli od ograbienia wszystkich
domostw. Bandyci wpadali do domów
i zagród, wszystkich napotkanych Polaków zabijali bez pardonu na miejscu. Do uciekających strzelano jak
do kaczek i urządzano za nimi pogoń
po okolicznych polach niczym charty
za zającami...! Po ograbieniu zagród
budynki spalono. Jak podaje Józef
Lipski, we wsi rozegrała się apokalipsa śmierci: „Kiedy większość
budynków stanęła w płomieniach,
widok był przerażający. Dookoła
słychać było przeraźliwe krzyki, jęki
konających i mordowanych ludzi.

Płacz, lament kobiet i dzieci bezskutecznie wołających o litość, której
ludobójcy nie okazywali. Ryk, rżenie
i wycie palących się zwierząt, wszystko to wywoływało paniczny strach.”
Ukraińcy zamordowali wtedy ponad
40 osób. Wieś uległa prawie całkowitemu spaleniu. Ocalało tylko 6 murowanych budynków, nakrytych blachą lub dachówką ognioodporną. W
napadzie na Obrowiec udział wzięli
Ukraińcy z pobliskich wiosek Brodzicy, Podhorzec i Werbkowic oraz policjanci z Moniatycz.” (Henryk Smalej: „Zbrodnie ukraińskie na terenie
gminy Moniatycze pow. Hrubieszów
w l. 1939-1944” ; Józef Lipski „Na
rubieży”; za: http://zielonezacisze.
blox.pl/2012/02/Ziemie-hrubieszowskie-pod-znakiem-OUN-UPA.html ).
We wsi Werbcze pow. Jaworów
banderowcy zamordowali 3 Polaków.
We wsi Wólka Żmijowska pow. Jaworów zamordowali 24 Polaków, w
tym całe rodziny (Siekierka..., s. 355,
lwowskie). „Delegatura nasza w Jaworowie zawiadamia nas, że z 31.III
na 1.IV br. we wsi Wólka Żmijowska
[Jaworów] bandyci uprowadzili Pokraków, Lorenców, Mazepów i Semczuków. Ogółem wymordowano 24
osoby.” (1944, 14 kwietnia – Pismo
PolKO Lwów-powiat do Delegata
RGO we Lwowie dotyczące mordów
i uprowadzeń Polaków w rejonie Jaworowa i Lubaczowa. W: B. Ossol.
16721/1, s. 253).
We wsi Żmijowiska pow. Lubaczów zamordowali 17 Polaków z 5
rodzin (Konieczny Zdzisław: Stosunki polsko-ukraińskie na ziemiach
obecnej Polski w latach 1918 – 1947;
s. 188). Inni: 24 Polaków (AAN, DR,
sygn. 202/III/121. k. 287 – 290).
1 kwietnia 1944 roku:
We wsi Aurelin pow. Hrubieszów
Ukraińcy z żandarmerią niemiecką
zamordowali 7 Polaków, w tym 14 i
17-letnich chłopców oraz spalili kilka gospodarstw (Konieczny: Stosunki
polsko-ukraińskie…, s. 186).
We wsi Bereźnica Szlachecka pow.
Kałusz banderowcy spalili 75 gospodarstw polskich i zamordowali
62 Polaków oraz 3-osobową rodzinę polsko-ukraińską. „Głośna była
sprawa torturowania Franciszka
Pąka, mieszkańca z Mazurowa –
Londstromu z sąsiedniej wsi. Jeden z
policjantów o imieniu Wasyl rozciął
nożem usta od ucha do ucha, wyciął mu język i szydził z niego, że ma
„Polskę od morza do morza” i teraz
może sobie ile chce gadać. Świadkami tych tortur i zamordowania byli,
jego żona Maria oraz ich małoletnie
dziecko. Działo się to 1 kwietnia podczas napadu bandy UPA” (Paulina
Leszczyńska; w: Siekierka..., s. 207;
stanisławowskie).
We wsi Biała pow. Przemyślany:
„Dnia 1 IV 44 r. zabito we w[si]
Biała 19 Polaków, spalono 11 gospodarstw.” (Protokół ukraińskiego
podziemia z 12 maja 1944 r. w sprawie akcji antypolskich. TARNOPOLSKIE. W: Polska i Ukraina w latach
trzydziestych–czterdziestych
XX
wieku. Tom 4. Część druga. Warszawa – Kijów 2005).
We wsi Kniaże pow. Złoczów:
„01.04.1944 r. zamordowano Polaka
NN”. (prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie do listy strat ludności polskiej podanej przez Komańskiego i Siekierkę dla województwa
tarnopolskiego, 2004; w: Ludobójstwo OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich. Seria – tom 7,

pod redakcją Witolda Listowskiego,
Kędzierzyn-Koźle 2015; za: http://
www.kresykedzierzynkozle.home.
pl/attachments/File/2__Ksi____ka_
tom_7.pdf ).
We wsi Lipowiec pow. Żółkiew
Ukraińcy zamordowali 6 osób (AAN,
DR, sygn. 202/III/121, k. 287 – 290.
Mogłoby chodzić o wieś Lipina, jednakże dalej podano, że także był napad na tę wieś).
We wsi Nowosiółki Kardynalskie
pow. Rawa Ruska Ukraińcy zamordowali 5 Polaków.
We wsi Połowce pow. Czortków
Ukraińcy zarąbali siekierą Jana Ziemirskiego.
We wsi Poturzyn pow. Tomaszów
Lubelski esesmani ukraińscy z SS
„Galizien – Hałyczyna” oraz sotnia
UPA Iwana Sycza – Sajenko „Jahody” obrabowali i spalili wieś oraz
zamordowali 162 Polaków, głównie
uciekinierów z innych miejscowości:
„W czasie ewakuacji ludności polskiej z terenów zajętych przez bandy
nacjonalistów ukraińskich, doszło
w Poturzynie do kolejnej potwornej
zbrodni. We wczesnych godzinach
rannych dnia 1 kwietnia 1944 roku
jednostka SS-Galizien, wspierana
pododdziałem UPA, wtargnęła do
Poturzyna, gdzie oprócz miejscowej
ludności, znajdowała się duża grupa
uciekinierów z terenu gmin dołhobyczowskiej, kryłowskiej i wymordowała 162 osoby. Ludność została
zastrzelona w czasie snu. W okrutny, wyrafinowany sposób zabijano
bezbronne dzieci, kobiety i starców.
Po tej bestialskiej zbrodni wieś opustoszała z ludności cywilnej. Do
nadejścia frontu wschodniego wieś
opanowana była przez nacjonalistów
ukraińskich. Linia obrony zorganizowana przez partyzantów polskich
przechodziła 8 km na południowy zachód (przez Telatyn)”. (http://www.
poturzyn.pl/index.php?q=okupacja ).
Naoczny świadek Maria Radwańska
relacjonowała: „Upowcy sprawdzali
dokumenty i kazali mówić ukraiński
pacierz. Gdy trafili na polską rodzinę,
wszystkich zabijali na miejscu. Nie
oszczędzali ani starców, ani dzieci,
ani chorych. Tylko niewielu naszym,
wśród nich właśnie mnie, 16-letniej
dziewczynie, udało się uciec i ukryć.
Ludzie na kolanach prosili o litość.
Na darmo. Strzelano do nich, kłuto widłami, zabijano siekierami. W
tym dniu oprawcy z UPA zabili też
moją matkę i dwie kuzynki. Gdy dokonali już mordu, podpalili polskie
domy, dwór i aptekę”. Tamten okres
dobrze pamiętała Regina Boguszewska, która przed Ukraińcami uciekła
do podtomaszowskiej Chorążanki.
Opisała te koszmarne wydarzenia następująco: „W sobotę przed Niedzielą
Palmową we wsi rozległ się ogromny
krzyk. Słychać było strzały, w kilku
miejscach pokazały się języki ognia.
Wybiegliśmy na pobliskie wzgórze.
Zdawało się, że palą się Chodywańce. Silni i młodzi ludzie ratowali
się ucieczką. Najbezpieczniej było
uciekać w stronę Jarczowa. Ci, którzy skierowali się do lasu, w stronę
kolonii Chodywańce, wpadli w ręce
Ukraińców. Między schwytanymi był
ksiądz z naszej parafii Jakub Jachuła.
Padło wówczas 36 osób schwytanych
przez Ukraińców. Ustawiono ich nad
wcześniej wykopanym przez miejscowych Ukraińców dołem i zastrzelono.
Straszną śmierć zgotowali Ukraińcy
naszemu księdzu. Najpierw wlekli go
do lasu, po drodze znęcając się nad
nim. Później wesoło się bawiąc, przy-

stąpili do wymierzania męczeńskiej
śmierci księdzu. Po kawałku obcinali
mu uszy i ręce. Na koniec, zemdlonego przerżnęli piłą, obserwując, jak
wychodzą z księdza jelita. W tych
ciężkich cierpieniach konał. Później
jego zwłoki odkopała rodzina i zabrała. Gdzie był zagrzebany, wskazała
pewna ruska kobieta, którą Ukraińcy
zabrali do swego obozu jako kucharkę. Z jej też opowiadania dowiedziałam się, jak Ukraińcy żałowali, że nie
mogli sobie zrobić podobnego widowiska z nauczycielki. Ta im umknęła.
Po wojnie ja i kilka osób z Chodywaniec byliśmy wzywani do parafii w Tomaszowie Lubelskim. Tam opowiadaliśmy o męczeńskiej śmierci księdza.
Długo czekaliśmy, że może ksiądz będzie kanonizowany. Do końca został
wśród swoich owieczek i to on spośród nich poniósł najbardziej okrutną
i męczeńską śmierć”. (Marian Adam
Stawecki: „.Rajd śmierci pod Tomaszowem Lubelskim”; w: „Tygodnik
Tomaszowski” nr 12 z 20 marca 2012
r.). IPN Lublin, lipiec 2012: Śledztwo
w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na pozbawieniu i
usiłowaniu pozbawienia życia bliżej
nieokreślonej liczby, nie mniej niż 72
osób narodowości polskiej, spośród
mieszkańców miejscowości Poturzyn, woj. lubelskiego, w dniu 01
kwietnia 1944 r., popełnionych przez
nacjonalistów ukraińskich i funkcjonariuszy nazistowskich. ( S. 124/11/
Zn). W toku prowadzonego śledztwa
ustalono, że w dniu 01 kwietnia 1944
r. cała miejscowość Poturzyn wraz z
folwarkiem została otoczona przez
nacjonalistów ukraińskich noszących
mundury niemieckie, SS – Galizien i
ubrania cywilne. Napastnicy wchodzili do polskich domów i mordowali
wszystkich, kogo zastali. W czasie
napadu zamordowano 70 osób, a co
najmniej dwie zostały ciężko ranne.
We wsi Potylin pow. Rawa Ruska
Ukraińcy zamordowali 4 Polaków.
We wsi Skwarzowa pow. Złoczów
w przysiółku Stadnia zamordowali 5
Polaków.
We wsi Tarnoszyn pow. Tomaszów
Lubelski policjanci ukraińscy ze
Szczepiatyna uprowadzili 30 Polaków (kobiety, dzieci i starców) i rozstrzelali ich we wsi Szczepiatyn.
We wsi Telatyn pow. Tomaszów
Lubelski esesmani ukraińscy z SS
„Galizien – Hałyczyna” oraz bulbowcy obrabowali i spalili gospodarstwa
polskie oraz zamordowali siekierami,
nożami, widłami, bagnetami itp. 162
Polaków, głównie uciekinierów z innych miejscowości, w większości kobiety i dzieci. (Jastrzębski..., s. 201,
lubelskie).

We wsi Trościaniec Mały pow. Złoczów: „01.04.1944 r. zamordowano 9
Polaków.” (prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie…, jw., tom 7).
We wsi Wola Starzyska pow. Złoczów: „01.04.1944 r. zamordowano
jednego Polaka NN”. (prof. dr hab.
Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie...,
jw., tom 7).
We wsi Zagórze Konkolnickie pow.
Rohatyn banderowcy zamordowali
10 Polaków, w tym kobiety.
We wsi Żuków pow. Złoczów Ukraińcy zamordowali 2 Polaków ze wsi
Wicyń; byli to: nauczyciel Adam Zagrobelny lat 42 oraz Paweł Sitnik.
We wsi Żulice pow. Złoczów Ukraińcy zamordowali 6 Polaków i spalili
18 gospodarstw (AAN, DR, sygn.
202/III/121, k. 287 – 290; oraz: „Nasze Ziemie Wschodnie”, s. 19).
W nocy z 1 na 2 kwietnia:
We wsi Dołha Wojniłowska pow.
Kałusz UPA zamordowała 99 osób,
w tym 61 dzieci. „W nocy z 1 na 2
kwietnia 1944 r., a była to palmowa
niedziela 1944 r., liczna banda UPA
otoczyła kościół i plebanie oraz większość polskich zagród. Podpalili je,
oblewając naftą lub benzyną, a kto
próbował uciekać do tego strzelano
z karabinów. Tak zginęły w płomieniach ognia lub zastrzelone podczas
próby ucieczki: cała rodzina Borcy
– 6 osób; Kilar Maria z sześciorgiem małych dzieci, Kopeć Marcin
z żoną i szóstką małych dzieci, Kata
Franciszek z całą rodziną, Lebioda
z całą rodziną, Magierecki Bolesław
z żoną Anną, Wiącek z całą rodziną
– 8 osób oraz Katarzyna Lebioda,
sparaliżowana po porodzie, z małą
córeczką. Jej i małej córeczki śmierć
była szczególnie okrutna. Leżała w
łóżku, nie miała żadnych szans na
ucieczkę. Oprawcy obcięli jej piersi
i ręce, wyrwali wnętrzności i powiesili na płocie. Po napadzie nie było
komu pochować pomordowanych. Ci,
którzy ocaleli bali się zbliżać do swoich domostw. Zwłoki pomordowanych
pozostały w miejscach śmierci, rozciągnięte przez dzikie ptactwo i psy.
Wszystkie polskie domy zostały spalone, a ślady po nich zrównane z ziemią. Dziś, po 50 latach od tych tragicznych wydarzeń, w tych miejscach
stoją nowe domy pobudowane przez
Ukraińców. Po pomordowanych nie
ma żadnego śladu, żadnego grobu
czy krzyża w miejscu pogrzebania.
Nawet stary cmentarz został starty z
powierzchni ziemi. Coś wewnątrz nas
krzyczy i podpowiada: Przecież świat
nie wie o tym co się stało w nocy z 1
na 2 kwietnia 1944 r. we wsi Dołha
Wojniłowska? Boże! Czy sprawiedliwość Twoja dosięgnie tych morderców?” (Bolesław Kulbiola, Józef
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Kulbiola i Maria Magierecka; w: Siekierka..., s. 203 – 204; stanisławowskie). „Ojciec mój, Józef Urbaniak,
urodzony 20.04.1905 r w Rawie Ruskiej, syn Anny i Adama Urbaniaków,
po zawarciu związku małżeńskiego w
dniu 8.07.1936 r z moją matką Anielą
zamieszkał w miejscowości Ziemianka (Dołha Wojniłowska) pow. Kałusz.
Z wypowiedzi mojej nieżyjącej już
matki wynika, że na początku kwietnia (1 - 4?) 1944r w wieczornych
godzinach, widząc z oddali palący
się kościół w Ziemiance, którego proboszczem był ks. Błażej Czuba, ojciec
mój udał się tam chcąc zobaczyć co
tam się dzieje. Do domu już nie powrócił. Z wypowiedzi świadków tego
wydarzenia wynikało, że kościół ten
wraz ze zgromadzonymi tam Polakami i proboszczem został podpalony
przez bandę UPA i tam też najprawdopodobniej został pochwycony i
zamordowany mój ojciec. Ja w tym
czasie miałem 4 lata i w pamięci
mej pozostały tylko mgliste wspomnienia” (Adam Urbaniak, w: www.
stankiewicze.com/ludobojstwo.pl).
Siekierka..., na s. 146 – 147 wymienia 3 napady na wieś: 27 marca, nocą
z 31 marca na 1 kwietnia oraz nocą z
4 na 5 kwietnia 1944 roku. „Gdy miał
13 lat, matka z rodzeństwem uciekła
z Ziemianki na Łukowiec do swojej
siostry ok. 18 km. Siostra mamy była
żoną Andrzeja Kosiora. Ojciec pozostał aby pilnować gospodarki. Gdy
Ukraińcy zaatakowali Ziemiankę
stracił życie razem z wieloma mieszkańcami wsi, którzy schronili się w
kościele i na plebanii. Banderowcy
spalili kościół i plebanię z ludźmi w
środku. /.../ Po spaleniu kościoła i
plebani jedyną uratowaną osobą był
Kata Franciszek. Mój ojciec Stanisław w czasie pożaru plebanii i kościoła próbował ratować ludzi, Kacie
Frankowi, Magiereckiemu Bolkowi i
jeszcze trzeciemu chłopakowi pomógł
wydostać się na dach płonącego kościoła. Dwóch chłopców Ukraińcy na
tym dachu zabili strzelając do nich, a
Katę postrzelili licząc że śmiertelnie.
Kościół się palił i wydawało się że
nikt nie wyjdzie z tego pogromu żywy.
Kata pod osłoną nocy po rynnie, poraniony zsunął się i jakimś cudem dotarł na Łukowiec. On jeden uratował
się z pogromu”. (Franciszek Burdzy:
Rozmowa z panem Antonim Lebiodą; w: Zeszyty łukowieckie, nr 11
– 12 , Październik 2005 – Grudzień
2006). Ksiądz Błażej Czuba zginął
w torturach, był przecięty piłą ciesielską, a następnie wrzucony w płomienie i spalony. Zabytkowy kościół
z modrzewiowego drzewa upowcy
zniszczyli. Obrabowali wnętrze kościoła, kielichy ukradli, Najświętszy
Sakrament i komunikanty rozsypali
po podłodze, zgarnęli szaty liturgiczne, z których później rodziny terrorystów OUN-UPA szyły sobie bieliznę.
Kościół doszczętnie splądrowano i
spalono.
We wsi Obrowice pow. Hrubieszów
ukraińscy esesmani z SS „Galizien”
zamordowali 30 Polaków (Sowa, s.
263). Patrz: w nocy z 31 marca na 1
kwietnia 1944 roku wieś Obrowiec.
We wsi Pasieczna pow. Nadwórna
upowcy obrabowali i spalili gospodarstwa polskie oraz zamordowali
157 Polaków.
We wsi Pawłów pow. Radziechów
upowcy zamordowali 39 Polaków,
18-letniej dziewczynie rozpruli
brzuch. Wiktor Poliszczuk podaje, że
zamordowanych wówczas zostało 46
Polaków. W 1995 roku Polakowi, Józefowi Kuśnierzewskiemu, na pytanie: co to jest za pomnik na wysokim
kopcu obłożonym darnią, na którym
stoi brzozowy krzyż, a obok niego
granitowy pomnik z dużą tablicą i
nazwiskami wyrytymi po ukraińsku
– odpowiedziano, że jest to pomnik
pomordowanych mieszkańców Pawłowa, których rozstrzelali czerwonoarmiejcy, za to, że nie chcieli iść do
wojska. „W rzeczywistości była to
mogiła pomordowanych przez banderowców Polaków. I tak zetknąłem się
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naocznie z uprawianym przez Ukraińców fałszowaniem faktów historycznych. /.../ Tymczasem w Polsce
Ukraińcy stawiają pomniki mordercom z UPA i ku ich chwale, a Polacy
im w tym nieraz pomagają” (Komański.., s. 811 – 812).
We wsi Rafajłowa pow. Nadwórna
upowcy obrabowali i spalili gospodarstwa polskie oraz zamordowali 20
Polaków, całe rodziny.
We wsi Sokołów pow. Stryj spalili
wieś i zamordowali około 80 Polaków.
We wsi Weleśnica pow. Nadwórna
obrabowali i spalili gospodarstwa
polskie oraz zamordowali 17 Polaków.
2 kwietnia (niedziela palmowa):
We wsi Biała pow. Przemyślany:
„Dnia 2 IV 44 r. zabito 9 Polaków i
dwie Żydówki, będące na służbie u
Polaków.” (Protokół ukraińskiego
podziemia z 12 maja 1944 r. w sprawie akcji antypolskich. TARNOPOLSKIE. W: Polska i Ukraina w latach
trzydziestych–czterdziestych
XX
wieku. Tom 4. Część druga. Warszawa – Kijów 2005).
We wsi Borszów pow. Przemyślany
zostali zamordowani przez Ukraińców: „Dozienkiewicz Michalina, lat
bd, zamordowana 2.04.1944. Golanowski Jan, lat 56, zamordowany
2.04.1944 r. Golanowska i.n., lat
bd, zamordowana 2.04.1944 r. N.N.,
lat bd, zamordowany 2.04.1944 r.”
(Józef Wyspiański: Skutki napadów
ukraińskich nacjonalistów w powiecie Przemyślany. w: Ludobójstwo
OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich, tom 10, Kędzierzyn-Koźle 2018).
We wsi Gołogóry pow. Złoczów:
„banda ukraińska zamordowała
18 osób i spaliła 50 polskich gospodarstw” (AAN, DR, sygn. 202/
III/121, k. 287 – 290). Patrz też: W
nocy z 30 na 31 marca 1944 roku...
We wsi Hermanówka pow. Kamionka Strumiłowa 1 Polaka zamordowano i 2 uprowadzono. (AAN,
DR, sygn. 202/III/121, k. 287 – 290).
We wsi Huta Lubycka gm. Lubycza Królewska pow. Tomaszów Lubelski: „ 02.04.1944 r. zostali zamordowani przez UPA: 1-4. Jacyniak Andrzej z żoną Katarzyną, synem Janem
l. 4 i córką Danutą l. 3; 5. Kaniuszyb
l. ok. 18; 6. Kuśmierczyk Ludwik; 7.
Podbrożna Maria; 8. Pizuń Bronisław l. ok. 17; 9. Wolanin Edward;
10. Wołoszyn Maria l. ok. 70.” (Prof.
dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie…, jw., Seria – tom 8).
We wsi Krosienko pow. Przemyślany banderowcy obrabowali i spalili
gospodarstwa polskie oraz zamordowali 10 Polaków.
We wsi Mielniki pow. Jaworów:
„Delegatura nasza w Jaworowie zawiadamia nas, że w nocy z 2.IV. na
3.IV. br. zamordowano we wsi Nahaczów [Jaworów] rodzinę Gorgosza z przysiółka Mielniki, liczącą 3
osoby”. (1944, 14 kwietnia – Pismo
PolKO Lwów-powiat do Delegata
RGO we Lwowie dotyczące mordów
i uprowadzeń Polaków przez bandy
ukraińskie w rejonie Jaworowa. W:
B. Ossol. 16721/1, s. 251).
We wsi Ostrów pow. Lwów: „Delegatura nasza w Siemianówce zawiadamia nas, że dnia 2 kwietnia 1944
nieznany osobnik w młodocianym
wieku pod pozorem poszukiwania
syna udał się do mieszkania N. Homyniuka urzędnika stacji kolejowej w
Ostrowie. Nie mogąc się rzekomo doczekać przybycia tegoż syna, wywabił
N. Homyniuka z domu i w drodze go
zastrzelił.” (1944, 14 kwietnia – Pismo PolKO Lwów-powiat do Delegata RGO we Lwowie dotyczące
mordów dokonywanych na ludności
polskiej na terenie powiatu. W: B.
Ossol. 16721/1, s. 249).
We wsi Pomorzany pow. Zborów
banderowcy i chłopi ukraińscy z okolicznych wsi obrabowali i spalili wieś

oraz zamordowali około 70 Polaków
i 2 Żydówki a 1 ranny Polak zmarł w
maju. „Mordowano często w okrutny
sposób, potem dokonywano rabunku,
zabierano wszystko: konie, bydło,
sprzęty, narzędzia, ubrania, produkty żywnościowe. Rzeczy pakowano
nie tylko na wozy zamordowanych,
ale napastnicy mieli też własne wozy.
Ostatnia czynnością było spalenie
budynków. /.../ Starano się wszystkie
zwłoki spalić, toteż mordów dokonywano w budynkach, które nadawały
się do spalenia. Jeśli dom był murowany, to ofiary zapędzano do obory
lub stodoły. /.../ Justyna Niesłuchowska, lat 18, córka Michała i Waleria
Niesłuchowska, lat 15, córka Michała – zamordowane w stodole w okrutny sposób. Nożami rozpruto im brzuchy. Mimo prób podpalenia stodoła
nie spłonęła. Niesłuchowski, lat 5,
syn Antoniego. Ciała nie znaleziono.
Prawdopodobnie szczątki pozostały
pod gruzami. Tekla Niesłuchowska,
lat 50, żona Józefa, Karolina Niesłuchowska, lat 27, córka Józefa, dwoje
dzieci Karoliny w wieku od 1 roku
do 3 lat, Katarzyna Niesłuchowska,
lat 27, córka Józefa bliźniaczka Karoliny, Józef Niesłuchowski, lat 34,
prawdopodobnie bronił się łopatą, z
którą znaleziono go w piwnicy. Katarzyna Niesłuchowska, lat 32, żona
Józefa, zabita w czasie ucieczki. Wyrwano jej złote zęby. Ojciec Katarzyny, który mieszkał w sąsiedniej wsi.
Sześć dziewczynek Niesłuchowskich
w wieku od czterech do czternastu
lat. Zwłoki były porozrzucane po podwórzu i ogrodzie. /.../ Niemcy byli na
miejscu zbrodni dopiero w dzień. Robili zdjęcia, wypytywali o sprawców.
Ludzie bali się cokolwiek powiedzieć.
Rozpoznano np. Sadija z przysiółka
Parcelany, który dał sygnał do rozpoczęcia napadu. Był także przedstawiciel ukraińskiej władzy cywilnej z Pomorzan. Robił spis zamordowanych.
Uwzględniając fakt współdziałania
tej władzy z ukraińskim podziemiem,
można założyć, że był on także wykorzystany do sprawozdawczości
OUN. Ludzie słyszeli, jak on tłumaczył Niemcom, że napadów dokonują
partyzanci sowieccy, chociaż nietrudno było ustalić, że cały pochód, po
napadzie, skierował się do pobliskiej
ukraińskiej wsi Żabin. Wersja o mordowaniu Polaków przez partyzantów
sowieckich wcale nie była oryginalna. Już kilka miesięcy wcześniej
sam metropolita grekokatolicki we
Lwowie, Andrzej Szeptycki pisał do
lwowskiego arcybiskupa rzymskokatolickiego, Bolesława Twardowskiego w liście z 15 listopada 1943 roku,
że mordów dokonują partyzanci sowieccy i bandy żydowskie. Opis wydarzeń oparłem na relacji kilku osób
w podeszłym wieku. Byłem zaskoczony prośbą niektórych o nie podawanie ich nazwisk. Zrozumiałem, że się
boją, widząc coraz większe wpływy
i zuchwalstwa szowinistów ukraińskich w Polsce. Kto się tymi sprawami bliżej interesuje widzi, że jest to
rezultat działalności wielu polityków
polskich, którzy uznali szowinistów
ukraińskich za reprezentantów całej
społeczności ukraińskiej w Polsce i
za ambasadorów dobrych stosunków
Polski z Ukrainą” (Jan Selwa; w: Komański..., s. 953 – 956). „2 kwietnia
1944 r. zamordowano tu około 70 Polaków - całą wieś, nie pozostawiając
żadnych świadków. Gdyby nie garstka osób ocalałych dzięki ucieczce
tuż przed masakrą i dobrzy sąsiedzi,
którzy odważyli się ich przechować,
a potem pogrzebać ciała ofiar mordu - nikt nawet by nie wiedział, co
się wydarzyło w Pomorzanach i gdzie
znajduje się mogiła zbiorowa ofiar.
Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi
Lwowskiej w Złoczowie nie dowiedziałoby się o jej istnieniu i nigdy nie
powstałby pomnik, który dzięki mozolnej pracy i wielu staraniom został
wreszcie, po blisko 10 latach, poświęcony. Nie byłoby również tu nas - Polaków, którzy postanowili oddać hołd
pomordowanym i zachować od zapomnienia miejsce ich męczeństwa.

Dzięki temu, że przybyliśmy nieco
przed czasem, a sama uroczystość
zaczęła się nieco później, niż planowano, mieliśmy okazję do rozmów z
mieszkańcami Pomorzan i dowiedzenia się czegoś więcej o tragedii 1944
roku z ust ocalałych krewnych ofiar.
„Ojciec przeczuwał, co się ma stać
i chciał mnie uchronić. Zaprowadził
mnie do pewnej rodziny w sąsiedniej
wsi i przyjęto mnie na noc. Siostry z
kościoła wymyły mnie i wyczesały.
Była to palmowa niedziela. Mimo
mych próśb, ojciec nie został na noc
wykręcając się tym, że powinien z
jakiegoś powodu wrócić do domu”
- wspomina ze łzami w oczach jeden
ze świadków. „Rano okno koło mnie
było zasłonięte. Powiedziano mi, że
to z powodu zimna. Gospodyni, u
której zostawił mnie ojciec, poprosiła
swego męża by zaprząg konie i pojechał zobaczyć co się stało za górą,
dochodziły do nas bowiem niepokojące wieści. Wahał się mocno, ale
jednak pojechał. Jak wrócił, bawiliśmy się z dziećmi gospodarzy. „Masz
tu sierotę jedną, a to masz drugą” powiedział gospodarz do żony, wskazawszy na mnie i swoją córkę. Miał
na uwadze to, że oprawcy będą szukać rodziny ofiar i karać tych, którzy
im pomagają. Zrozumienie sytuacji
zdusiło moje gardło i przyniosło falę
płaczu. Gospodyni poprosiła męża,
by zawiózł mnie zobaczyć co się stało. Na miejsce przyjechaliśmy saniami. Wiele chat stało popalonych. W
moim domu - masakra. Zaczęła mnie
dusić histeria. Przez trzy dni pozostawało wszystko w nienaruszonym stanie, gdyż bano się zbliżyć do miejsca
kaźni. Później wykopano dużą jamę mogiłę i pochowano ofiary. Chowano
je w czym się dało - pudłach, szafach.
Jak ojciec jeszcze był żywy, to zrobił
duże pudło na zboże. Nawet wtedy
nie przyszło mu na myśl, że wykonał
własną trumnę…”. 27 czerwca 2010
na cmentarzu w Pomorzanach odbyła
się uroczystość poświęcenia pomnika
na zbiorowej mogile pomordowanym
Polakom, którego dokonał ks. Michał
Hołdowicz, zaznaczając przy tym,
że: „Będzie on przypominał prawdę gorzką, ale niezbędną. Mocnych,
zdrowych i trwałych relacji międzyludzkich nigdy nie da się zbudować
na zakłamaniu, fałszu czy nieprawdzie”. /.../ Brzmi Apel - wzywamy do
apelu 56 ofiar mordu. Są to jedynie
ci, których udało się zidentyfikować.
W Pomorzanach zginęło o wiele więcej osób, jednak ich nazwiska do tej
pory pozostają nieznane.” (Julia Łokietko: „Pamięć dla przyszłości”; w:
„Kurier Galicyjski” z 16 – 28 lipca
2010).
We wsi Słobódka Konkolnicka
(Kąkolnicka) pow. Rohatyn banderowcy zamordowali 103 Polaków,
od niemowlęcia (5-miesięcznego) po
starca (69-letniego). Około godziny
23 napastnicy nadciągnęli od strony
góry sąsiadującej ze wsią. Ludność,
głównie kobiety i dzieci, szukała
ratunku ukrywając się w piwnicach
i schronach, natomiast mężczyźni
uciekali na okoliczne pola. Ukraińcy
zabijali napotkane osoby bez względu na płeć i wiek przy użyciu noży,
bagnetów i siekier, do uciekających
strzelano. Jednocześnie dokonywano
rabunku mienia; ograbione domostwa podpalano. Wiele osób zginęło
w płomieniach bądź w wyniku uduszenia.
We wsi Szczepłaty pow. Jaworów
banderowcy zamordowali 2 Polaków.
We wsi Szczerzec pow. Lwów obrabowali i spalili gospodarstwa polskie
oraz zamordowali 25 Polaków.
W kol. Ziemianka k. Polny Wojniłowskiej pow. Kałusz Ukraińcy z
OUN-UPA spalili 52 gospodarstwa
polskie oraz zamordowali około 40
Polaków (Motyka Grzegorz: Ukraińska partyzantka 1942 – 1960; Warszawa 2006, s. 386).
W nocy z 2 na 3 kwietnia:
We wsi Łany pow. Lwów upowcy
zamordowali 18 Polaków i 2 Ukra-
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ińców.
We wsi Wolica pow. Żółkiew banderowcy napadli na 3 przysiółki: Piaski,
Rokitna oraz Wolica i za pomocą siekier, noży i bagnetów zamordowali
21 Polaków a większość ciał spalili
razem z budynkami.
3 kwietnia:
We wsi Biała pow. Przemyślany
banderowcy podczas trzeciego napadu zamordowali 24 Polaków.
We wsi Chrusno Stare pow. Lwów:
Ukraińcy zamordowali 5 Polaków
(AAN, DR, sygn. 202/III/121, k. 267
– 290). „Delegatura nasza w Siemianówce podaje nam następnie, że
w nocy z 3 na 4 kwietnia br. banda
osobników rozmawiających po ukraińsku wymordowała we wsi Chrusno
Stare 5 następujących osób:
1. Karol Czajka - małorolnik, lat 39
2. Piotr Majewski - rolnik, lat około
37
3. Paweł Majewski - rolnik, lat około
30
4. Wanda Filipkowicz - była nauczycielka, lat około 35
5. Zofia Bielińska - kucharka.” (1944,
14 kwietnia – Pismo PolKO Lwów-powiat do Delegata RGO we Lwowie dotyczące mordów dokonywanych na ludności polskiej na terenie
powiatu. W: B. Ossol. 16721/1, s.
249).
We wsi Dąbrowa należącej do miasta Przemyślany woj. tarnopolskie
banda ukraińska uprowadziła do
Uniowa trzech Polaków, w tym lat
17, którzy zaginęli.
We wsi Milatyn Nowy pow. Kamionka Strumiłowa: „03.04.1944 r.
po drodze do Buska zabito 3 chłopców Polaków NN.” (prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.,
tom 7).
Koło wsi Modryń pow. Hrubieszów
w zasadzce w lesie upowcy oraz esesmani ukraińscy z SS „Galizien –
Hałyczyna’ zamordowali pchor. Jankowskiego, ps. „Szkwał” i jego żonę
Ewę, ps. „Mewa”.
We wsi Nahaczów pow. Jaworów
banderowcy zamordowali 3-osobową rodzinę polską z 17-miesięcznym
dzieckiem. Rodzina Gorgoszów w
obawie przed napadem na przysiółek,
w którym zamieszkiwali, schroniła
się u rodzin ukraińskich. W dniu 3
IV 1944 r. banderowcy zamordowali
matkę i ojca. Jedna z Ukrainek, widząc że przy życiu pozostawili 17
miesięczne niemowlę, powiedziała:
„komu zostawiliście to małe”. W
tej sytuacji banderowiec śmiertelnie
pchnął dziecko bagnetem. (Z. Konieczny, Stosunki polsko-ukraińskie
na ziemiach obecnej Polski w latach
1918-1947, Wrocław 2006, s. 188).
We wsi Sucha Wola pow. Lubaczów
w studni gajówki znaleziono zwłoki 2
Polaków.
3 kwietnia 1944 roku w mieście
Łuck woj. wołyńskie NKWD aresztowało cichociemnego Wacława
Kopisto oraz pchor. Juliana Baczyńskiego, gdy wieźli 2 furmankami zaopatrzenie dla 27 DWAK (W. Kopisto: Droga cichociemnego do łagrów
Kołymy; s. 126).
W nocy z 3 na 4 kwietnia:
We wsi Kuropatniki pow. Brzeżany
banderowcy zamordowali 32 Polaków, w tym Mikołaja Deberny lat 96;
w większości ofiarom siekierami odrąbując głowy; oraz 2 Rosjan - uciekinierów z obozu jenieckiego.
We wsi Łany pow. Bóbrka banderowcy zamordowali 2 Polaków.
„Delegatura nasza w Siemianówce
podaje nam następnie, że w nocy
z 3 na 4 kwietnia br. banda osobników rozmawiających po ukraińsku
wymordowała we wsi we wsi Łany
ad Szczerzec dwie następujące osoby: 1. N. Kubajewski – rolnik; 2. N.
Kucharz – rolnik” (1944, 14 kwietnia – Pismo PolKO Lwów-powiat do
Delegata RGO we Lwowie dotyczące
mordów dokonywanych na ludności
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polskiej na terenie powiatu. W: B.
Ossol. 16721/1, s. 249).
We wsi Rumno pow. Rudki Ukraińcy spalili 60 gospodarstw polskich i
zamordowali 27 Polaków (Motyka...,
s. 386; Ukraińska...)
We wsi Maruszka pow. Złoczów
„zginęło 60 Polaków, w tym: Denis
Zenon l. 5, Birecka Anna oraz rodziny: Czerniaków, Lisiewiczów, Markowskich i Woroszczaków” (Władysław Kubów: Terroryzm na Podolu,
Warszawa 2003). Komański na s. 503
napad datuje na noc z 3 na 4 maja
1944 roku, gdy to zamordowano 56
osób).
4 kwietnia:
We wsi Lelechówka pow. Grudek
Jagielloński został zamordowany
przez banderowców leśniczy Antoni
Smyrski.
We wsi Narajów pow. Brzeżany zamordowali 52 Polaków („Sprawozdanie sytuacyjne z ziem polskich”, nr
15/44; w: Instytut Polski i Muzeum
im. gen Sikorskiego w Londynie, No:
PRM – 122).
Pomiędzy wsią Perekosy pow. Kałusz a wsią Protesy pow. Żydaczów
„w koloniach polskich położonych
między Perkozami a Protesamy upowcy zamordowali około 20 Polaków”
(Motyka..., s. 386; Ukraińska...).
We wsi Radróż pow. Rawa Ruska
miejscowi Ukraińcy zamordowali
Franciszka Bochno.
We wsi Toustobaby pow. Podhajce
ukraińscy esesmani z SS „Galizien –
Hałyczyna” zabili 11 Polaków i przez
pomyłkę 1 Ukraińca (Komański..., s.
273; Kubów..., jw.).
We wsi Wicyń pow. Złoczów upowcy uprowadzili 3 Polaków i zamordowali na terenie wsi Żuków.
W nocy z 4 na 5 kwietnia:
We wsi Berbeki pow. Kamionka
Strumiłowa banderowcy obrabowali i spalili gospodarstwa polskie oraz
zamordowali po okrutnych torturach
16 Polaków.
We wsi Turki pow. Kamionka
Strumiłowa obrabowali i spalili
gospodarstwa polskie, szkołę i kościół oraz zamordowali 20 Polaków.
“Zamordowano 20 Polaków, rozpoznano tylko 17, zginęli: 7-osobowa
rodzina Simaków, 7-osobowa rodzina
Skrzypków, Korczyńska Stanisława
l. 20, Berbeka Michał l. 60, Swieś
Agnieszka” (Kubów..., jw.). Stefania
Kurczyńska, lat 12, oraz jej kuzyn
Edward Smacha, lat 12, zostali spaleni żywcem w stodole.
5 kwietnia:
We wsi Czereszczuki i Pawlikówka pow. Kałusz: „Dnia 5 IV1944
okręgowa bojówka oraz grupa
„Hajdamaków” w liczbie 36 ludzi
przeprowadziły antypolską akcję
na polskich koloniach Pawlikówka i Czereszczuki. Akcję rozpoczęto
o godz. 22. Zlikwidowano 15 osób
(stawiały czynny opór) oraz spalono
130 gospodarstw”. (Protokoły podziemia ukraińskiego z 12 kwietnia
1944 r. dotyczące antypolskich akcji
w Stanisławowskiem; w : http://koris.
com.ua/other/14728/index.html?page=137 ).
We wsi Jarczów pow. Tomaszów
Lubelski banderowcy zamordowali 18 Polaków, natomiast w walce
z UPA poległo 50 partyzantów AK
(w tym dwaj ciężko ranni dowódcy
„Zawisza” i „Malik” popełnili samobójstwo nie chcąc dostać się w
ręce ukraińskie); straty ludności polskie we wsiach: Podlodów, Rokitno,
Szlatyn i Żerniki nie zostały ustalone. (Motyka..., s. 200, Ukraińska…).
„Dnia 5.4 44 nasze oddziały „Hałajdy” i „Tyhry” przeprowadziły akcję
likwidacyjną głównie przeciwko koloniom: Gubynok, Łubcze, Poledów i
Żerniki. W ten sposób oczyściły sobie
prawe skrzydło, żeby móc uderzyć na
główne gniazda: Posadów i Steniatyn. Oddziały „Hałajdy” i „Tyhry”
weszły najpierw do kolonii Łubcze.
Polacy nie spodziewali się i wzięli
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ich za swoich. Dopiero gdy „Tyhry”
podpaliły sąsiednią kolonię Gubynok, zorientowali się i zaczęli przeciwdziałać, okrążając nasz oddział.
Rozpoczęła się walka. Polaków zmuszono, by uciekali do Żernik. Wtedy
zdobyto 1 ciężki karabin maszynowy,
kilka karabinów i dużo amunicji. W
Poledowie nasze oddziały przegrupowały się i uderzyły na Żerniki. Nieprzyjaciel w liczbie 100 osób zajął
pozycje za folwarkiem obok stert. Po
półgodzinnej strzelaninie zmuszono
Polaków do dalszej ucieczki. Na polu
bitwy wróg zostawił zabitych, wśród
nich dowódcę „Zawiszę” (wynikało
to ze znalezionych przy nim notatek)
i przegrupował się w kierunku lasu
posadowskiego. Ścigając wroga, oddział „Hałajdy” okazał pomoc „Prołomowi”, który przez spóźnioną akcję
poprzednich oddziałów znalazł się w
trudnej sytuacji. Po zniszczeniu kolonii Rokitno „Prołom” zajął pozycje
wzdłuż torów wąskotorówki, znalazł
się jednak w niekorzystnej sytuacji,
bo Polacy z posadowskiego lasu, zająwszy wzgórze, ostrzeliwali „Prołoma” z karabinów maszynowych. Oddział musiał lawirować pod ogniem
wroga i wycofywać się. To jednak
kosztowało trochę ofiar. Ale właśnie
w tym momencie czota „Czornoty” z
oddziału „Hałajdy” wyręczyła swoich i osłaniając ich ogniem umożliwiła im odwrót bez większych strat. W
akcji z 5.4.44 zniszczone zostały więc
kolonie Gubynok, Poledów, Łubcze
i Rokitno. Zdobyto: 1 ciężki karabin
maszynowy, karabiny, oporządzenie,
archiwum i amunicję. Poza tym oddział samoobrony „Łysa” zniszczył
kolonie Marysin i Radków, a oddział
„Orła” polskie kolonie w Rzeplinie.
Zginęło kilkudziesięciu polskich wojaków i dużo cywilnej ludności. Własne straty: 11 zabitych (w tym 3 sanitariuszki) i 14 rannych.” (PA SBU,
F. 13, spr. 376, t. 34, k. 264–266. Za:
Polska i Ukraina w latach trzydziestych–czterdziestych XX wieku. Tom
4. Część druga. Warszawa – Kijów
2005).
We wsi Kobaki pow. Kosów: „Nastąpił tydzień Wielkiej Nocy. Słyszeliśmy, jak Ukraińcy mówili do siebie:
»W tym roku Polakom poświęcimy
jajka polską krwią«. Wieczorem w
Wielką Środę mama znów zaprowadziła mnie i siostrę do sąsiadki Ilony,
żeby nas przyjęła na noc. I tym razem
nie odmówiła pomocy [...]. Tylko położyliśmy się spać usłyszeliśmy, że
w cerkwi zaczęły bić dzwony, dając
sygnał na alarm. Zatrąbiła trąbka.
Zaczęło się piekło. Ukraińskie kobiety, nawet stare babcie, biły kijami po
blaszanych dachach studni i bram,
wyrostki biegały i biły w blaszane
kotły, inne dzieci biegały po ulicach
z nożami i dzwoneczkami. Starsi mężczyźni unosili na widłach płonące
snopy słomy i krzyczeli »Hura, hura,
hura... Polacy mordują Ukraińców«.
Chcieli w ten sposób wywołać złość
u tych Ukraińców, którzy byli jeszcze
przychylni Polakom. Trwało to kilka godzin. Nad ranem nastała cisza.
[…] Nadszedł Wielki Piątek. Znów
powtórzyło się piekło to samo, co
było w Wielką Środę. Na szczęście
jednak zostaliśmy przy życiu. [...]
Pod koniec kwietnia pojawiła się u
nas partyzantka rosyjska. Zaraz za
nimi przyjechało wojsko. Założyli
urząd. Było już trochę lepiej.” (Wanda Jaskółowska, fragmenty relacji
znajdującej się w Ośrodku KARTA,
sygn. AW II/157/ł).
We wsi Łubcze pow. Tomaszów
Lubelski banderowcy zamordowali
115 osób. „5 kwietnia 1944 w nad
ranem miał miejsce niespodziewany
atak UPA. Mieszkańców zegnano w
miejsce zwane Doliną i rozstrzelano. Strzelano ze skarpy ziemnej do
zgromadzonej poniżej ludności. Zginęło tego poranka 115 osób, o czym
informuje tablica pamiątkowa przy
pomniku na Dolinie w Łubczu” (Szymon Biały, 25.03.2014, w: www.stankiewicze.com/ludobojstwo.pl). Inni:
upowcy zamordowali 116 osób, w

tym mieszkańców sąsiedniego Szlatyna i Hubinka, a także kilkunastu
Ukraińców, którzy zginęli w wyniku
pomyłki (Ukraińcy udawali początkowo polskich partyzantów – mieli
opaski biało czerwone). „Na początku kwietnia 1944 r. nacjonaliści
ukraińscy napadli na wieś i zamordowali 105 osób, w tym 78 Polaków i
27 Ukraińców”. (http://roztoczewita.
pl/jarczow/ ). Oraz: „22.4.44 oddział
UPA „Tyhry” i „Prołoma” oraz oddział „Orła” przeprowadziły niszczycielską akcję na polskie kolonie
Poledów, Łubcze, Zimno oraz wieś
Ratyczów. Akcja trwała dwie godziny. Nie było żadnego oporu. Wszystkie wymienione miejscowości zostały
zniszczone (Zimno – tylko wschodnia
część z folwarkiem). Podczas wycofywania się naszych oddziałów przybyli
Volksdeutsche ze wsi Jurów, jednak
nie odważyli się zaczepić ich, tylko
spalili kilka ukraińskich chałup.”
(Sprawozdanie ukraińskiego podziemia z maja 1944 r. dotyczące akcji
antypolskich; w: Polska i Ukraina w
latach trzydziestych–czterdziestych
XX wieku. Tom 4. Część druga. Warszawa – Kijów 2005).
We wsi Pawlikówka pow. Kałusz:
„05.04.44 r. zostali zamordowani:
Gurdak Michał; Gurdowie i.n. 2
osoby.” (Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria
– tom 8).
We wsi Pniatyń pow. Przemyślany:
„Dnia 5 IV 44 r. we w[si] Pniatyn
zabito 5 Polaków.” (Protokół ukraińskiego podziemia z 12 maja 1944
r. w sprawie akcji antypolskich. W:
Polska i Ukraina w latach trzydziestych–czterdziestych XX wieku. Tom
4. Część druga. Warszawa – Kijów
2005).
We wsi Przewoziec pow. Kałusz:
„05.04.44 r. zostali zamordowani:
1-3. Kochmanowa i.n.; Duszyńscy 2
osoby.” (Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria
– tom 8).
Koło wsi Rokitna pow. Tomaszów
Lubelski: „05.04.1944 r. polegli w
walce pod Rokitnem: Kardasz Tomasz żołnierz AK z hrubieszowskiego, Wajda Jan syn Antoniego l. 17,
żołnierz AK, Wajda Jan syn Jakuba
l. 22. żołnierz AK. /.../ Machlar i.n. l.
20, poległ 05.04.44 r. pod Rokitną.”
(Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz:
Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom 8).
We wsi Rozworzany pow. Przemyślany został rozstrzelany przez grupę banderowców Plebański, lat bd.
(Józef Wyspiański: Skutki napadów
ukraińskich nacjonalistów w powiecie Przemyślany. w: Ludobójstwo
OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich, tom 10, Kędzierzyn-Koźle 2018).
We wsi Posadów pow. Tomaszów
Lubelski: „05.04.1944 r. w walce z
UPA pod Posadowem poległ Nieścior
Jan, żołnierz AK”. (Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie...,
jw.; Seria – tom 8).
We wsi Sasów pow. Złoczów banderowcy zamordowali 10-letniego
chłopca polskiego Ludwika Żmijewskiego, następnie uprowadzili do lasu
i zamordowali Polaka i jego teścia,
Ukraińca.
We wsi Seredne pow. Kałusz:
„05.04.44 r. zostali zamordowani:
Ciszek i.n. 2 osoby; Świantkiewicz
i.n. 2 osoby.” (Prof. dr hab. Leszek
S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;
Seria – tom 8).
We wsi Zalesie pow. Kałusz:
„05.04.1944 r. zostało zamordowanych 7 osób NN.” (Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie...,
jw.; Seria – tom 8).
We wsi Żerniki gm. Łaszczów pow.
Tomaszów Lubelski: „05.04.1944 r.
podczas napadu oddziału UPA zostało zamordowanych 10 Polaków: 1-2.
Dominik i.n. i jej córka Lucyna, 3.
Korecki Jan, 4. Krzotowski Kacper, 5.
Księżyk Jakub, 6. Płocidym i.n. (mężczyzna), 7. Sieńka Tekla, 8. Szczygieł

Julian, 9-10. Dwie osoby NN.” (Prof.
dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom 8).
W nocy z 5 na 6 kwietnia (z Wielkiej Środy na Wielki Czwartek):
We wsi Dołha Wojniłowska – Ziemianka pow. Kałusz podczas kolejnego napadu upowcy zamordowali
nie ustaloną liczbę Polaków. „Jadwiga Marek i jej córka Iśka zostały w
kilka dni potem (po napadzie w nocy
z 1 na kwietnia – przypis S. Ż.) również zamordowane, a przed śmiercią
zbiorowo zgwałcone”. (Emilia Cytkowicz; w: Siekierka..., s. 193; stanisławowskie). Łącznie w kwietniu
w tej wsi „partyzanci ukraińscy” zamordowali około 133 Polaków.
We wsi Siemiginów pow. Stryj banderowcy obrabowali gospodarstwa
polskie i zamordowali 35 Polaków.
„Wszystkich mężczyzn, a było ich
co najmniej 15, banderowcy powiązali kolczastym drutem – poprzednio kazali się rozebrać do naga – i
zaprowadzili na skraj wioski. Tam
zamknęli ich w domu parcelanta i
po zamordowaniu wszystkich spalili
wraz z budynkiem” (Jastrzębski..., s.
351, stanisławowskie). „4.IV. Siemiginów spalenie wsi, 35 zabitych, poza
tym 10 żywcem spalonych. Inwentarz
żywy spalony.” (1944, kwiecień –
Notatka opisana w RGO w Krakowie
na podstawie informacji z terenu. Dotyczy wzmagającej się fali mordów i
napadów na Polaków. W: B. Ossol.
16722/2, s. 145-150).
We wsi Żulin pow. Stryj zamordowali 13 Polaków: ks. proboszcza
Franciszka Będkowskiego oraz 12
osób z 4 rodzin. Inni: 100 Polaków. „5.IV. Żulin napad na polskich
mieszkańców, ok. 100 osób zabitych;
inwentarz żywy spalony.” (1944,
kwiecień – Notatka opisana w RGO
w Krakowie na podstawie informacji
z terenu. Dotyczy wzmagającej się
fali mordów i napadów na Polaków.
W: B. Ossol. 16722/2, s. 145-150).
„W nocy z Wielkiej Środy na Czwartek 1944 bestialsko zamordowany
na plebani przez ukraińskich nacjonalistów z ludobójczej organizacji
OUN’UPA – połamano mu ręce i nogi
i spalono z plebanią. Zamordowana
została też krewna księdza.” (http://
www.swzygmunt.knc.pl/MARTYROLOGIUM/POLISHRELIGIOUS/
vPOLISH/HTMs/POLISHRELIGIOUSmartyr0106.htm ). „W parafii Żulin spalili plebanię, torturowali
ks. proboszcza, któremu obcięli uszy,
język, ręce i nogi, wydłubali oczy”.
(Stanisław Frączek; w: Siekierka..., s.
592; lwowskie).
6 kwietnia (Wielki Czwartek):
We wsi Dąbrowa należącej do miasta Przemyślany woj. tarnopolskie
banderowcy zamordowali 2 Polaków: kobietę i mężczyznę. Inni: „0306.04.1944 r. zostali zamordowani:
1- 5. Kamys Maria l. 45; Muncek
Wincenty l. 50; Nieckarz Ignacy l. 60;
Zając Henryk l. 17; NN Kazimierz”
(Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz:
Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom 8).
We wsi Mołodycz pow. Jarosław
zamordowani zostali Ewa Rokosz i
Władysław Rokosz.
W mieście Przemyślany woj. tarnopolskie zostali zamordowani
przez Ukraińców: „Dziadyga Maria,
6.04.1944, lat bd, zabita w Jasewie.
Dziadyga i.n., 04.1944, synowa Marii
Dziadygi. Dziadyga Nadia, 04.1944,
lat ok. 10, wnuczka Marii. Dziadyga Władysław, 04.1944, lat ok. 10,
wnuk Marii. Szul Maria, 04.1944,
lat bd, siostra ks. Jana Szula.” (Józef Wyspiański: Skutki napadów
ukraińskich nacjonalistów w powiecie Przemyślany. w: Ludobójstwo
OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich, tom 10, Kędzierzyn-Koźle 2018).
W miasteczku Sołotwina pow. Nadwórna banderowcy nocą obrabowali
i spalili gospodarstwa polskie oraz
zamordowali co najmniej 38 Polaków.
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We wsi Strychanka pow. Kamionka Strumiłowa zamordowali 5 Polaków: 3 kobiety uprowadzili (w tym
nauczycielkę Wandę Kozłowską, lat
44) i ślad po nich zaginął; zastrzelili nauczyciela Jana Kozłowskiego –
męża ww. Wandy oraz studenta Uniwersytetu Warszawskiego Wojciecha
Hubnera.
We wsi Worochta pow. Sokal upowcy oraz miejscowi Ukraińcy (m.
in. Saneckyj i Kruk) zamordowali 46
Polaków od 1 roku życia do 82 lat dwa doły z ich zwłokami znajdują
się kilkanaście metrów od granicy
polsko-ukraińskiej po stronie ukraińskiej, obok słupa granicznego Nr 747.
„W Wielki Piątek 6 kwietnia 1944 r.
grupa ukraińskich nacjonalistów napadła na wieś Worochta. W miejscowym folwarku zastrzelonych zostało
co najmniej 30 Polaków. Po egzekucji
ich ciała zepchnięte zostały do przygotowanego wcześniej dołu. W kilka
miesięcy później ich mogiła znalazła
się w pasie granicznym. Zdaniem
świadków najmłodsza ofiara miała
zaledwie roczek. Część ofiar pochowano też w pobliskim Tarnoszynie (w
czasie wojny mordów w tej wsi dokonywali funkcjonariuszy ukraińskiej
policji i członkowie UPA). Jak ustalił IPN, za współudział w dokonaniu
zbrodni w Tarnoszynie skazany został
w październiku 1978 r. przez zamojski sąd na karę śmierci Iwan M. vel
Jan M. Śledztwo w sprawie zbrodni
w Worochcie prowadzi pion śledczy
IPN. „W toku śledztwa zgromadzono
materiał dowodowy dotyczący pacyfikacji wsi Worochta, która miała
miejsce w dniu 6 kwietnia 1944 roku.
Sprawcy zbrodni między innymi zastrzelili kilkadziesiąt osób, których
ciała wrzucano do uprzednio przygotowanego dołu” – opisuje nam Dorota Cebrat, naczelnik pionu śledczego
wrocławskiego oddziału IPN” .(Marek Kozubal: Doły śmierci na polskiej granicy; 27.02.2016; w: http://
www.rp.pl/Historia/302279988-Doly
smierci-na-polskiej-granicy.html#ap-1). „Ukraińcy spędzili wszystkich do jednego domu – opowiada
Helena Górnicka, rocznik ‚38, była
mieszkanka Worochty, która obecnie mieszka w Machnówku. - Nam w
ostatniej chwili udało się uciec. Tego
szczęścia nie mieli jej dziadkowie
Franciszka i Eliasz Skopik. UPA zamordowała także czworo ich dzieci.
- Moi wujkowie i ciocie. Władysław,
Michał, Katarzyna, Anna – wylicza
pani Helena. - Niektórych żywcem
pogrzebali, bo ziemia przez trzy dni
się ruszała... /.../ Są dwie mogiły. Młodych zabili niedaleko folwarku,
starszych przy fosie, gdzie wcześniej zakopywano zdechłe zwierzęta
– opowiada pani Helena.” (Leszek
Wójtowicz: „Worochta”; w: „Dziennik Wschodni” z 13 listopada 2009).
Podczas „regulacji” granicy w 1951
roku Worochta miała należeć do Polski. Opowiada Stanisław Wójtowicz:
„Granica była już wycięta przez las.
Przyjechała jakaś komisja na trzy samochody. Ruski przeszedł jakieś 100
metrów i mówi: „Nada tuta”. Wycięli
drugi pas i Worochta też poszła na
tamtą stronę. Trzeba się było wynosić” (jw.).
6 kwietnia 1944 roku Myrosław
Onyszkewycz „Orest” wydał rozkaz:
„Rozkazuję Wam niezwłoczne przeprowadzenie czystki swojego rejonu
z elementu polskiego oraz agentów
ukraińsko-bolszewickich. Czystkę należy przeprowadzić w stanicach słabo
zaludnionych przez Polaków. W tym
celu stworzyć przy rejonie bojówkę,
złożoną z naszych członków, której
zadaniem byłaby likwidacja wyżej
wymienionych. Większe nasze stanice będą oczyszczone z tego elementu
przez nasze oddziały wojackie nawet w biały dzień. /.../ Oczyszczenie
terenu musi być zakończone jeszcze
przed naszą Wielkanocą, żebyśmy
świętowali ją już bez Polaków. /.../
Prowadźcie z nimi twardą, bezpardonową walkę. Nikogo nie oszczędzać, nawet w przypadku małżeństw
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mieszanych wyciągać z domów Lachów, ale Ukraińców i dzieci w tych
domach nie likwidować. /../ Wydobyć broń. Śmierć Polakom. Postój, 6
kwietnia 1944 roku. Sława herojom!
Orest, Karat (-)” Rozkaz ten znajduje
się w aktach śledztwa przeciwko Myrosławowi Onyszkewyczowi.
Od 5 do 7 kwietnia 1944 roku:
We wsi Pawlikówka pow. Kałusz
banderowcy oraz miejscowi Ukraińcy obrabowali i spalili około 100
gospodarstw polskich oraz zamordowali 124 Polaków. Polacy mieszkali
głównie w samej Pawlikówce oraz
w przysiółku Budostan. Ukraińcy
przeważali w przysiółkach Baranówka i Czeryszenka. Pierwszą ofiarą
w Pawlikówce był gospodarz o nazwisku Gurdak, zabity w lipcu 1943
roku. W nocy z 5 na 6 kwietnia 1944
roku (czasem podawana jest data 4/5
kwietnia) Pawlikówkę zajął oddział
UPA. Ukraińcy podpalali polskie
domostwa i strzelali do napotkanych
osób. Ludność polska kryła się w
piwnicach, ziemiankach i schronach,
pozostali ukrywali się w zabudowaniach ukraińskich bądź uciekali w
kierunku pobliskiego lasu. Wśród napastników rozpoznano kilku Ukraińców z Pawlikówki, zajmowali się oni
także grabieżą mienia Polaków oraz
wykrywaniem schronów. Do środka
wrzucano granaty. Nachodzono także domy ukraińskie szukając ukrywających się Polaków. Oddział UPA
opuścił Pawlikówkę następnego dnia
po południu. Następnej nocy UPA powtórzyła napad paląc ocalałe polskie
domy i mordując kolejnych Polaków.
„W tym miejscu, gdzie stał nasz dom,
stoi inny, nowy dom ukraiński. Z tego
domu wyszła córka „Kasunia” nieżyjącego już Hrynia Baziuka, mordercy
mojego ojca. Ona teraz tam mieszka,
na naszym gospodarstwie zagrabionym w sposób brutalny i okrutny.
Straciłam dobra materialne, ale zabrałam ze sobą straszliwe przeżycia
tej tragicznej nocy, okrutną śmierć
mego ojca, ciągły strach i obawę o
życie, jęki i wrzaski mordowanych
ludzi, ryk i kwik palącego się bydła
i świń w stajniach, łuny pożarów palących się wokół budynków, spanie
w lesie i w różnych kryjówkach w
mroźne noce i ta ciągła modlitwa o
lekką śmierć sprawiały, że mój system nerwowy stał się chory. Dość
często zdarza mi się, że podczas snu
ciągle uciekam przed Ukraińcami –
banderowcami i ogarnięta strachem
budzę się i stwierdzam, że to tylko
sen. Moim marzeniem jest dokończenie uporządkowania i upamiętnienie
zbiorowej mogiły pomordowanych
przez banderowców 99 Polaków –
mieszkańców wsi Pawlikówki w 1944
r. Spoczywają w niej: mój ojciec,
krewni, sąsiedzi, znajomi, dorośli
i dzieci, w tym również całe rodziny. W tej sprawie zwracałam się do
Rady Ochrony Walk i Męczeństwa w
Warszawie, skąd otrzymałam pismo
informacyjne w 1996 r. Ostatnie pismo przysłane mi do wiadomości
dostałam w 1998 r., jako odpowiedź
na pismo skierowane do Konsula o
wystąpienie do odpowiednich władz
ukraińskich, aby wyraziły zgodę na
uporządkowanie zbiorowej mogiły.
Do dnia dzisiejszego takiego zezwolenia nie dostałam, ani też żadnej
konkretnej odpowiedzi” (Stefania
Ambroziak; w: Siekierka..., s. 170 –
172; stanisławowskie).
We wsi Baranówka pow. Brzeżany banderowcy zamordowali co
najmniej 5 Polaków: 3 kobiety i 2
dzieci. „Kiedy wyszedłem z ukrycia
poszedłem do sąsiedniej wsi, do Baranówki. U nas w Pawlikówce było
mniej Polaków, a w Baranówce, było
więcej Polaków. Tam mieszkała moja
dziewczyna Hania. W domu została
tylko jej matka, którą od śmierci uratowała sąsiadka Ukrainka krzycząc
do banderowców, aby jej nie zabijali, bo ona kiedyś uratowała jej życie.
Ale jej córki: Hanię i jej dwie siostry,
które już miały swoje dzieciaczki…
wszystkich pomordowali.” (Jan Ci-
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chowski: „Jaśko to Ty żyjesz?”; w:
http://powiatowy.pl/2011/11/jasko-to-ty-zyjesz/ ). Komański i Siekierka
na s. 101 podają, że w Baranówce w
1944 roku banderowcy zamordowali
10 Polaków. Pawlikówka została wymordowana w dniach 5 – 7 kwietnia
1944 roku, zapewne więc w tym samym czasie miał miejsce napad na
Baranówkę, gdzie udał się Jan Cichowski.
W nocy z 6 na 7 kwietnia (z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek):
We wsi Komarów pow. Sokal upowcy zamordowali 17 Polaków, w tym
całe rodziny.
We wsi Lisko pow. Kamionka Strumiłowa zamordowali 18 Polaków, w
większości kobiety, w tym lat 17, 20,
20, 30, 32.
We wsi Moosberg pow. Jaworów
wymordowali ponad 30 rodzin polskich liczących około 160 osób oraz
uprowadzili 25 osób, po których ślad
zaginął. Natomiast 21 kwietnia ich
ofiarą padło jeszcze 20 osób – łącznie 205 Polaków (Siekierka..., s. 347
– 348; lwowskie). “6 kwietnia 1944
roku, w Wielki Czwartek, poszedłem
spać do swojej kryjówki na strychu, a
żona z dziećmi i młodszymi siostrami
pozostała w mieszkaniu. Od dłuższego czasu do mojego domu przychodził dość często policjant ukraiński
z miejscowego posterunku. Wizyty
miały charakter towarzyski, a nawet
przyjacielski. Polubiłem go, uwierzyłem w jego przyjacielski stosunek do
mnie. Łączyły nas wspólne zainteresowania. Gdy zapadła owa tragiczna
noc czwartkowa, ktoś nagle energicznie zapukał do drzwi wejściowych.
Moja żona podeszła do drzwi i zapytała: „kto puka?”. Usłyszała znajomy
głos tego policjanta. Otworzyła mu
bez wahania i zapytała co się stało,
że tak późno przychodzi. W odpowiedzi otrzymała uderzenie kolbą
karabinu i upadła zemdlona. Potem
policjant dobił ją strzałem z karabinu. Mój 5-letni syn przestraszony tym
widokiem schował się niepostrzeżenie za tapczan i on był świadkiem
tej krwawej sceny. Policjant, za którym weszło do mieszkania dwóch lub
trzech morderców, rozkazał pozostałym osobom, to jest Marii, Krystynie
i dwójce dzieci ustawić się w rzędzie.
Mój trzyletni syn zwrócił się do policjanta: „Jeśli pan chce pieniędzy,
to ja panu je dam” i wyjął z kieszeni
złotówkę. Wówczas jeden z oprawców porwał dziecko za nogi i roztrzaskał mu główkę o ścianę. Następnie
inni zastrzelili obie młodsze siostry
mojej żony i moją 6-letnią córeczkę.
Po zabójstwie mordercy dokonali w
mieszkaniu rabunku. Po jakimś czasie moja córeczka oprzytomniała po
otrzymanym postrzale i zaczęła płakać prosząc o picie. Wtedy wpadł
do pokoju ów policjant i widząc, że
dziecko żyje, dobił je bagnetem” (Józef Korostyński; w: Siekierka..., s.
358 – 359; lwowskie). „W nocy z 6
na 7 kwietnia br. wielka banda, wśród
której przypuszczalnie byli zbiegli
Ukraińscy policjanci, otoczyła przysiółek Mosberg gmina Bruchnal [Jaworów], po czym uprowadzono, jak
dotąd nam wiadomo, około 25 osób.
Nazwiska uprowadzonych nie są dotychczas znane.” (1944, 14 kwietnia
– Pismo PolKO Lwów-powiat do
Delegata RGO we Lwowie dotyczące mordów i uprowadzeń Polaków
przez bandy ukraińskie w rejonie
Jaworowa. W: B. Ossol. 16721/1, s.
251).
7 kwietnia (Wielki Piątek):
We wsi Bachów pow. Przemyśl upowcy zamordowali 24-letniego Polaka
/Antoniego Zubika?/.
We wsi Budki Nieznanowskie pow.
Kamionka Strumiłowa Ukraińcy
zamordowali 10 Polaków a za 2 dni
dalszych 11 Polaków (http://www.
brzeg24.pl/moje-kresy/6280-moje-kresy-emilia-kulinska). „Poszukuję
informacji o zamordowanej w kwietniu 1943 r. /był to rok 1944 – przypis S. Ż./ mojej rodzinie w Budkach

Nieznanowskich na Wołyniu. Mój
dziadek był leśniczym. Knecht Zygmunt, żona Bronisława zd. Rupental,
syn Adaś Knecht - 4 lata. Tej strasznej
nocy byli z nimi jeszcze inni członkowie rodziny, o których niestety nie
wiem nic. Gospodarstwo zostało
spalone. Może jednak ktoś lub gdzieś
pamięć o nich żyje.” (Janina Hiszczyńska, 11.04.2015, w: http://www.
nawolyniu.pl/listy.htm ).
We wsi Buszcze pow. Brzeżany, po
rzezi 22 stycznia 1944 roku: „Po drugim, marcowym ataku na Polaków
ukrywających się w buszczeckim kościele przyszedł kolejny atak. Tym razem w Wielki Piątek, 7 kwietnia 1944
roku. Tego dnia podpalono wszystkie
polskie zabudowania Buszcza. Podpalano także wszystkie żywe zwierzęta. Ich przerażający krzyk słychać
było w najdalszych zakątkach miejscowości. Wtedy w Buszczu musiało
pozostać już niewielu Polaków. W
sobotę 8 kwietnia kolejny raz podpalono kościół oraz plebanię. Spalił się
drewniany dach kościoła, dwie wieże,
a ogień stopił dwa dzwony. Przetrwały tylko potężne mury mające około 2
metry grubości. Później okazało się,
że cudem ocalał znajdujący się nadal
w środku obraz Matki Boskiej. Świadkowie, którzy widzieli kościół po tym,
jak ten został podpalony wspominają,
że ogień dotarł w miejsce, w którym
wisiał cudowny obraz. Nadpalona
została jego rama, ale wizerunek
Matki Boskiej dziwnym trafem pozostał nienaruszony.” (W. Żołnowski:
„Matka Boska Buszczecka i jeźdźcy
Apokalipsy”). „Po drugim, marcowym ataku na Polaków ukrywających
się w buszczeckim kościele przyszedł
kolejny atak. Tym razem w Wielki
Piątek, 7 kwietnia 1944 roku. Tego
dnia podpalono wszystkie polskie
zabudowania Buszcza. Podpalano
także wszystkie żywe zwierzęta. Ich
przerażający krzyk słychać było w
najdalszych zakątkach miejscowości.
Wtedy w Buszczu musiało pozostać
już niewielu Polaków. W sobotę 8
kwietnia kolejny raz podpalono kościół oraz plebanię. Spalił się drewniany dach kościoła, dwie wieże, a
ogień stopił dwa dzwony. Przetrwały
tylko potężne mury mające około 2
metry grubości. Później okazało się,
że cudem ocalał znajdujący się nadal
w środku obraz Matki Boskiej. Świadkowie, którzy widzieli kościół po tym,
jak ten został podpalony wspominają,
że ogień dotarł w miejsce, w którym
wisiał cudowny obraz. Nadpalona
została jego rama, ale wizerunek
Matki Boskiej dziwnym trafem pozostał nienaruszony.”
(Stanisław
Stadnicki: Mordy dokonane na ludności polskiej zamieszkującej Kresy
Wschodnie w okolicy miejscowości
Buszcze; w: http://raclawice.net/
raclawice_slaskie
artykuly_historyczne9-.ordy_dokonane_na_ludnosci_polskiej_zamieszkujacej_kresy_
wschodnie_w_okolicy_miejscowosci_buszcze_powiat_brzezany.html ).
Bartłomiej Taran 21.01.2012 na stronie internetowej www.stankiewicze.
com/ludobojstwo.pl podaje: „Piszę
do państwa zwracając się równocześnie o pomoc w ustaleniu faktów
dotyczących rzezi w wiosce mojego
dziadka Mieczysława Dudzińskiego.
Pochodził on z miejscowości Buszcze
w dawnym województwie Tarnopolskim. W tej chwili dziadziu nie żyje 16
lat. Opieram się na przekazie babci
i mojej mamy, którym on opowiadał
co się tam działo. Z tego przekazu
wynika, że pradziadkowie Michał
Dudziński i Anna Dudzińska z domu
Bartek, posiadali duże gospodarstwo
rolne. Dziadek miał dwóch braci:
starszy brat Józef (miał żonę - która
zginęła w pogromach) oraz nieznanego z imienia najmłodszego brata
(zamordowany przez UPA w trakcie
czystki, przebito go bagnetami gdy
się ukrywał). Wraz z bratem Józefem
w trakcie ucieczki rozdzielili się i nigdy więcej się nie spotkali, a próby
odszukania przez różne instytucje
spełzły na niczym... Pradziadkowie

wraz z większością Polaków zamieszkujących wioskę zostali zaprowadzeni do miejscowego kościoła, gdzie
spłonęli po podpaleniu tegoż kościoła. Z posiadanych wiadomości dokładam fakt, że dziadziu był artylerzystą
w trakcie obrony Lwowa (1939 rok).
Bartłomiej Taran bartektbg@poczta.
fm.
We wsi Chatki pow. Podhajce esesmani ukraińscy z SS „Galizien – Hałyczyna” zamordowali 22 Polaków
(Motyka..., s. 386; Ukraińska...).
We wsi Dobrowody pow. Podhajce
esesmani ukraińscy z SS „Galizien Hałyczyna” spalili około 200 gospodarstw polskich oraz zamordowali 21
Polaków i Ukraińca, męża Polki.
We wsi Lelechówka pow. Gródek
Jagielloński banderowcy zamordowali 2 Polaków, lat 16 i 72.
We wsi Osowce pow. Buczacz zamordowali poprzez ucinanie siekierami głów 8 Polaków, chłopca niemowlę wyciągnęli z kołyski, roztrzaskali mu głowę a zwłoki wyrzucili na
podwórze.
We wsi Peresołowice pow. Hrubieszów zamordowali 2 Polaków: małżeństwo lat 75 i 80.
W miasteczku Podhorce pow. Złoczów: „07.04.1944 r. zostali zamordowani: Mendelski Stanisław –gajowy; Turecki Roman – praktykant
lasowy”. (prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7).
We wsi Salówka pow. Czortków
esesmani ukraińscy z SS „Galizien –
Hałyczyna’ zgwałcili i zamordowali
Polkę Marię Górską, żonę podoficera
WP.
We wsi Stołpin pow. Radziechów
Ukraińcy zamordowali 2 Polaków.
We wsi Tuczna pow. Prrzemyślany: „Dnia 07.04.1944 r. został zam.
Mazur Stanisław l. 20.” (Prof. dr hab.
Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom 8).
We wsi Usicze pow. Łuck upowcy
zastrzelili Polaka i jego śpiące córki
lat 11 i 12; ranna żona uciekła z płonącego domu z 2-letnim dzieckiem
(zasłoniła je własnym ciałem, gdy do
nich strzelali).
We wsi Wolica Komarowa pow.
Sokal zamordowali 60 Polaków (w
marcu zamordowali tutaj 22 Polaków).
W nocy z 7 na 8 kwietnia 1944
roku (z Wielkiego Piątku na Wielką Sobotę):
We wsi Pyszówka pow. Jaworów
banderowcy oraz chłopi ukraińscy z
okolicznych wsi obrabowali i spalili
40 gospodarstw polskich i plebanie
oraz zamordowali ponad 100 Polaków i 7 ukrywanych przez nich Żydów. „Referent organizacji inspekcyjnej w Sądowej Wiszni [Jaworów]
zawiadomił nas o następujących
wypadkach terroru ukraińskiego.
Dnia 7 kwietnia 1944 około godziny
21 uzbrojona banda ukraińska złożona z kilku tysięcy ludzi otoczyła
gromadę polską Pyszówkę (7 km od
Krakowca) i podpaliła ją granatami
ręcznymi. Uciekających z płonących
domów strzelano przy użyciu broni
automatycznej. Z ogólnej liczby 300
osób, zamieszkujących Pyszówkę zginęło około 100, reszta zdołała zbiec
do Krakowca i po uzyskaniu przepustek kolejowych wyjechała za San w
okolice Przeworska – Rozwadowa.”
(1944, 26 kwietnia – Pismo PolKO
Lwów-powiat do Delegata RGO
we Lwowie dotyczące akcji terrorystycznych band ukraińskich skierowanych przeciw ludności polskiej.
W: B. Ossol. 16721/1, s. 255). „7.IV.
Pyszówka k. Krakowca wielki napad
na wioskę polską. Z ok. 300 mieszkańców tylko około 80 miało ujść z
życiem, resztę miano wymordować.”
(1944, kwiecień – Notatka opisana
w RGO w Krakowie na podstawie
informacji z terenu. Dotyczy wzmagającej się fali mordów i napadów
na Polaków. W: B. Ossol. 16722/2,
s. 145-150). „6 kwietnia 1944 r. w
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Wielki Czwartek, do naszego kościoła
w Pyszówce przyjechał ksiądz Władysław Kokoszka z Krakowa, w celu
odprawienia mszy świętej i odbycia
spowiedzi wielkanocnej. Spowiadał
bardzo długo, ponieważ było dużo
ludzi, we wsi była napięta atmosfera
wynikająca z grożącego niebezpieczeństwa ze strony Ukraińców, którzy
w tym czasie dokonali szeregu napadów i mordów w okolicy. Tego dnia,
jakiś znajomy Ukrainiec powiadomił
Józefa Heleniaka o przygotowywanym napadzie na naszą wieś. Nasi
rodzice, pomni ostrzeżenia, całą naszą trójkę rodzeństwa (mnie Marię
wówczas 12-letnią i braci Franka 9
lat, Janka 8 lat, i Stasia 2 lata) ułożyli do snu w murowanej komorze. Zamknęłam dobrze drzwi i zasnęliśmy.
Obudziły nas strzały i błyski ognia.
Po krótkiej chwili usłyszeliśmy krzyki
i łomotanie do drzwi naszej komory.
Siedzieliśmy cicho, skuleni i przytuleni do siebie. Potem nastąpiła cisza.
Za chwilę poczuliśmy ostry swąd
dymu, który wciskał się do naszej
komory. Sytuacja stawała się coraz
groźniejsza, dym gryzł nas w oczy i
dusił, nie mogliśmy już wytrzymać.
Z trudem otworzyłam drzwi. Wyskoczyliśmy z zadymionej komory na podwórze. Stodoła już runęła i dopalała
się. Nasz budynek z komorą, murowany, był cały w ogniu. Wokół nie było
nikogo. Stałam bezradna z gromadką
dzieci nie wiedząc co mam robić. Postanowiłam pójść do naszego sąsiada
Ukraińca do Mielnik, nazywał się
Iwan Hradowy. Wzięłam na ręce najmłodszego Stasia i boso w koszulach
poszliśmy tam przez pola. U niego jakaś kobieta dała nam zupy, ale bałam
się, że może być zatruta. Kiedy było
już jasno, do domu wrócił Hradowy.
Powiedział mi: „Twoja mama już nie
żyje”. Wróciliśmy na nasze podwórze, sufit naszej komory po pożarze
zawalił się, od kilku godzin czekał
na nas ojciec.” (Byłam świadkiem –
Maria Tyma z domu Heleniak. („Na
Rubieży” nr 17/1996). „W latach
dziewięćdziesiątych stwierdzono, że
z Pyszkowki nie pozostał żaden ślad.
Nie ma żadnego znaku w miejscu,
gdzie pochowano około 60 ofiar mordu, mieszkańców wsi, pomordowanych w kwietniu 1944 roku. Ofiary
czekają na swój pogrzeb i znak krzyża na miejscu wiecznego spoczynku”
(Siekierka..., s. 358; lwowskie).
We wsi Wełdzirz pow. Dolina upowcy zamordowali co najmniej 26 Polaków, w tym całe rodziny.
8 kwietnia (Wielka Sobota):
We wsi Chrusno Stare pow. Lwów
zamordowali 5 Polaków. „W Wielką Sobotę, 8 kwietnia 1944 roku w
Chruśnie Starym zamordowano Piotra i Pawła Majewskich, nauczycielkę Wandę Filipowicz wraz ze służącą
oraz Karola Czajkę. Uniknęli śmierci Kazimierz Sroka, Piotr Majewski
oraz Jan, ojciec i brat pomordowanych. Jan uciekł w bieliźnie do
Siemianówki, skąd wyjechało kilka
furmanek przewożąc mienie wyżej
wymienionych oraz rodzinę Łabaziewiczów. Na ojcowiźnie Majewskich
pozostawała jeszcze przez dwa tygodnie żona Piotra, ufając poręczeniu
ukraińskiego sąsiada Wasyla Kuzia.”
(http://www.znaczacy.com/akcja-ss-galizien-t831083 ). Siekierka, na
s. 616 podaje, że Wanda Filipowicz
miała 35 lat oraz, że zginęła młoda
dziewczyna, Zofia Bilińska. W kwietniu - maju zamordowanych zostało
jeszcze 18 Polaków oraz 6-osobowa
rodzina ukraińska Uhrynów za udzielanie pomocy Polakom. „W Chruśnie
Starym, pomimo zapewnień ukraińskich sąsiadów, że nic im nie grozi,
zginęli Anastazja, Kazimierz i Józef
Bednarscy, Anastazja i Franciszka
Wojciechowskie, Jan Głowaczewski,
Antoni Szachnowski, Józef Zatorski z
synem i córką, rodzina Żółkiewiczów
z przysiółka Derewacz. Nie oszczędzano Ukraińców sprzyjających
Polakom. Takim był niejaki Uhryn,
którego zamordowali ich ukraińscy
współbracia zabijając jednocześnie
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jego żonę Annę, synów Stanisława i
Romana oraz córki Helenę i Krystynę. Zginęli także Piotr Boruta, Pelagia Dzika i młody chłopiec o nieznanym nazwisku.” (http://www.znaczacy.com/akcja-ss-galizien-t831083 ).
We wsi Krechówka pow. Stryj:
„08.04.44 r. sześciu włościan NN
udało się do swoich gospodarstw
i nie wrócili, napadli ich sąsiedzi
Ukraińcy.” (Prof. dr hab. Leszek S.
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom 8).
We wsi Ksawerów pow. Chełm podczas pacyfikacji wsi, funkcjonariusze
SS i Ukraińcy, pozostający w służbie
hitlerowskiej, spalili 17 gospodarstw
i zamordowali 5 osób. Zginęli: Bronisław Dec, 1. 17, Jan Ostapiuk, 1.20,
Józef Waszkiewicz, 1.28, Józef Wojciechowski, 1.48, Józef Wojtasiuk.
We wsi Łachodów pow. Przemyślany banderowcy obrabowali i spalili
gospodarstwa polskie oraz zamordowali 30 Polaków, w tym matkę z 3
córkami.
We wsi Łachowce pow. Tomaszów
Lubelski Ukraińcy z UNS rozstrzelali 28 Polaków.
We wsi Niegowce pow. Kałusz banderowcy zamordowali 2 Polaków:
ojca z 13-letnim synem oraz zrabowali ich furmankę z dobytkiem.
We wsi Pomorzany pow. Brzeżany:
„w biały dzień banda ukraińska zamordowała 47 Polaków” (AAN, DR,
sygn. 202/III/121, k. 287 – 290).
W nocy z 8 na 9 kwietnia (z Wielkiej Soboty na Wielką Niedzielę):
We wsi Jazienica Polska pow. Kamionka Strumiłowa obrabowali i
spalili gospodarstwa polskie oraz zamordowali 16 Polaków.
We wsi Krechów pow. Żydaczów
banderowcy z pobliskiej wsi ukraińskiej Sulatycze obrabowali i spalili
gospodarstwa polskie oraz zamordowali 15 Polaków a trzech ciężko
poranili. M.in. małżeństwo Józefa
i Franciszkę Błażejewiczów spalili
żywcem w stogu słomy. Jana Ginina dwaj banderowcy zakłuli nożami.
Bronisławie Kostyszyn będącej w
ósmym miesiącu ciąży nożami rozpruli brzuch, a jej troje dzieci spalili
żywcem. Zamordowali Marię Otwinowską w zaawansowanej ciąży. Janowi Śliwie wycięli język i genitalia
oraz zamordowali Kazimierza Śliwę i
jego żonę. Ponadto we wsi Krechów
(i należącej do niej kol. Krechówka
): „8/9.04.44 r. zostali zamordowani:
Kolano Michał; Otwinowski Piotr i
Julia i ich krewna; Zajda i.n.” (Prof.
dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom 8).
We wsi Krechówka pow. Stryj:
Siekierka na s. 575 (stanisławowskie)
przypisuje napad ze wsi Krechów
pow. Żydaczów, który ujął na s. 758.
Do wsi Krechów należała kolonia
Krechówka., na którą banderowcy
napadli 11 kwietnia 1944 roku.
We wsi Machliniec pow. Żydaczów
banderowcy z pobliskiej wsi Sulatycze obrabowali i spalili gospodarstwa
polskie oraz zamordowali 20 Polaków.
We wsi Wiązowa pow. Żółkiew banderowcy wyłapali 24 Polaków, zamknęli ich w stodole i żywcem spalili, w tym dwie matki mające po 3
dzieci i jedną matkę z 2 dzieci.
We wsi Wołczkowce pow. Śniatyn
obrabowali i spalili gospodarstwa
polskie oraz zamordowali 15 Polaków.
W Wielkim Tygodniu : „Od 2 do
9 kwietnia 1944 r. oddziały UPA,
wspierane przez jednostki SS-Galizien, uderzyły na wschodni odcinek polskiej linii obrony, którego
dowódcą był por. Zenon Jachymek,
„Wiktor”. Celem działań oddziałów
ukraińskich było opanowanie gmin
Jarczów, Tarnoszyn, Telatyn oraz częściowo Łaszczów i Tyszowce, a tym
samym zepchnięcie oddziałów AK za
Huczwę. Do najcięższych walk doszło
5 i 9 kwietnia 1944 r., czyli w Wielką
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Środę i Wielką Niedzielę. 5 kwietnia
Ukraińcy zaatakowali m.in. Rokitno,
Żerniki, Jarczów, Łubcze i Szlatyn.
Po polskiej stronie było wielu zabitych i rannych.. 9 kwietnia walki toczyły się pod Telatynem, Steniatynem,
Rokitnem i Żulicami, a Kol. Posadów
przechodziła z rąk do rąk. /.../ Odgłosy walk zaalarmowały Niemców
ze stacjonującej w Łaszczowie kompanii Wehrmachtu, którzy obsadzili
drogi, zatrzymując m.in. transport 17
rannych polskich partyzantów wraz
z sanitariuszkami, lekarzem i woźnicami. Rannych wieziono do szpitali
polowych w Pukarzowie i Wólce Pukarzowskiej. Jeńcy zostali przekazani
gestapo, a kilka dni później rozstrzelani na zamojskiej Rotundzie. W walce zginęło wielu polskich partyzantów, ale po drugiej stronie również
nie brakowało zabitych. Oddziały
nieprzyjaciela spaliły wsie Rzeplin,
Łachowce, Radków i Marysin (polscy
mieszkańcy tych wiosek zostali wcześniej ewakuowani). Bitwa nie przyniosła jednak Ukraińcom spodziewanego sukcesu. Polscy partyzanci nie
pozwolili zepchnąć się za Huczwę”.
(http://kultura.laszczow.pl/index.
php?art=241 ). „Podczas ataków na
Podłodów, Żerniki, oraz Rokitno wywiązały się zacięte walki z polską samoobroną. Upowcy opanowali Żerniki, oraz zabili stu mieszkańców wsi
Łubcze. Generalny atak na skupiska
ludności polskiej zaplanowany został
na Wielkanoc z 9 na 10 kwietnia 1944
roku. Całkowicie zaskoczone oddziały AK zostały po całodziennej walce
wyparte ze wsi Pasadów zajmując
pozycję wzdłuż rzeki Huczwy. Był to
duży sukces UPA w tym rejonie, gdyż
wraz polskimi partyzantami uciekła
także ludność cywilna.” (Walki polsko-ukraińskie na Lubelszczyźnie w
latach 1943-1944; www.kresy.pl; 22
lutego 2012 ). Dokument ukraiński
podaje: „Walki z 5.4. wykazały, że
główne siły wroga znajdują się w koloniach Posadów i Steniatyn. Ich likwidację wyznaczono na polską Wielkanoc. Dnia 9.4. o godz. 2 w nocy nasze oddziały wyszły ze wsi Ulhówek w
kierunku Rzeplina, skąd uciekła ludność cywilna, i tu zakwaterował się
sztab. O godz. 5.45 oddział UPA rozpoczął walkę za posadowskim lasem.
Jednocześnie oddział „Hałajdy” zaatakował wieś Posadów, wyparł wroga ze wsi oraz folwarku i połączył się
z UPA. Polacy uciekli do Żulic, zostawiając zabitych. Następnie doszło do
ofensywy na wieś Steniatyn. Prawe
skrzydło UPA podeszło do żulińskiego lasu, gdzie nastąpiła koncentracja
wroga, jednak nie opanowało wzgórza z północnej strony Telatyna. Zza
tego wzgórza wysunął się nieprzyjaciel tyralierą, grożąc okrążeniem.
UPA wycofała się, zostawiając Posadów, który przeszedł w ręce wroga. W
tym czasie w lesie, gdzie operowały
„Tyhry”, wróg rozpoczął zaciekłą
walkę. „Tyhry” domagały się pomocy. Około godz. 13 inspektor Wadym
utworzył z jednego roju oddziału
„Orła” i z maruderów z formacji
UPA oddział [mający iść na] pomoc
„Tyhrom”. Oni mocno trzymali się
w lesie aż do godz. 15 i zlikwidowali
wielu wrogów. Tymczasem dowódca
Jewszan, zauważywszy, że UPA opuściła Posadów, wydał rozkaz swojemu oddziałowi, by z powrotem opanował folwark i nie dopuścił wroga
do wsi. Kiedy nieprzyjaciel zbliżył się
na odległość 150–300 m, otworzono
ogień z broni maszynowej, granatników i karabinów. Wróg uciekł w panice, zostawiając wiele trupów. Około
godz. 16 bitwa się skończyła, tabor
ze zdobytym mieniem wyruszył ze wsi
Posadów, podpalając folwark. Straty
wroga: Zniszczone kolonie Telatyn,
Posadów, część Steniatyna, reszta
kolonii Rokitno, folwark i kolonia Łagiwci. Ponad 100 polskich bandytów
zostało zabitych (w samym tylko lesie
posadowskim 70), wielu rannych.
Zdobyto RKM, sporo karabinów, pistolety, lornety, magazyny (trzy wozy
słoniny, cukier, mąka, odzież), aptekę,
tabor konny, bydło itp. Straty własne:

4 zabitych i 13 rannych. Szacuje się,
że nieprzyjaciel rzucił do akcji około
300 ludzi.” (PA SBU, F. 13, spr. 376,
t. 34, k. 264–266. Za: Polska i Ukraina w latach trzydziestych–czterdziestych XX wieku. Tom 4. Część druga.
Warszawa – Kijów 2005).
W dniach od 3 do 9 kwietnia
(Wielki Tydzień):
We wsi Kutkowce pow. Tarnopol
banderowcy obrabowali i spalili gospodarstwa polskie oraz zamordowali
53 Polaków.
We wsi Łachodów pow. Przemyślany zamordowali około 30 Polaków
(Komański..., s. 295; Kubów..., jw.).
W powiecie Nadwórna banderowcy
i chłopi ukraińscy wymordowali ludność polska we wsiach: Limanowa –
46 Polaków. Majdan – 10 Polaków,
Pasieczna – 107 Polaków, Rafajłowa
– 20 Polaków, Weleśnica – 17 Polaków (Sowa, s. 236).
9 kwietnia (Wielkanoc):
We wsi Boków pow. Podhajce: „W
czasie drugiego napadu OUN-UPA
we Wielkanoc 1944 r. zamordowano
około 40 Polaków NN.” (prof. dr hab.
Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie...,
jw., tom 7).
We wsi Budki Nieznanowskie pow.
Kamionka Strumiłowa banderowcy
zamordowali 11 Polaków: „W czasie
wielkanocnego napadu banderowców na naszą wieś zginęło dalszych
11 mieszkańców m.in. państwo Żołyńscy, którzy osierocili pięcioro dzieci
oraz ojciec mojego taty, czyli mój
dziadek, Karol Demski” (http://www.
brzeg24.pl/moje-kresy/6280-moje-kresy-emilia-kulinska).
We wsiach Budynin, Łachowce,
Radków woj. lubelskie: „Śledztwo
w sprawie zbrodni ludobójstwa dokonanych w kwietniu 1944 r. w miejscowości Łachowce i innych miejscowościach województwa lubelskiego,
polegającej na zabójstwie około 60
osób, przez nacjonalistów ukraińskich, którzy dopuszczając się tych
czynów działali w celu wyniszczenia
polskiej grupy narodowościowej (
S.81/08/Zi ). W toku prowadzonego
postępowania
przygotowawczego
przeprowadzono czynności, które
pozwoliły na ustalenie, iż w okresie
pomiędzy 04 a 09 kwietnia 1944 r. w
Radkowie ukraińscy nacjonaliści, w
nieustalony bliżej sposób, najprawdopodobniej poprzez oddanie do
pokrzywdzonych śmiertelnych strzałów lub przy użyciu bagnetów bądź
innych ostrych narzędzi zabili około
20 cywilnych osób narodowości polskiej. Stwierdzono, iż w tych okolicznościach śmierć ponieśli: Katarzyna
i Marcin małżonkowie Ś., Wacław K.,
Justyna K., Jan Sz. z żoną i ich córką
Heleną, nadto osoby o nazwisku G.,
Cz. i Sz., Stanisław K. z córką, Władysława N. z matką, Zofia N. Nadto w
dniu 09 kwietnia 1944 r. i w dniach
następnych w miejscowości Łachowce i Budynin napastnicy w podobny
sposób zamordowali około 40 osób,
w tym Julię J., Stefana J., Wiktorię
B., Jadwigę B., Stanisława C., Franciszkę C., Łukasza C., Mariannę K.,
Katarzynę W., Franciszka Ś., Mariana Ś., Stanisława N., Franciszka N.,
Franciszka K., Katarzynę K., Władysława K., Władysława G., kobietę
o imieniu Stefania, Franciszkę K.,
Ksenię K., Tadeusza K., Mariannę
G., Irenę G., Katarzynę S., Janinę
K., Bernadetę C., Mariannę H., Irenę
H., Jana G. i Katarzynę G. Materiał
dowodowy nie pozwolił na wskazanie
odpowiedzialności konkretnych osób,
co spowodowało konieczność umorzenia śledztwa w sprawie wszystkich
czynów wobec niewykrycia sprawców.”
We wsi Bukaczowce pow. Rohatyn
zamordowany został „Utzóg Staszek
z Bukaczowiec, ok. 20 lat – w Wielkanoc 1944” (Krystyna Tokarska:
„Lista zamordowanych”, w: www.
stankiewicze.com/ludobojstwo.pl )
We wsi Buszcze pow. Brzeżany:
„09.04.1944 r. został zamordowany

Bicz Antoni l. 48.” (prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.,
tom 7).
We wsi Czabarówka pow. Kopyczyńce został zarąbany siekierą na
łące koło swojego domu Mikołaj Turek, lat około 45.
We wsi Daszów pow. Stryj: „9
kwietnia 1944 r., w pierwszy dzień
Świąt Wielkanocnych pod kościół w
Daszowie (pow. Stryj) przywieziono na drabiniastym wozie popalone zwłoki czterech ludzi. Widok był
straszny. Ruszyło to nawet Niemców.
Oficer niemiecki w asyście dwóch
żołnierzy poszli do cerkwi i przyprowadzili popa. Strasznie na niego
krzyczeli. Oficer patykiem odgarnął
słomę, którą były przykryte ciała i
krzyczał na popa jak on wychowuje
swych ludzi, że dopuszczają się takich zbrodni. Pop łapał się za głowę
i wołał: „ja ni czo ne winowaty”.
Zajście to obserwowałem z odległości 20 metrów. Były to zwłoki Polaków ze wsi Krychówka, która tej nocy
została spalona przez UPA” (Edward
Hutyra; w: Siekierka..., s. 601; stanisławowskie).
We wsi Dołhobyczów pow. Hrubieszów: „09.04.1944 r. oddział UPA
spalił 120 zabudowań. (09.04.1946
uprowadzono sołtysa – nie wiadomo,
czy to był Stanisław Wela)”. (Prof. dr
hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom 8).
We wsi Hołyń pow. Kałusz obrabowali i spalili gospodarstwa polskie oraz zamordowali 21 Polaków,
w większości kobiety, dzieci i starców, 75-letniego byłego nauczyciela
wrzucili żywcem do płonącej stodoły. Inni: „09.04.1944 r. zamordowano: Grzymkowski Piotr z rodziną - 5
osób; Izbińska Maria - 2 osoby; Jankowski i.n.; Paradowska i.n.; Oleksiak Szymon - 3 osoby; Paradowski
Zygmunt; Rybakieza Jan - 5 osób;
Rybakieza Witalis - 2 osoby; Strypa
Bazyli - 4 osoby; Szczepańska Maria;
Wolanin Wojciech.” (Prof. dr hab.
Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom 8). „Jankowski i Paradowska , 2 osoby żywcem
spalone” (1944, kwiecień/maj – Pismo PolKO Kałusz do Delegata RGO
we Lwowie zawierające dwadzieścia
pięć imiennych wykazów mieszkańców Landskomissariatu kałuskiego,
poszkodowanych przez napady ukraińskie. W: B. Ossol. 16221/1, s. 201277, 281).
We wsi Huta woj. tarnopolskie:
„Wieś Huta – w samą Wielkanoc spalono i wymordowano 20 osób” (Zbigniew Rusiński: Tryptyk brzeżański;
Wrocław 1998, s. 39).
We wsi Justynówka pow. Tomaszów Lubelski: „09.04.1944 r. poległ
w walce z UPA Wiciejewski Stanisław
l. 23, żołn. BCh.” (Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie...,
jw.; Seria – tom 8).
W mieście Kowel woj. wołyńskie
Ukraińcy zabili 1 Polaka.
We wsi Łahodów pow. Przemyślany: „Dnia 09.04.1944 r. zostały zam.
Kunicka Maria l. 45 i Nowogrodzka
Katarzyna l. 21.” (Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie...,
jw.; Seria – tom 8).
We wsi Łachowce pow. Tomaszów
Lubelski upowcy zamordowali 53
Polaków, do uciekających strzelali,
złapanych torturowali aż do zgonu.
We wsi Łaszczów i Łaszczów Poduchowny pow. Tomaszów Lubelski: „09.04.1944 r. podczas walki z
UPA w rejonie wsi Posadów polegli
żołnierze AK i jeden żołnierz BCh:
Byś Jakub l. 23 ciężko ranny został
zatrzymany przez żandarmerię niemiecką po drodze do szpitala i rozstrzelany, Chodurska Ignacy l. 21,
Cios Jan, Gmitrowicz Kazimierz,
Gmitruk Antoni, Grzyb Aleksander,
Grzyb Antoni, Jurkiewicz Mieczysław
ps. „Dziedzic”, Milczuk Władysław
(BCh) poległ pod Steniatynem, Szajewski Jozef l. 22, ps. „Biały”. (Prof.
dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzu-
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pełnienie..., jw.; Seria – tom 8).
We wsi Michałów pow. Tomaszów
Lubelski: „09.04.1944 r. został ciężko ranny i w drodze do szpitala zatrzymany przez Niemców i rozstrzelany: Grzeszczuk Władysław żołnierz
BCh”. (Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria
– tom 8)
We wsi Ostrówek gmina Ciechanki pow. Lublin policjanci ukraińscy
spalili wieś oraz zamordowali 24 Polaków, w tym 6 kobiet oraz dzieci lat:
2, 3, 6, 8, 10, 15.
We wsi Podhajce gm. Łaszczów pow. Tomaszów Lubelski:
„09.04.1944 r. został ciężko ranny
w rejonie wsi Posadów Sobolewski Franciszek l. 23 żołnierz AK ps.
„Dratwa” W drodze do szpitala był
zatrzymany przez Niemców i rozstrzelany.” (Prof. dr hab. Leszek S.
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom 8).
We wsi Posadów pow. Tomaszów
Lubelski upowcy obrabowali gospodarstwa polskie oraz zamordowali
21 Polaków i 2 Rosjan. “Tym razem
zaatakowali Wiszniów, Franusin, Posadów. Do przeciwuderzenia na Franusin użyto między innymi naszego
plutonu. Przerażający i odrażający
był widok po ataku UPA na tę wieś. W
mieszkaniach, na podwórzach i oborach, nawet w stodołach leżały zwłoki
pomordowanych Polaków, mężczyzn,
kobiet, staruszków i dzieci. Zabijano ich strzałami z broni palnej, ale i
widłami oraz motykami dla zadania
większych cierpień. W jednej ze stodół trafiliśmy na zwłoki mężczyzny,
któremu ręce obcięto na sieczkarni,
a potem dobito strzałem w tył głowy.
Wszędzie pełno krwi i zakrwawionych ubrań, bo napad miał miejsce w
godzinach rannych, gdy mieszkańcy
wsi jeszcze spali. Z całej wsi ocalało
jedynie kilkanaście osób, które wcześniej przygotowały sobie odpowiednie kryjówki. Całe szczęście, że nie
podpalono zabudowań, bo ci ukryci
w różnych schowkach zginęliby w
płomieniach. Oddział UPA na widok
zbliżającej się tyraliery, w pośpiechu
opuścił wieś w kierunku Poturzyna.
Nie nawiązaliśmy z nimi kontaktu
bojowego, gdyż dzieliła nas zbyt duża
odległość.” (Fragmenty wspomnień
Edwarda Sochana, żołnierza AK i
BCH, członka garnizonu samoobrony
we wsi Grabowica; w: http://jbbs.salon24.pl/207857,walki-z-upa-wspomnienia ).
We wsiach: Posadów, Steniatyn,
Telatyn pow. Tomaszów Lubelski w
walkach z UPA poległo 40 partyzantów AK a ponad 100 zostało rannych
(Sowa..., s. 259). „09.04.44 r., w walce z UPA pod wsią Posadów poległ
Skurcz Michał l. 26, żołnierz AK,ps.
„Kalinowski”. (Prof. dr hab. Leszek
S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;
Seria – tom 8).
We wsi Rekliniec pow. Żółkiew zamordowali 26 Polaków, głównie kobiety i dzieci oraz 2 Ukraińców.
We wsi Rzeplin pow. Tomaszów
Lubelski zamordowali co najmniej
20 Polaków.
We wsi Siemnice gm. Rachanie pow. Tomaszów Lubelski:
„09.04.1944 r. podczas walk z UPA
zostało rannych dwóch Polaków. W
czasie przewozu do szpitala zostali
zatrzymani przez Niemców i rozstrzelani. Byli to Gmitruk Antoni l.
26, żołn. BCh ps. „Skowronek” oraz
Urban Jan l. 22 żołn. BCh ps. „Dąb”.
(Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz:
Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom 8).
We wsi Sokołów pow. Stryj: „W
dniu 9 kwietnia została spalona i
zrabowano miejscowość Sokołów
[Stryj],gdzie padło ofiarą bestialstwa
4 osoby i 2 ranne.” (1944, 15 kwietnia – Pismo PolKO w Stryju do RGO
w Krakowie dotyczące tragicznej
sytuacji ludności polskiej na terenie
powiatu stryjskiego na skutek masowych mordów band ukraińskich. W:
B. Ossol 16721/2, s. 27-28).
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We wsi Steniatyn pow. Tomaszów
Lubelski: „09.04.1944 r. Podczas
napadu UPA na wieś zostali zam.:
Gajewska Stefania, żołn. AK ps.
„Rosa”, Górniak Jan, żołn. AK ciężko ranny i zatrzymany na drodze do
szpitala przez Niemców i rozstrzelany. Janicki Michał, żołn. AK, Karwan
Paweł, żołn. AK, Karwan Aleksander,
żołn. AK, Mikulski Stanisław l. 25,
żołn. AK, rozstrzelany przez Niemców
po drodze do szpitala, Wiśniewski Tomasz l. 40, żołn. AK zam. przez Niemców po drodze do szpitala, Wiśniewski Adam, żołn. AK poległ 05.04.1944
pod wsią Rokitna, Wisniewski Adolf,
żołn. AK.” (Prof. dr hab. Leszek S.
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom 8).
We wsi Telatyn pow. Tomaszów Lubelski: „09.04.1944 r. podczas napadu UPA polegli lub zostali zamordowani: Buczko Stanisław l. 21 żołn. AK
(poległ), Lizak Tadeusz, Pająk Maria
l. ok. 60, Skardasz Aniela – spalona,
Szczygieł Tadeusz żołn. AK (poległ),
Ślęzak Jan l. 20, żołn. AK (poległ),
[oraz] 18 osób NN zamordowanych
w tym napadzie.” (Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie...,
jw.; Seria – tom 8).
We wsi Tomaszowce pow. Kałusz
sotnia UPA “Hajdamaki” oraz chłopi
ukraińscy z tej wsi oraz okolicznych
w sile 2 – 3 tysięcy napastników spalili 470 gospodarstw polskich, szkołę
i kościół oraz zamordowali 107 Polaków, w większości kobiety i dzieci.
„W możliwość masowej akcji nikt w
Tomaszowcach szczerze nie wierzył,
ponieważ Ukraińcy stale zapewniali
ludność polską, że żadna krzywda im
się nie stanie, a nawet oburzali się,
że Polacy z dobytkiem wyjeżdżali do
Kałusza. Kiedy jednak spalono i częściowo wymordowano ludność polską
w Dąbrowej, Dubowicy, Pawlikówce
i Dołsze Wojniłowskiej, tomaszowiacy ostatecznie przestali się łudzić.
Samego napadu dokonano w nocy
z dnia 9 na 10 kwietnia, w Święta
Wielkanocne o godz. 9. Już od południa zauważono duży ruch między
Ukraińcami. Wieczorem na dany znak
tłumy rzuciły się do domów polskich,
słychać było okrzyki bandytów w języku polskim: bij, pal, Kuba, Wojtek
itp., na rękawach mieli białe opaski.
Napastnicy byli w mundurach wojskowych niemieckich, policji ukraińskiej, ale większość to cywile. Młodzieży około 14 lat było bardzo dużo.
Równocześnie wybuchły pożary ze
wszystkich stron. Płonęło około 470
gospodarstw, prócz tego podpalono
w tym samym czasie sąsiednią parafię polską Pniaki. Na przestrzeni 7 x 6
km widoczne było jedno morze ognia.
Napadniętych mordowano w okrutny sposób, palono w ogniu, kto nie
uciekł, zginął. /.../ Wśród morderców
poznano posterunkowego ukraińskiej
policji z Tomaszowiec Horbowego,
który zastrzelił Paćkowskiego Antoniego l. 53. Mielniczuka Michała s.
Hrynia, który zarąbał Tarnawskiego
Michała l. 56. Łabaciej Sławko zastrzelił Kwaśnika Jana l. 52. Poznano też Michajluka Wasyla, Łukowego
Michała, Litwinica, Czereśnija, Sztudra i innych. /.../ Kościół w Tomaszowcach został obrabowany i częściowo spalony, jak również spalone
zostały trzy polskie szkoły powszechne.” (1944, kwiecień – Informacja
PolKO Kałusz dotycząca napadów
na ludność polską powiatu kałuskiego przez bandy ukraińskie. W: B.
Ossol. 16722/1, s. 199). “Moi rodzice: ojciec Antoni i mama Rozalia
Krasuccy oraz Waleria Stefanko z d.
Krasucka, bratanica mego ojca, zostali zamordowani na terenie swoich
zabudowań, na gnojniku. Umierali w
straszliwych męczarniach, za życia
obcięto im kończyny nóg i rąk, piersi
i genitalia, duszono ich i bito tępymi
narzędziami. /.../ Kilka godzin konali
w męczarniach, po śmierci zakopani
pod obornikiem. /.../Dufrat Wincenty,
lat 55, (rozcięto mu brzuch, do wnętrza nasypano soli i tak pozostawiono
go w męczarniach aż do skonania).
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/.../ Krasucki Tomasz, lat 76 (uprowadzony z domu, przywiązany do konia
i wleczony po ziemi aż do skonania),
/.../ Majdańska Stanisława, córka
Wincentego, lat 20 (zamordowana
na drodze, powracająca z Kałusza
po żywność do swego domu). Ryman
Stanislawa, lat 20 (spalona żywcem
w swoim domu). Pikuła Wojciech, lat
45 i córka Genowefa, lat 18 (podczas
ucieczki do Kałusza na drodze zostali
zamordowani, zwłok nie odnaleziono)” (Leon Krasucki; w: Siekierka...,
s. 202 – 203; stanisławowskie). Już
po tym ataku na konwój Polaków
ewakuujących się z Tomaszowiec,
Dąbrowy i Niegowców do Kałusza,
ochraniany przez żołnierzy węgierskich i niemieckich, napadła banda
ukraińskich nacjonalistów. Pomimo
obrony, napastnikom udało się zabić
kilku-kilkunastu Polaków, zniszczyć
kilka wozów i zabrać przewożone
mienie. Także w Kałuszu uchodźcy
nie byli bezpieczni – podczas ataku
bandy UPA na przedmieścia zginęło
18 osób, w tym dwie osoby z Tomaszowca.
W mieście Tomaszów Lubelski:
„Ciężko ranni w walce z UPA, zatrzymani przez Niemców i zamordowani przez nich: Gnyp Aleksander
l. 21 żołn. AK ranny 09.04.1944 r.
pod Posadowem, Młynarski Henryk
l.19 żołn. AK ranny pod Steniatynem,
Olędzki Zbigniew ranny 09.04.44
pod Steniatynem. Polegli w walce z
UPA żołnierze AK: Gnyp Zbigniew l.
20, poległ 09.04.1944 r. pod Steniatynem” (Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria
– tom 8).
We wsi Wasylów Wielki pow. Tomaszów Lubelski wyłapali na terenie gminy i zamordowali co najmniej
89 Polaków.
We wsi Wilia pow. Krzemieniec
upowcy uprowadzili z drogi 3 Polaków i ich zamordowali (furmana oraz
przewodniczącego i sekretarza wiejskiej rady).
We wsi Zarudce pow. Lwów uprowadzony z domu przez upowców
24-letni Ignacy Bolibynek został zastrzelony go na pobliskich łąkach.
We wsi Żabcze gm. Poturzyn pow.
Tomaszów Lubelski: ”09.04.1944
r. poległ pod Steniatynem w walce z
UPA: Dębiak Władysław żołn. AK,
mieszkaniec Żabcza.” (Prof. dr hab.
Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom 8).
We wsi Żerniki gm. Łaszczów pow.
Tomaszów Lubelski: „09.04.1944 r.
poległ w walce z UPA kolo wsi Posadów: Szczygieł Tadeusz, żołnierz
AK.” (Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria
– tom 8).
We wsi Żulice pow. Tomaszów Lubelski: „09.04.1944 r. podczas napadu sotni Żeleźniaka zostało zam. 12
Polaków NN.” (Prof. dr hab. Leszek
S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;
Seria – tom 8).
W dniach 9 i 10 kwietnia (Wielka
Niedziela i Poniedziałek Wielkanocny):
We wsi Gliniany pow. Przemyślany Ukraińcy zamordowali rodzinę
polską, uciekinierów z Wołynia; co
najmniej 3 osoby.
We wsi Lubienie pow. Jaworów
banderowcy obrabowali i spalili wieś
oraz zamordowali 240 Polaków.
We wsi Ruda Kochanowska pow.
Jaworów zamordowali młodą Polkę
Annę Białowąs.
We wsi Tourów pow. Brzeżany zamordowali 4-osobową rodzinę Czubów.
W nocy z 9 na 10 kwietnia (z
Wielkanocy na Poniedziałek Wielkanocny):
We wsi Dublany pow. Sambor miejscowi banderowcy oraz ze wsi Horodyszcze i Stopnica Ruska napadli na
przysiółek Oleksięta obrabowali i

spalili gospodarstwa polskie oraz zamordowali za pomocą siekier, noży,
wideł, bagnetów, lub spalili żywcem
30 Polaków a 12 poranili. Inni datują napad na noc z 9 na 10 maja 1944
roku. „Pani Anna Cybulska miała
syna Romana, który został zamordowany w nocy 9/10 maja 1944r. „Jednym z pierwszych zamordowanych
był Roman Cybulski, człowiek bardzo
lubiany we wsi. Wrócił z Francji,
gdzie pracował zarobkowo. Został
w bestialski sposób zamordowany
przez banderowców Szadego. Wyprowadzono go z chałupy i na podwórzu
roztrzaskano mu siekierą głowę, tak
aż mózg wypłynął. Pozostawił malutką córeczkę Emilkę. Żona, Karolina
z Pakosów długo opłakiwała stratę
męża.” cyt. z broszury o Oleksiętach autorstwa Edwarda Dzedzeja” (
https://www.facebook.com/oleksieta/
).
We wsi Pniaki pow. Kałusz upowcy
zamordowali „szereg osób” (Motyka...., s. 386; Ukraińska...).
We wsi Sokołów pow. Stryj spalili
połowę domów we wsi i zabili 5 Polaków. „9.IV. Sokołów napad grupy
terrorystycznej, spalenie i wyrabowanie wsi, 4 zabitych, ranni.” (1944,
kwiecień – Notatka opisana w RGO
w Krakowie na podstawie informacji
z terenu. Dotyczy wzmagającej się
fali mordów i napadów na Polaków.
W: B. Ossol. 16722/2, s. 145-150).
We wsi Wicyń pow. Złoczów w
walce z UPA poległo 19 Polaków z
samoobrony. Wieś obroniła się, za co
25 kwietnia została spacyfikowana
przez SS „Galizien”.
10 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny):
We wsi Aurelin pow. Hrubieszów
Ukraińcy z Niemcami zabili na Brusieńcu 2 Polaków.
We wsiach Busieniec, Buśno i Putnowice Kolonia pow. Chełm: „Śledztwo w sprawie zbrodni ludobójstwa,
dokonanych w dniu 10 kwietnia 1944
r. w miejscowości Busieniec, Buśno,
i Putnowice Kolonia, powiat Chełm,
województwa lubelskiego, polegających na zabójstwie Józefa Sz., rodziny
o nazwisku W. i innych osób spośród
ludności cywilnej zamieszkałej w tych
miejscowościach, w nieustalony bliżej sposób, przez nacjonalistów ukraińskich, którzy dopuszczając się tych
czynów działali w celu wyniszczenia
polskiej grupy narodowościowej. (
S. 13/10/Zi ). W toku prowadzonego
postępowania
przygotowawczego
wyjaśniano wszystkie okoliczności
faktyczne czynów, których dopuścili
się nacjonaliści ukraińscy współdziałający z niemieckimi okupantami na
polskiej ludności cywilnej zamieszkującej wsie powiatu hrubieszowskiego,
w tym czyny polegające na: zabójstwie Józefa Sz., do którego doszło w
dniu 10 kwietnia 1944 r. w miejscowości Busieniec; zabójstwach Jana
i Tacjany, małżonków W. oraz ich
dzieci: Stanisława, Stefanii, Mariana
i Anieli oraz Wacława B., do których
doszło w dniu 10 kwietnia 1944 r. w
miejscowości Busieniec; zabójstwach
Stanisława Z., Wiktora B., Antoniego
O., Stanisława T. i Stanisława Ch.,
do których doszło w dniu 10 kwietnia 1944 r. w miejscowości Kolonia
Putnowice; zabójstwie pochodzącego
z miejscowości Grabowiec Bronisława R., do którego doszło w dniu
10 kwietnia 1944 r. w miejscowości
Kolonia Putnowice; zabójstwach
Stanisława i Anastazji małżonków
F., Kazimierza i Leokadii małżonków Ł., ich syna Bogdana oraz Marii
Z. i Zbigniewa N.; zabójstwie Jana
P., do którego doszło w dniu 10 lub
14 kwietnia 1944 r. w miejscowości
Buśno lub Kurmanów; zabójstwach
nieustalonej bliżej liczbie osób, najprawdopodobniej 5 lub 6, do których
doszło w dniu 10 kwietnia 1944 r. w
miejscowości Maziarnia.” ( IPN Lublin; S. 13/10/Zi ).
We wsi Ćwierć koło Narajowa pow.
Brzeżany: „Władysław Nowakowski
był bratem mej babci Katarzyny z

domu Nowakowska. Z informacji uzyskanych od rodziny wiem ,że śmierć
Władysława nastąpiła dokładnie w
2-gi dzień Wielkanocy 1944 r. tj.10/
o4/1944. Został on zabrany przez
dwóch Ukraińców (na jednego z nich
mówiono Tatar), z domu w Ćwierciach /obecnie część Narajowa) w
dniu 09/04/1944 r. - następnego dnia
został znaleziony w sadzie swego
ojca. Musiał bardzo cierpieć przed
śmiercią ,bo miał pogryzione palce rąk a paznokcie pełne ziemi. Nie
wiem ,gdzie jest pochowany. W tym
dniu tj.10/04/1944 spalono na Ćwierciach tylko dom moich dziadków i
pradziadków. Jednemu z Ukraińców
który trzymał pod karabinem rodzinę mej babci, za karę ,że wygadał
się iż będą spaleni obcięto język. /…/
Nadmieniam ,że w 1943 roku został
zabity przez nieznanych sprawców na
drodze z Narajowa do Ćwierci Piotr
Nowakowski - brat Władysława. (Lucyna 22.03.2011; w: www.stankiewicze.com/ludobojstwo.pl).
We wsi Dębina, gmina Tomaszowce, pow. Kałusz: „10.04.44 r. zostali zamordowani: 1-6. Chołoda i.n.;
Ekiert i.n.; Jata i.n.; (2 osoby); Małek i.n.; Marek i.n.; 7-12. Oskroba
i.n.; Paczkowski i.n.; Pityjski i.n.;
Pityjski (inna osoba) i.n.; Wiącek i.n.,
12. Wilk i.n.” (Prof. dr hab. Leszek S.
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom 8).
We wsi Hanaczów pow. Przemyślany upowcy zabili 66 Polaków, z
czego 26 w Hanaczowie, a pozostałych w przysiółkach. Bagnetami zakłuli matkę z 5 dzieci od roku do 7
lat a ojca ciężko poranili (Motyka...,
s. 387; Ukraińska...). „Wieczorem 10
kwietnia 1944 r. część oddziału partyzanckiego udała się na miejsce zrzutu z por. Strzałą. Co jeszcze osłabiło
obronę Hanaczowa. Napad rozpoczął
się właśnie tej nocy. Jak doniósł jeden
z Polaków z Stanimirza, w niedzielę
rano dowódca UPA - Gruzin, major
dezerter z Armii Czerwonej - przeprowadził po nabożeństwie odprawę
pod cerkwią w Stanimirzu. Zapowiedział że z Hanaczowa mają pozostać
tylko zgliszcza i że nie może wyjść
stamtąd ani jedna żywa dusza. Około
godziny 22.30 patrole AK, wysłane
na przedpole Hanaczowa doniosły, że
wieś jest okrążona przez silne zgrupowanie UPA i policji ukraińskiej.
Część ukraińców była w niemieckich mundurach. Zarządzono alarm.
Poszczególne oddziały samoobrony
zajęły wyznaczone stanowiska. Bezpośrednie dowodzenie objął wachm.
Wojtowicz „Głóg”. W obronie wzięli
udział również partyzanci sowieccy
i 13 Żydów. Atak rozpoczął się między godziną 23 a 24. Według ówczesnych meldunków wzięły w nim udział
odziały UPA liczące około 1500 ludzi.
Napastnicy w pierwszym momencie
podpalili te budynki we wschodniej
części wsi poza trójkątem obronnym,
które ocalały po pierwszym napadzie. Morze płomieni ogarnęło redutę
obronną, a z kilku stron odezwały się
karabiny maszynowe UPA. Natarcie
przeprowadzono z sześciu punktów
wyjściowych, ale główny atak poszedł
od strony wschodniej doliną i sadami pod osłoną pojedynczych domów.
Między tymi domami a centrum wsi
leżała szeroka łąka z głębokim rowem. Tutaj Gruzin sam poprowadził
atak. Gdy główne siły atakujących
znalazły się na łące, obrona otwarła
ogień z rkm-ów. Napastnicy zaczęli
się wahać, lecz poderwani do kontynuowania ataku pobiegli dalej. W
środku łąki dostali ogień z boku. To
wachm.”Głóg” przedarł się z grupą
żołnierzy między palącymi się budynkami i uderzył z boku i z tyłu na
banderowców. Napastnicy zaczęli się
w panice cofać, zginęło tu około 15
banderowców, w tym dowódca Gruzin. Brak dowódcy spowodował zamieszanie. Na innych odcinkach ataki UPA odpierano łatwiej. W kościele
schroniło się wiele matek z dziećmi.
Ład i porządek utrzymywał tu o. Wiktor (Franciszek Błaż). Polecił on. aby
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wszyscy udali się na sklepienie kościoła i tam poukładali się za osłoną
podmurówki dachu. Ale i tu powstała panika, gdy kule zaczęły trafiać
w dach kryty blachą. Znów trzeba
było wszystkich sprowadzać na dół.
O. Wiktor podtrzymywał na duchu i
udzielał Komunii świętej. Nad ranem,
po bezskutecznym oczekiwaniu na
zrzut, wracał por. Strzała. Doszli do
wsi i chcąc przyjść z pomocą obrońcom, musieli najpierw sami odeprzeć
atak grupy UPA. Zbliżała się 5-ta
rano, dym z dopalających się budynków osłonił redutę obronną, zmniejszając widoczność. Dowództwo nad
obroną po rannym wachm. ”Głogu”
przejął plutonowy Józef Chruściel”Ryś”. Napastnicy przypuścili jeszcze jeden atak - od zachodu, również
odparty. Około godziny 6-rano zauważono pewne zamieszanie wśród
atakujących, zabieranie rannych i
wycofywanie się. Na górze Dąbrowa między Hanaczowem a Siedliskami ckm-y UPA osłaniały odwrót.
Wycofujący się niszczyli i zabierali
mienie pozostałe po pożarze. Jeszcze
raz około godziny 7.30 oddziały UPA
próbowały dostać się do wsi, uderzył
na nich por. Strzała z przydzielonym
plutonem z rezerwy dowództwa i grupą żydowską. Nastąpiło zamieszanie
w szeregach wroga, a potem ucieczka. Kapral Tadeusz Lipski „Puchacz” gonił uciekających z rkm-em.
Tuż obok niego padł jeden z partyzantów żydowskich, Siunio Lichtenberg z
Przemyślan. O godzinie 9 rano całkowicie zaprzestano walki. Banderowcy
wycofali się na Romanów. Ciała zabitych wleczono - przywiązanych za
ręce i nogi - końmi Zabitym, których
nie mogli zabrać obcinano głowy
dla uniknięcia rozpoznania. Zabitych banderowców oceniono na 120
ludzi, ilu było rannych nie udało się
ustalić. W samym Hanaczowie straty
były stosunkowo niewielkie: 26 osób,
w tym pięciu obrońców Hanaczowa Michał Bednarz ”Piotruś’, trzej nieznani ochotnicy ze Lwowa z oddziału
por. Strzały i wspomniany partyzant
żydowski. Zginęli poza tym ci, którzy
lekkomyślnie nie opuścili domów.
Szczególnie tragiczna była śmierć
rodziny Michała Nieckarza zwanego
Nagabów. Wpadło tam sześciu napastników. Bagnetami zamordowali
żonę, a jego samego ciężko ranili.
Następnie z łóżek wywlekli pięcioro dzieci w wieku od jednego roku
do siedmiu lat, zakłuli bagnetami i
martwe ułożyli jedno koło drugiego.
Pozostałe ofiary stanowili mieszkańcy Hanaczówki oraz przysiółków
Zagóra i Podkamienna, które ominął pierwszy napad a ich mieszkańcy zlekceważyli następny. Centrum
Hanaczowa co prawda obroniło się
i uratowała się ludność, która tam
się schroniła, ale w spalonych przysiółkach i w ograbionych domach nie
można było mieszkać. Trzeba było
opuszczać wieś. Zaraz po pogrzebie
pomordowanych, wyruszyła ze wsi
drogą do Kurowic kolumna furmanek
z ich skromnym dobytkiem. Gdy tylko
wyjechali na grzbiet Zawory, około
kilometr od wsi, zostali ostrzelani od
strony lasu na górze Kamienna. Nie
mając broni zawrócili. W trzy dni
później ponowiono próbę wydostania
się, tym razem w kierunku na szosę
przemyślańską. Gdy kolumna zbliżała się do lasu zwanego franciszkańskim, została ostrzelana; zginęło 9
do 12 osób jadących na furmankach,
m.in. sołtys Marcin Dyl i trzy osoby
z jego rodziny. Na odgłos strzałów
przyszła odsiecz ze wsi i sprowadziła zaatakowanych z powrotem do
wsi. /.../ Piotr Niedzielski wspomina:
Byłem w Hanaczowie z ojca bratem,
końmi. Pojechaliśmy po tamtejszych
ludzi po napadzie ukraińców. To był
kawał drogi. Widziałem tam pomordowanych ludzi, popalone bydło, psy,
popalone domy. Kościół stał cały i
szkoła murowana. Wieś była zniszczona w osiemdziesięciu procentach.
Widziałem kobietę w ciąży z rozprutym brzuchem, jedna panna miała obcięte piersi.” (HANACZÓW PRZE-
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STAŁ ISTNIEĆ. W: http://piotrp50.
blog.onet.pl/2006/04/10/hanaczow/ ).
We wsi Hanaczówka oraz w przysiółkach Zagórze i Podkamienna
pow. Przemyślany UPA „opanowała wsie zabijając ich mieszkańców”
(Motyka..., 387; Ukraińska...). „Około godziny 9 rano ustały walki w Hanaczowie a wycofujące się odziały
UPA podpaliły zabudowania w przysiółku Zagóra i Podkamienna oraz w
Hanaczówce mordując 25 Polaków.”
(http://piotrp50.republika.pl/2obronahanaczowa.html )
We wsi Jasna pow. Przemyślany
„Dn. 10 kwietnia zamordowano we
wsi Jasna 3 osoby” („Wiadomości z
Ziem Wschodnich” nr 6, w: http://koris.com.ua/other/14728/index. html?page=185).
We wsi Kimirz pow. Przemyślany
banderowcy zamordowali 3 Polaków,
mężczyzn.
We wsi Kopań pow. Przemyślany
zamordowali 3 Polaków, w tym 6-letnią dziewczynkę (następne mordy:
13, 14 i 17 kwietnia).
We wsi Popielany pow. Lwów: „W
Poniedziałek Wielkanocny 10 kwietnia 1944 roku, zginął we wsi Popielany Michał Duszczak z Łanów a w
lesie na Piaskach pod Dobrzanami
Maria Pianko z Godowskich, wraz ze
swym ukraińskim mężem, rozpaczającym na widok mordowanej żony.”
(http://www.znaczacy.com/akcja-ss-galizien-t831083 ).
We wsi Sławna pow. Zborów zamordowali 14 Polaków z 3 rodzin.
We wsi Stołpin pow. Radziechów
zamordowali w okrutny sposób
4-osobową rodzinę polską: 44-letnią Marię Chrzan, jej 2-letnią córkę
Romanę, 4-letnią córkę Kazimierę
oraz 8-letniego syna Jana. Jej męża,
43-letniego Mikołaja, wraz z innym
Polakiem, zamordowali 7 kwietnia
1944 r. W drugiej połowie kwietnia
zamordowali tutaj matkę o nazwisku
Dziadura oraz jej 6-cioro dzieci.
Około Wielkanocy 1944 roku:
W miejscowości Olesk pow. Złoczów: „Klasztor w Olesku spalony,
zakonnicy wymordowani, z Żydów,
których tam umieściliśmy ubiegłej
jesieni, uratował się zaledwie jeden”
(Franciszek Sikorski: Iwa zielona; s.
237); „(...) a potem jak zobaczyłem
na wpół zwęglonych ojców, wuja
Micheasza, ciotecznego brata Aarona, którego powiesili w kruchcie na
krzyżu, gwoździami przybili ręce i
nogi, a bok przedziurawili, klęczącego furtiana, podpartego z przodu i z
tyłu ławkami i trzymającego w złożonych jak do modlitwy pacierza rękach
własną głowę, Dawida bez rąk i nóg”
(jw., s. 239); „(...) to hiwisi wspólnie
z wyrostkami z Zatorzec, wśród których był syn popa, spalili klasztor.
Podobno pop wyklął syna i przypłacił to życiem. Hiwisi powiesili go w
ogrodzie” (jw., s. 243).
W nocy z 10 na 11 kwietnia:
W przysiółku Zady należącym do
wsi Wołoszcza pow. Drohobycz
bojówkarze OUN spalili wszystkie
52 gospodarstwa polskie, szkołę,
urząd wiejski i zamordowali 35 Polaków oraz „nieznana liczba mężczyzn
spaliła się w ogniu” (Motyka..., s.
387; Ukraińska…). Komański i Siekierka podają liczbę 40 zamordowanych Polaków (we wsi Wołoszcza).
„Napad rozpoczął się o godz. 12-tej
w nocy. Z kierunku wsi Dorożów,
polną drożyną wśród rozległych pastwisk naddniestrzańskich przyjechało 37-50 furmanek i około 20 ludzi
na osiodłanych koniach, po lewym
brzegu Bystrzycy, aż pod wieś Tynów
do przysiółka Zady, gdzie wymordowano 26 osób (w tym 25 Polaków,
1 Ukrainiec zastrzelony przez omyłkę, ponieważ uciekał) i spalono 36
zagród włościan polskich. Napad
trwał do godz. 3.30, po czym bandyci
wrócili tą samą drogą. Przeprowadzili oni ponadto gruntowny rabunek
rzeczy, zastrzelili i zabrali 16 świń i
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uprowadzili kilkanaście koni. Wielu
mieszkańców uciekło wprost z łóżek,
niektórzy nawet bez ubrań i butów.
Sprawcami są nacjonaliści ukraińscy.
W okolicznych, czysto ukraińskich
wsiach ukrywa się dużo dezerterów z
dywizji ukraińskiej SS, ze Służby budowlanej i z wyznaczonych do pracy
w Niemczech i dezerterów z policji
pomocniczej ukraińskiej. Wszyscy
napastnicy mają broń i to karabiny
ręczne maszynowe, pistolety automatyczne, karabiny, rewolwery i granaty ręczne, które wrzucają do domów
mieszkalnych. Ci dezerterzy przewodniczą i organizują napady, natomiast ludność miejscowa dostarcza
trzech czwartych napastników, koni
i wozów”. (1944, 18 kwietnia – Pismo PolKO z Drohobycza do RGO w
Krakowie wraz z załącznikami dotyczące położenia ludności polskiej w
powiecie drohobyckim w związku z
napadami nacjonalistów ukraińskich
i bierną postawą władz niemieckich wobec zagrożenia życia i mienia ludności polskiej. W: B. Ossol.
16722/1, s. 141-142, 343-344, 347356). „18-letnią Eugenię Badecką,
piękną dziewczynę, córkę kierownika
szkoły w Zadach spalono żywcem w
jej domu, tam tez spłonęli staruszkowie Franciszek i Marcela Badeccy. Nie byli to dziadkowie Eugenii.
Z opowiadań wiem, że banderowcy
żywcem ukrzyżowali na ścianie domu
14-15-letniego Ludwika Gabrysza, a
następnie podpalili budynek” (Franciszek Rygiel; w: Siekierka..., s. 200;
lwowskie). „Ciotka opowiadała, że
zaraz po mordzie w Zadach, w Majniczu został zamordowany jej syn.
Było to tak, że w nocy do domu ciotki
przyszło kilku banderowców i kazali
jej synowi Franciszkowi Badeckiemu wstać z łóżka i pokazać drogę.
Wyprowadzili go z domu a jego ciało zostało znalezione na drugi dzień
zatopione w torfowisku. Ciało miało
skręcone drutem kolczastym ręce do
tyłu i także usta miały przebite wargi i skręcone drutem kolczastym”
(Grzegorz Nieczypor; w: Siekierka...,
s. 197; lwowskie). „Druga część tragedii rozegrała się z Marią Badecką
i jej synkiem. Przyszli banderowcy i
oboje zabrali. Zgwałcili ją, obcięli
piersi i zastrzelili, a dziecko przywiązali do dwóch ugiętych drzew, które
prostując się, rozerwały je. Scenę tę
oglądał z ukrycia parobek” (Jadwiga Badecka; w: Siekierka..., s. 188.
lwowskie). Mord miał miejsce 29
kwietnia we wsi Łąka pow. Sambor,
dokąd uciekła z synem z przysiółka
Zady po rzezi 10/11 kwietnia.
11 kwietnia:
We wsi Komarów pow. Sokal banderowcy zamordowali 45 Polaków.
„W tym dniu zamordowano także naszą babcię i ciocię Michalinę. Babcię
zastrzelono, a ciocię raniono nożem.
Kiedy ciocia usiłowała jeszcze uciekać, jeden z banderowców zdjął drzwi
z zawiasów, przygniótł ją nimi i tak
ją zadusił” (Julia Mamul; w: Siekierka..., s. 1066; lwowskie). „Kiedy
latem 1992 roku syn nasz odwiedził
Komarów, naszego domu już nie
było. Na pustym miejscu stała tylko
grusza rosnąca niegdyś przed naszym
domem. /.../ Dwie starsze Ukrainki –
mieszkanki Komarowa, które pamiętały jeszcze moich rodziców, mnie i
siostrę, z przejęciem i przyciszonym
głosem wspominały tragedię tamtych
dni. W centralnej części cmentarza,
obok krzyża, pokazały synowi puste,
porośnięte trawą miejsce, kryjące
ciała naszych bliskich i innych ofiar
polskich mieszkańców Komarowa”
(Maria Górnicka; w: Siekierka..., s.
1054; lwowskie).
W kolonii Krechówka pow. Żydaczów: „11 kwietnia Krechówka
padło ofiarą bestialstwa 7-10 osób.
Wielu ranionych dogorywa w tutejszym szpitalu.” (1944, 15 kwietnia
– Pismo PolKO w Stryju do RGO
w Krakowie dotyczące tragicznej
sytuacji ludności polskiej na terenie
powiatu stryjskiego na skutek masowych mordów band ukraińskich. W:

B. Ossol 16721/2, s. 27-28). „11.IV.
Krechówka napad na wieś, ok. 10
zabitych.” (1944, kwiecień – Notatka opisana w RGO w Krakowie na
podstawie informacji z terenu. Dotyczy wzmagającej się fali mordów
i napadów na Polaków. W: B. Ossol.
16722/2, s. 145-150).
W kol. Staszic pow. Hrubieszów bojówkarze ukraińscy za Buga zamordowali 7 Polaków, w tym chłopców
lat 3 i 16.
We wsi Świrz pow. Przemyślany
Ukraińcy spalili małżeństwo Barbarę
i Andrzeja Tur wraz z ich domem.
We wsi Wulka pow. Brzeżany został zamordowany Polak Jan Zieliński (prof. dr hab. Leszek Jankiewicz:
Uzupełnienie..., jw., tom 7)
We wsi Zapust Lwowski pow.
Brzeżany podczas nocnego napadu
zamordowali 72 Polaków i 9 Ukraińców, dzieciom lat 3 i 5 rozpruli
brzuchy, 15-letniego chłopca powiesili na drzewie (inni datują napad 12
kwietnia).
W nocy z 11 na 12 kwietnia:
We wsi Cucyłów pow. Nadwórna
obrabowali i spalili gospodarstwa
polskie oraz zamordowali 15 Polaków, w tym 7-osobową rodzinę
gajowego Leona Mroszczuka oraz
4-osobową rodzinę młynarza: matkę
z 2 córkami i siostrą. (Siekierka...,
s 333 – 334, stanisławowskie). „Tej
nocy ci sami lub inni banderowcy
wymordowali 7 osób z rodziny Leona
Mroszczuka, których spalili razem
w gajówce koło Zamuliniec. W jego
domu zostali zamordowani wraz z
nim jego żona, troje małych dzieci,
jego matka i brat żony, uciekinier z
Kut, który cudem ocalał z pogromu
i schronił się u szwagra. Po tym wydarzeniu banderowcy nie pozwolili
nikogo pogrzebać pod groźbą śmierci. Pamiętam, że jeszcze 21 kwietnia
1944 r. miejscowe wygłodniałe psy
rozciągały po polach resztki ludzkich
zwłok”. (Stefan Orelecki; w: Siekierka..., s. 361; stanisławowskie).
We wsi Zamulińce pow. Kołomyja obrabowali i spalili gospodarstwa
polskie oraz zamordowali 15 Polaków, w tym 7-osobową rodzinę gajowego z 3 dzieci. (Siekierka..., s. 255,
stanisławowskie). Jednakże rodzina
gajowego Mroszczuka wymieniona
jest przy wsi Cucyłów, w Zamulińcach zamordowanych zostało więc
tej nocy 8 Polaków.
12 kwietnia:
We wsi Chodaczków Wielki pow.
Tarnopol esesmani ukraińscy z SS
„Galizien – Hałyczyna” dokonali rzezi ludności polskiej. W mogile złożono 862 ciała Polaków „od niemowląt
po starców”, ale wiele osób zostało
spalonych, przywalonych zgliszczami domów, stąd prawdziwa liczba
przekracza 1 000 ofiar. Polska samoobrona skutecznie broniła się przeciwko upowcom, stąd sztab OUN-UPA „poprosił o pomoc” swoich
esesmanów z 14 ochotniczej Strzeleckiej Dywizji Waffen SS „Galizien
– Hałyczyna”. „15 kwietnia 1944
roku sobota ranek unosił się jeszcze
czarny gryzący dym, zaczynał się
nowy dzień dramatu i tragedii Chodaczkowa Wielkiego. Trzy dni leżą
trupy nikt ich nie zbiera, nie było to
możliwe./.../ Wykopano mogiłę obok
Kościoła i tam wszystkich pochowano, tak jak byli ubrani w ten ostatni
ich dzień. Mieszkańcy co przeżyli ten
wielki dramat chowali się gdzie tylko można było. I tak trwali trzy dni
głodni ranni z małymi dziećmi. Ludzie myśleli tylko o małych dzieciach,
głodne zziębnięte trzy dni nic nie
jadły, czuły i wiedziały co to strach.
Dokąd uciekać gdzie się ukryć, matka
ucieka z małą córeczką Walerią strzały z automatu matka pada martwa,
mała Walercia nie płacze tylko woła
mamo mamo, oczy matki patrzą w
niebo, są otwarte. Ktoś woła ratujcie
dziecko. Walercia nie płacze, patrzy
jak blednie ciało matki. Leży zabita
druga matka Rozalia, jej 13 letnia

córka Stasia rozpaczliwie płacze, 12
letni syn Janek rozkłada ręce i woła
mamo mamo nie zostawiaj mnie. Płonął cały Chodaczków Wielki zmagał
się wiatr płonęły domy, dym sięgał aż
do Draganówkę dochodząc do Tarnopola. Gdzie się kryć dokąd uciekać,
ludzie chowali się w doły, jamy, gdzie
tylko można było. Walercia straciła
matkę ojca i stryja. Janek ociera łzy,
nie płacze, nie może, wie, że jego tato
i wujek są martwi .Maria i jej 16 letnia córka Karolina uciekają, ich dom
płonie dokąd uciekać. U Jana D. nie
strzelano, dom jakimś cudem jeszcze
nie płonął, gospodarz wychodzi z
domu, pada na progu martwy. Dzień
powoli chylił się ku zachodowi ogień
jeszcze się palił. Chodaczków Wielki
płonął. Takie to dni przeżyli mieszkańcy Chodaczkowa Wielkiego, 3 dni
tragedii i dramatu zginęło 860 mieszkańców, spoczywają obok kościoła
(dziś fragmenty muru) we wspólnej
mogile 3 metry na 30” (Ryszard mariakloc1@tlen.pl; w: www.stankiewicze.com/ludobojstwo.pl).
W miasteczku Horyniec pow. Lubaczów upowcy zamordowali 41-letniego Michała Bąka.
We wsi Hucisko pow. Bóbrka upowcy oraz chłopi ukraińscy ze wsi
okolicznych za pomocą siekier, kos,
wideł, noży i innych narzędzi dokonali rzezi 118 Polaków a 30 poranili,
kobiety i dziewczęta gwałcili, okaleczali i zabijali. „Ukraińcy w liczbie
około 500 ludzi uzbrojeni w broń palną, siekiery, widły, noże i bagnety,
szczelnym kordonem otoczyli wieś.
Rozpoczęli od rabunku koni i wozów,
którymi wywozili zrabowany dobytek
mieszkańców wsi. Zabierali również
inwentarz żywy i sprzęt rolniczy. Po
dokonaniu rabunku i wywiezieniu
wszystkiego, co się dało, przystąpili
do rzezi mieszkańców. Mordowano
siekierami, widłami, nożami i bagnetami. Do uciekających strzelano.
Schwytanych, rannych, zapędzano do
domów, stodół i piwnic, gdzie mordowano i nieraz palono żywcem (Siekierka..., s. 19 – 22; lwowskie). „Na
podwórzu Piotra Gierusa, nazywanego gospodarstwem „Z Tarniny”, banderowcy urządzili zbiórkę wszystkich
złapanych mieszkańców wsi. Tam też
dokonywali tortur, a później jeszcze
żywych, wrzucali do płonącej stodoły.
W tym miejscu został zamordowany
Piotr Gierus ze swoim synem Janem i
około 50 innych mieszkańców wsi.
Szlak „bohaterskich” oprawców UPA
był znaczony gęsto usłanymi trupami
niewinnych dzieci, starców, kobiet i
mężczyzn. A oto dalsze ofiary „Samostijnej Ukrainy” w wydaniu banderowskiej idei OUN-UPA: Stanisław
Stękiewicz „Stanio” podczas rzezi
zdołał wyrwać się oprawcom i uciekał w kierunku lasu, był już prawie na
jego skraju, dogonili go jednak na
koniach banderowcy i zamordowali
porzucając zwłoki w krzakach. Jego
syn Franciszek i szwagier Jędrzej –
niemowa, ukryli się w stajni. Zostali
tam wykryci, bardzo ich pobito i zaprowadzono półżywych do miejsca
kaźni „w Tarninie” i tam spalono w
stodole razem z innymi. Jadwiga
Błaszczyszyn, mężatka, matka małego
dziecka, została przez kilku banderowców zgwałcona i zamordowana
/.../ Antoni Buczkowski, Jan Buczkowski, Józef Buczkowski, Michał
Kuszeliński i jego synowie: Antoni i
Jan oraz Józef Pękalski, zostali zaskoczeni pod lasem na Basarowie,
pełnili tam nocną wartę, rano zasnęli
zmęczeni całonocnym czuwaniem.
Oględziny ich zwłok wykazały, że byli
torturowani przed śmiercią, wycięto
im genitalia i serca. /.../ 12-letni Jan
Węglowski, syn Andrzeja, schwytany
przez banderowców, został doprowadzony do miejsca kaźni na „tarninie”
i tam żywcem spalony.. Antoni Gryglewicz „Zawrot” schwytany podczas
ucieczki, został położony na ławce,
kilku oprawców go trzymało, a dwóch
przecinało piłą stolarską. Kiedy krzyczał z bólu, - oprawcy zanosili się
śmiechem. Karolina Bożykowska,

1 kwietnia 2019 - strona 27
córka Grzegorza, jedna z najładniejszych dziewcząt we wsi, została zarąbana siekierą („Bożykowska Karolina, 26 lat, zgwałcona i zakłuta nożami” – jw., s. 19). Dwaj mali chłopcy,
synowie Kacpra Pękalskiego, zamordowani na oczach ich matki Rozalii,
oprawcy cieszyli się jękiem i krzykiem
zbolałej matki, którą zabili w drugiej
kolejności. /.../ Józefa Buczkowskiego schwytano w pobliżu kościoła,
przyprowadzono go pod dom parafialny i tam został powieszony. Przed
powieszeniem był torturowany, rozcinano mu na żywo skórę na ciele. /.../
Czuchwicki Walenty przebrał się za
dziewczynę sądząc, że to pomoże mu
uratować życie. Banderowcy odkryli
jego przebranie. Posadzili go półnagiego na drabiniasty wóz, przewieźli
przez całą wieś, aż do ukraińskiej wsi
Polana. Tam na oczach zebranego
tłumu kazali mu wykopać grób i zamordowali go przy akompaniamencie
wrogich okrzyków rozhisteryzowanego tłumu ludności ukraińskiej wznoszącego okrzyki: „Tak skończymy z
Lachami”. /.../ Zofia Gryglewicz z
córką Michaliną, mieszkające na stałe w Bóbrce, przyszły w odwiedziny
do męża i ojca, członka AK, ukrywającego się w Hucisku. W drodze powrotnej do Bóbrki zostały zatrzymane
przez banderowców, zgwałcone i zamordowane” (Jan Buczkowski; w:
Siekierka..., s. 36 – 38; lwowskie).
“Józef Podkowicz został przywiązany
do drzwi stodoły, przecięty piłą i
wrzucony do ognia, podobnie jak Paweł Mulik. Walentego Czychnowickiego zmuszono do wykopania dołu,
następnie dokonano na nim różnych
tortur, m.in. wydłubano oczy, obcięto
genitalia i jeszcze żywego wrzucono
do dołu i zasypano ziemią. /../ Jan
Koszaliński (20 lat), Burzykowska
(20 lat), Rozalia Gryglewicz (24 lata)
schwytani podczas ucieczki musieli
wykopać sobie dół, nad którym byli
torturowani. Wszystkim wydłubano
oczy, dziewczętom odcięto piersi i tak
pozostawiono nad wykopanym dołem. /.../ Kilkanaście małych dzieci,
które były schwytane podczas ucieczki, a których nazwisk nie zapamiętałam, oprawcy ukraińscy nadziewali
na sztachety płotów lub żywcem
wrzucali do studni” (Julia Iwanicka;
w: Siekierka..., s. 47 – 48; lwowskie).
Imienna lista ofiar ludobójstwa zamieszczona przez autorów opracowania na s. 19 - 22 zawiera 116 nazwisk
ofiar, w tym m.in.: “Biesiadecki Ludwik, nauczyciel, zakłuty nożami na
strychu. Biesiadecki Władysław, nauczyciel, zginął zakłuty nożami.
Błaszczyszyn Jadwiga, zgwałcona i
zamordowana na drodze do Chlebowic Wielkich. Bożykowska Karolina,
26 lat, zgwałcona i zakłuta nożami.
Bożykowska... 20 lat, podczas ucieczki schwytana i po torturach zamordowana. Buczkowski Edward, 16 lat,
powieszony. Buczkowski Antoni, torturowany, wycięto mu genitalia i serce. Czuchwicki Wawrzyniec, postrzelony, schwytany i utopiony w rzece.
Czuchwicka Maria, zginęła, utopiona
jw. Czuchwicka Maria, 70 lat, ukryła
się w piwnicy, odnaleziona, została
wyprowadzona na podwórze i położona na odwróconych bronach.
Oprawca skacząc po jej brzuchu wołał ze śmiechem: „jak ta Laszka kryczyt”. Czuchwicka Rozalia, spalona
żywcem w stodole. Gryglewicz Zofia,
38 lat, Gryglewicz Michalina, córka
Zofii, 18 lat (przed zamordowaniem
zgwałcone – s. 37). Tarnowska Katarzyna, została zakłuta nożami i powieszona. Węgłowski Jan, 12 lat,
wrzucony żywcem do ognia” (Siekierka..., s. 19 – 22; lwowskie). Inni:
„12 kwietnia o godzinie 10 rano do
wsi Hucisko zajechał konny oddział
żołnierzy w mundurach niemieckich.
Skierował on się do szkoły gdzie przygotowywano się do obrony. Jednak
na wezwanie oficera mówiącego po
niemiecku otworzono drzwi. Do wnętrza wtargnęli natychmiast banderowcy w mundurach niemieckich i
wypędzili na zewnątrz mężczyzn.
Inni, a razem z nimi policjanci i cy-
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wilni Ukraińcy, rozeszli się po wsi,
wyłapując przede wszystkim mężczyzn i chłopców. Część ujętych związali i spędzili do obejścia Piotra Gierusa Tu kilku z nich na oczach kobiet
i dzieci żywcem przerżnęli piłami na
pół, do innych strzelano i zabijano
siekierami .Poćwiartowane zwłoki
wrzucano do stodoły, oblano benzyną
i podpalono .Do palącej się stodoły
wrzucone tez postrzelonego podczas
próby ucieczki Ludwika Biesiadeckiego. Inni ginęli we własnych obejściach. Józef Doskoczyński został
przywiązany do wrót stodoły i na
oczach mdlejącej żony przecięty piłą
na pół. Niektórzy szukając ratunku w
piwnicach, zginęli w podpalonych
budynkach. Łącznie zamordowano 85
Polaków i 19 w sąsiednich Miedziakach. Napad ten zorganizowali bracia Anton i Piotr Procokowie ze sąsiedniej wsi Łopuszna. Jeden z Procoków był dezerterem z SS-Galizien,
a drugi gajowym. Wśród banderowców byli również mieszkańcy Siedlisk, Suchodołu i Polany. Wszystkich razem około 150.” (http://piotrp50.blog.onet.pl/2007/10/13/zbrodnie/ ). „Tego tragicznego 12 kwietnia
1944 roku miałam 13 lat i mieszkałam z rodzicami w polskiej wsi Hucisko. To, co widziałam i przeżyłam
pozostało mi na zawsze w pamięci i
nigdy o tym, co się wtedy zdarzyło nie
zapomnę. Około godziny 13.00 do naszej wioski nadciągnęły hordy banderowskich rezunów. Bez żadnego
ostrzeżenia zaczęli palić kolejno
domy od krańca wsi. /.../ Ja z mamą,
gdy dom nasz zaczął się palić, uciekłyśmy z kuchni do piwnicy i tam
ukryłyśmy się. Na szczęście, dzięki
niewielkiemu otworowi do wsypywania ziemniaków, miałyśmy dostęp do
świeżego powietrza. To nas ocaliło od
uduszenia się dymem z płonącego
domu. W piwnicy przesiedziałyśmy aż
do rana. Po wyjściu z piwnicy to co
zobaczyłam było straszne. Wszystkie
domy były spalone, mężczyźni którzy
schwytani przez banderowców zostali
zamknięci w jednej ze stodół i tam dokonano masakry. Odcięto im uszy,
nosy, wydłubano oczy, niektórych
przecinano piłą stolarską, odrąbywano ręce i nogi, rozpruwano brzuchy
jak np. Wawrzyńcowi Blachowskiemu, leżącemu pod płotem, wyszarpnięto wnętrzności i zawieszono je na
sztachetach płotu. Mego wujka, brata
mojej mamy, banderowcy dogonili
pod lasem i tam zarąbali siekierami.
Wokół były zgliszcza i trupy ludzkie”.
” (Zyta Malec – Hucisko, w: www.
na-rubieży.republika.pl). IPN Wrocław S 39/02/Zi – śledztwo w sprawie
dopuszczenia się przez nacjonalistów
ukraińskich w latach 1939–1945 na
terenie powiatów Bóbrka i Lwów, w
tym w samym mieście Lwów, woj.
lwowskie, zbrodni ludobójstwa na
obywatelach polskich w celu wyniszczenia polskiej grupy narodowej. Podobnie jak w innych sprawach prowadzonych w tym przedmiocie, nacjonaliści ukraińscy napadali przede
wszystkim nocą na wsie zamieszkałe
wyłącznie albo w części przez ludność polską, mordując przy zastosowaniu okrutnych i barbarzyńskich
metod (zarąbanie siekierą, obcinanie
kończyn i członków, palenie żywcem,
wrzucanie do studni). Często do mordów dochodziło na oczach najbliższej
rodziny. /.../ W Hucisku w okolicach
Świąt Wielkanocnych w 1944 r. zginęło ponad 120 osób, duża część z nich
została żywcem spalona w stodole.
Jeden z mężczyzn został na oczach
rodziny trzykrotnie przecięty piłą.
We wsi Jeziorko pow. Stanisławów
banderowcy uprowadzili z drogi
75-letniego Polaka, który zaginął.
„12.IV.1944 Jeziorko powiat Halicz: Kulmiński Jan syn Antoniego i
Anny, ur. 1869 r. przepadł bez wieści.” (1944, 17 lipca – Pismo PolKO
w Stanisławowie do Dyrektora RGO
w Krakowie zawierające imienny
spis osób uprowadzonych i zamordowanych od początku napadów, od
września 1943 do 15 lipca 1944. W:
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B. Ossol. 16721/1, s. 349-373).
We wsi Łachodów pow. Przemyślany na osiedlu Jasna Ukraińcy zamordowali 2 Polaków: Marię Profetę i
Michała Nieckarza.
We wsi Miedziaki pow. Bóbrka: W
Miedziakach miała miejsce tragedia
w dniu 12 kwietnia 1944 roku. Mieszkańcy - Polacy, spodziewając się napaści w nocy czuwali a nad ranem,
niewyspani posnęli. Zamordowani
zostali wówczas Jan - ojciec i Jan syn Szumscy, Walenty Błoński, Karol
Gierus z synami Michałem i Józefem
oraz z ojcem i dziadkiem, Mieczysław Swoboda, Jan Węglowski, Michał Błaszczyszyn, Wawrzyniec Kość,
trzech, nieznanych z nazwiska mężczyzn z pod Przemyśla i inni, w sumie
21 osób. (http://www.znaczacy.com/
akcja-ss-galizien-t831083 ).
W kol. Modryń pow. Hrubieszów
miejscowi Ukraińcy zamordowali w
młynie 30 Polaków.
We wsi Polana pow. Lwów banderowcy powiązali sznurami schwytanych mężczyzn, zaprowadzili do stodoły, gdzie ich zamordowali a zwłoki
spalili – 27 Polaków w wieku 17 – 69
lat.
We wsi Sielczyk pow. Biała Podlaska esesmani ukraińscy z SS „Galizien” wtargnęli na wesele polskie,
objedli się i opili i chcieli gwałcić kobiety i dziewczęta, w obronie których
stanęła młodzież polska – za co spalili 12 gospodarstw polskich i zamordowali 9 Polaków. Inni: „W Sielczyku
zastrzelono.15 osób za rozbrojenie i
pobicie SS-manów z 5 pułku SS Galizien, którzy wcześniej wdarli się na
wesele i usiłowali gwałcić kobiety”
(Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz:
Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom 8).
We wsi Sokołów pow. Podhajce
Ukraińcy zamordowali 6 Polaków.
We wsi Sokołów pow. Stryj upowcy
zamordowali 4 Polaków a 6 ciężko
poranili.
We wsi Szykory pow. Sokal banderowiec z OUN-UPA Teodor Dak
zastrzelił Polkę, Katarzynę Klamrę
(sentencja wyroku Sądu Wojewódzkiego w Lublinie z 29 stycznia 1972
r. w sprawie Teodora Daka, w: http://
koris.com.ua/other/14728/index.html?page= 407). Konieczny na s. 192
podaje, że było to we wsi Tudorkowice.
We wsi Werów (Wyrów?) gm.
Streptów pow. Kamionka Strumiłowa banderowcy zamordowali 6
Polaków NN. (prof. dr hab. Leszek
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.. tom
7).
We wsi Wojniłów pow. Kałusz zamordowali 30 Polaków („Sprawozdanie sytuacyjne z ziem polskich”, nr
15/44; w: Instytut Polski i Muzeum
im. gen Sikorskiego w Londynie, No:
PRM – 122)
We wsi Zapust Lwowski pow.
Brzeżany: „Chciałabym sprostować
i uzupełnić listę zamordowanych w
Zapuście Lwowskim w dniu 12 kwietnia 1944. Na dodatkowej liście w
województwie tarnopolskim znajdują
się osoby: 1. Kozioł Franciszek, miał
lat 35; 2. Kozioł Władysława, Genowefa z domu Mroczek, żona lat 35;
3. Kozioł Kazimierz, syn lat 6. Władysława i Genowefa są podane jako
osobne osoby, a jest to jedna osoba,
którą nazywano w dwóch formach.
Na liście brakuje syna Kazimierza. Ja
pochodzę z Zapustu Lwowskiego i podane osoby to byli moi krewni” (Teofila Magdej, w: www.stankiewicze.
com/ludobojstwo.pl ). H. Komański,
Sz. Siekierka..., na s. 133 – 134 podają, że były dwa napady UPA: 11
i 13 kwietnia 1944 r. W pierwszym
zamordowani zostali m.in.: „Kozioł
Franciszek, jego żona Genowefa i syn
Władysław, zakłuci bagnetami”.
Od 10 do 13 kwietnia:
W mieście Kuty pow. Kosów Huculski upowcy wymordowali ponad
200 Polaków i Ormian „Około 10
kwietnia 1944 r. do Kut wkroczył

oddział żołnierzy sowieckich, który
przez kilka dni stacjonował w mieście
gwarantując bezpieczeństwo życia
miejscowej ludności przed napadami
band UPA. Po tygodniowym pobycie
oddział ten nagle wyjechał z Kut na
kilka dni zostawiając mieszkańców
na łaskę band UPA. Okazało się później, że ten dowódca był Ukraińcem
i dogadał się z banderowcami, dając
im wolna rękę na kilka dni do rozprawienia się z Lachami. Przez trzy dni
bojówki UPA bezkarnie mordowały Polaków i Ormian, mieszkańców
Kut. Ograbiły i spaliły większość
polskich domostw. Zamordowały co
najmniej 200 osób. Części mieszkańców udało się ukryć lub uciec do
Śnatynia. Zamordowanych zakopano
w różnych dolach. Do dziś nie jest
wiadomo, gdzie i w jakich miejscach
zostali zakopani (Siekierka..., s. 285
– 287; stanisławowskie). W tym samym miesiącu w bestialski sposób
zastała zamordowana cała rodzina naszego ojca. Jego brat Michał
Chrzanowski z żoną Eugenią, oboje
po 58 lat, dwóch synów: Tadeusz, lat
16 i Walenty, lat 11, oraz dwie córki:
Wanda, lat 15 i Halina, lat 18, którą
uprowadzono do lasu i po zbiorowym
gwałcie zamordowano. Jej zwłoki
znaleziono po kilku dniach powieszone na drzewie na skraju lasu” (Klara
Augustynkiewica; w: Siekierka...,
s. 319; stanisławowskie). „Nadszedł
kwiecień. Dostaliśmy wiadomość,
że została zamordowana w Kutach
mojego ojca krewna. Wyprowadzili
ją banderowcy z mieszkania i ukrzyżowali żywcem na ścianie. Przybili
gwoździami ręce i nogi, odcięli piersi, wydłubali oczy, rozcięli usta od
ucha do ucha i napisali obok Joanny:
»Masz Polskę od morza do morza«.”
(Wanda Jaskółowska: Co wieczór o
zmroku opuszczaliśmy własny dom...
Fragmenty relacji znajdującej się w
Ośrodku KARTA, sygn. AW II/157/ł.
). „Relacja Wojciecha Migockiego:
Okrucieństwo nie ominęło zacnej i
patriotycznej rodziny Czajkowskich.
Rozegrała się tu straszliwa tragedia.
Do palącego się domu wtrącono pp.
Czajkowskich, a następnie w płomieniach zastrzelono. Córki uprowadzono do lasu, zgwałcono i zamordowano”. „Relacja Hanny Wolf: Banderowcy nie oszczędzili nawet polsko-ukraińskiego małżeństwa. Ożeniony
z Polką Włodzimierz Drebet (lat 34)
został zabity ok. 40 ukłuciami bagnetem za odmowę własnoręcznego zabicia swojej żony i swojego dziecka.
Jego żona, Helena z domu Łucka, została zamordowana przez poćwiartowanie. Ich 4-letni syn, Henryk został
zarżnięty nożem.” (Relacje pochodzą
z książki ks. Tadeusza Isakowicz-Zaleskiego pt. “Przemilczane ludobójstwo na Kresach”. Kraków 2008)).
Siostry Czjkowskie lat 30 i 35 były
nauczycielkami. Zakłuta nożami została nauczycielka Maria Janowicz lat
42 i jej 9-letnia córka. Zamordowany
został nauczyciel Jan Hanczarek lat
35. Kulminacja mordów nastąpiła w
dniach 19-21 kwietnia 1944 r..
W nocy z 12 na 13 kwietnia:
We wsi Jarczów pow. Tomaszów
Lubelski: „Surowiec Antoni zamordowany 12/13.04.1944 r. koło
wsi Chodywańce. [W roku 1943 za
współpracę z okupantem w prześladowaniu Polaków zostali rozstrzelani
trzej nacjonaliści ukraińscy: Witryna
Iwan wójt gminy Jaraczów, Bodnar
Jakub, jego następca i NN – kierownik ukraińskiej spółdzielni]”. (Prof.
dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom 8).
13 kwietnia:
We wsi Chodywańce pow. Tomaszów Lubelski upowcy zamordowali 19 Polaków oraz 2 Ukraińców i 1
Ukrainkę, w tym ks. Jakuba Jachułę,
którego uprowadzili do lasu, gdzie
obcinali mu kolejno różne części ciała a w końcu piłą przecięli tułów (Konieczny..., s. 192). Patrz: 1 kwietnia
1944 roku we wsi Poturzyn.
W kol. Edwardpole pow. Włodzi-

mierz Wołyński w walce z UPA poległ 1 partyzant 27 DWAK.
We wsi Hanaczów pow. Przemyślany upowcy ostrzelali kolumnę ewakuacyjną zabijając około 10 Polaków
(Motyka..., s. 388; Ukraińska...).
„13 kwietnia 1944 roku kilkanaście
rodzin z Hanaczowa, mieszkających
przeważnie od strony Hanaczówki
i Siedlisk, postanowiło wyjechać,
zabierając ze sobą na furmanki najpotrzebniejsze rzeczy, żywność, pościel i ubrania. Około godziny 10
przejeżdżając koło kościoła zostały
zatrzymane przez żołnierzy Oddziału Leśnego. Kpt. „Julian „ ksiądz
„Wiktor „, por. „Strzała” tłumaczyli
im, że wyjazd w tym dniu jest bardzo
niebezpieczny, gdyż w okolicznych lasach mogą grasować jeszcze bandy
UPA. Skuteczną osłonę, dla tak dużej
kolumny wozów będzie ciężko zorganizować, ponieważ należy się zawsze liczyć z ponownym atakiem na
wieś. W tym czasie akurat przybył z
osłoną ze stacji Krosienko-Zaciemne
„Jurand” i poinformował dyskutujących , że w kilku najbliższych dniach
zostanie zorganizowana bezpieczna
ewakuacja mieszkańców Hanaczowa
do Biłki Szlacheckiej i Królewskiej i
do Czyszek. Podczas tych pertraktacji
informator z wieży kościelnej przekazał meldunek, że od strony Hanaczówki i Dąbrowy pojawiły się grupy
banderowców. Po kilku minutach zaczęto ostrzeliwać wieś. W tej sytuacji
nie można było dać osłony, bo w każdej chwili groził nowy napad banderowski. Wyjeżdżający, między innymi
Marcin Dyl i Józef Łamasz mimo perswazji księdza „Wiktora „ i sprzeciwu porucznika „Strzały” pod osłoną
kilku żołnierzy pojechali w kierunku
stacji. Banderowcy ostrzelali ich, gdy
furmanki znalazły się około 2 km od
Hanaczowa. Pomimo wysłania natychmiastowej odsieczy zginęło 10
osób z konwoju. Poległym żołnierzom
AK i pomordowanym urządzono uroczysty pogrzeb i pochowano w jednej
wspólnej mogile”. (http://piotrp50.
republika.pl/2obronahanaczowa.html
).
We wsi Horodnica pow. Horodenka: „13.04.1944 r. zostali zam. Dobrowolski Marian – kowal, z żoną,
byli torturowani.” (Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie...,
jw.; Seria – tom 8).
W przysiółku Huta Suchodolska
pow. Bóbrka: „spalono Hutę Suchodolską, mordując 23 osoby”. („Wiadomości z Ziem Wschodnich” nr 6,
w: http://koris.com.ua/other/14728/
index.html?page=185).
We wsi Kopań pow. Przemyślany
zamordowali 7 Polaków, w tym 4
kobiety.
We wsi Mysłów pow. Kałusz zamordowali 9 Polaków, w tym rodziców z
19-letnią córką.
We wsi Rudki (Ruda Sielecka?)
pow. Kamionka Strumiłowa podczas napadu Polacy bronili się, zginęło 30 Polaków i 70 Ukraińców.
Podana miejscowość: „Rudki koło
Kamionki Strumiłowej” („Sprawozdanie sytuacyjne z ziem polskich”, nr
15/44; w: Instytut Polski i Muzeum
im. gen Sikorskiego w Londynie, No:
PRM – 122).
We wsi Woroniaki pow. Złoczów:
„zabito 1 Polaka, spalono 2 polskie
gospodarstwa i skatowano w okrutny
sposób 1 Polkę za to, że jej mąż znajduje się w wojsku polskim w Anglii”
(AAN, DR, sygn. 202/III/121, k. 287
– 290).
We wsi Zapust Lwowski pow. Brzeżany w kolejnym napadzie zamordowali 24 Polaków a kilkunastu zostało
ciężko poranionych i poparzonych.
Patrz wyżej: 12 kwietnia...
W nocy z 13 na 14 kwietnia:
We wsi Brany pow. Horochów upowcy zamordowali i wrzucili do studni
21 Polaków, w tym 8 dzieci, którzy
wrócili na swoje gospodarstwa.
We wsi Huta Szczerzecka pow.
Lwów upowcy obrabowali i spalili
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gospodarstwa polskie oraz zamordowali 45 Polaków.
We wsi Laszki pow. Jaworów: „Pradziadkowie Jakub i Anna Buczyńscy
zostali bestialsko zamordowani w
nocy z 13 na 14 kwietnia 1944 we
wsi Laszki lub Ożomli Małej.” (Paweł
Hermanowicz, 17.08.2015; w: www.
stankiewicze.com/ludobojstwo.pl ).
We wsi Plebanka pow. Tomaszów
Lubelski „banda UPA dokonała
napadu na wieś i folwark mordując
ponad 30 Polaków. Niektóre osoby
uprowadzono, ciała znaleziono później w lesie okrutnie okaleczone” (Jarosław Świderek; w: www.isakowicz.
pl , 7 marca 2014).
14 kwietnia:
We wsi Bachów pow. Przemyśl
zamordowany został Jan Król, ur
11.10.1919.
We wsi Bitków pow. Nadwórna
podczas napadu upowców w walce
z nimi zginął 27-letni Polak z samoobrony Julia Żyłka a 4 zostało rannych. Według sprawozdania UPA w
trakcie tego napadu zginęło 100 Polaków i 40 „bolszewików”. Straty własne UPA miały wynieść 2 zabitych i
2 rannych. W późniejszym czasie w
wyniku pojedynczych napadów w
różnych okolicznościach z rąk upowców zginęło 15 Polaków z Bitkowa.
We wsi Busieniec pow. Hrubieszów
upowcy oraz miejscowi Ukraińcy
zamordowali 31 Polaków a ciała ich
spalili w stodole.
We wsi Fraga pow. Rohatyn podczas nocnego napadu banderowcy
obrabowali i spalili gospodarstwa
polskie oraz zamordowali 31 Polaków, głównie kobiety i dzieci, m.in.
nauczycielkę z 2 dzieci, w tym z noworodkiem. Wcześniej, 19 lutego,
zamordowali tutaj 30 Polaków. „Tego
mroźnego wieczoru banderowcy zamordowali wyłącznie mężczyzn, w
tym również trzech braci zakonnych
bernardynów. Rano do wsi przyjechali Niemcy i sporządzili dokumentację
oraz fotografię zamordowanych, kazali pochować i odjechali. Rodziny
ofiar wykonały z desek prowizoryczne
trumny i pochowano po trzy osoby w
jednym grobie. Na zbiorową mogiłę miejscowi Ukraińcy nie wyrazili
zgody. 13 kwietnia 1944 r. miejscowi Ukraińcy groby pomordowanych
mężczyzn w dniu 19 lutego 1944 r.
zrównali z ziemią i zatarli wszelkie
ślady pochówku. Następnego dnia
14 kwietnia 1944 r. grupa uzbrojonych banderowców dokonała napadu. Ograbiła wszystkie domostwa,
wymordowała wszystkich napotkanych mieszkańców wsi, Polaków,
tym razem kobiety, dzieci i starców.
Trupy pomordowanych załadowano
na wozy i wywieziono w nieznane
nam miejsce. Zginęło około 31 osób.
Mordowano wszystkich, bez względu
na wiek i płeć. Pamiętam, że Rozalia Duma, siostra mojej babci, była
położną i w tym czasie przebywała
u nauczycielki przy odbiorze połogu.
Została tam zamordowana razem z
nauczycielką, noworodkiem i jej trzyletnią córeczką” (Michał Matys; w:
Siekierka..., s. 440; stanisławowskie).
We wsi Hucisko pow. Brzeżany:
„14.04.1944 r. odparto czwarty napad UPA, po polskiej stronie było 3
zabitych i 5 rannych. [W sumie było
5 napadów bojówek OUN-UPA na
Hucisko, w których zginęło według
Kulińska L., Roliński A. 2012. Antypolska akcja nacjonalistów ukraińskich w Małopolsce Wschodniej i na
Wołyniu w świetle dokumentów Rady
Głównej Opiekuńczej 1943-1944.
Zestawienie ofiar. Wydawn. Fundacja
Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego. Kraków., str.270
- 20 Polaków (według Komańskiego
i Siekierki..., s. 110 tylko sześciu, w
tym 3 NN)]” (prof. dr hab. Leszek
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom
7). Inni: „czwarty napad, 5 zabitych
i 5 rannych” („Sprawozdanie sytuacyjne z ziem polskich”, nr 15/44;
w: Instytut Polski i Muzeum im. gen

www.ksi.btx.pl
Sikorskiego w Londynie, No: PRM –
122).
We wsi Kondratów pow. Złoczów
banderowcy obrabowali i spalili gospodarstwa polskie oraz zamordowali
50 Polaków.
We wsi Kopań pow. Przemyślany
w kolejnym napadzie zamordowali 5
Polaków. W. Kubów podaje liczbę 8
zamordowanych Polaków.
We wsi Lipina pow. Jaworów został
uprowadzony i zamordowany Emil
Samczuk, nauczyciel.
We wsi Miedziaki (Polana Miedziaki ) pow. Lwów: „14.04.1944
r. zostali zamordowani: 1-3. Gierus
Piotr; Gierus Karol; Gierus Jan
(młody). 1-3Ż. Trzej Żydzi ukrywani przez Walentego Jabłońskiego.”
(Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz:
Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom 8).
We wsi Mużyłowice pow. Jaworów
banderowcy spalili kościół, plebanie,
kilka gospodarstw polskich oraz zamordowali ponad 10 Polaków. „14.
IV. Muszyłowice Andrzenińskie (gmina Ożomla) napad, spalenie kilku gospodarstw polskich, zamordowanie
ich mieszkańców oraz 2 mieszczan z
Sądowej Wiszni.” (1944, kwiecień –
Notatka opisana w RGO w Krakowie
na podstawie informacji z terenu. Dotyczy wzmagającej się fali mordów i
napadów na Polaków. W: B. Ossol.
16722/2, s. 145-150).
We wsi Niegowce pow. Kałusz podczas nocnego napadu banderowcy
obrabowali i spalili gospodarstwa
polskie oraz zamordowali 11 Polaków. „Zima na przełomie 1943/1944
była niezwykle ostra. Mrozy dochodziły do 40°C. /.../ Zazwyczaj przed
nastaniem pełnego zmroku dzieci
wynoszono daleko w pole, kładziono
pierzyny na śniegu i przykrywano je
pierzynami. Dorośli i zdrowi byli w
ciągłym ruchu i liczyli na możliwość
szybkiej ucieczki i ukrycia się poza
rejonem budynków” (Adam Rutyna;
w: Siekierka..., s. 218; stanisławowskie).
We wsi Olszanik pow. Sambor
banderowcy uprowadzili i zamordowali 1 Polaka. „14.4. Olszanik,
[Sambor] Uprowadzony przez bandę
Urban Jan.” (1944, 25 maja – Wykaz mordów i napadów dokonanych
na ludności polskiej w okręgu drohobyckim i byłych powiatach: samborskim i turczańskim sporządzony w
PolKO w Drohobyczu. W: B. Ossol.
16722/1, s. 373-374).
We wsi Plebanka pow. Tomaszów
Lubelski upowcy oraz Ukraińcy z
SKW zamordowali co najmniej 57
Polaków.
We wsi Putnowice pow. Hrubieszów Ukraińcy zamordowali 6 Polaków.
We wsi Rządowice pow. Przemyślany: „wieś całkowicie spalona,
ilość ofiar jeszcze nieznana” (AAN,
DR, sygn. 202/III/121, k. 287 – 290).
Oraz: zamordowano 31 osób („Sprawozdanie sytuacyjne z ziem polskich”, nr 15/44; w: Instytut Polski i
Muzeum im. gen Sikorskiego w Londynie, No: PRM – 122). Być może
chodzi o wieś Żędowice.
We wsi Skwarzowa pow. Złoczów
zamordowali 4 Polaków (AAN, DR,
sygn. 202/III/121, k. 287 – 290).
We wsi Stanisłówka pow. Żółkiew
podczas drugiego napadu banderowcy zamordowali 10 Polaków a 15
okaleczyli.
We wsi Świrz pow. Przemyślany
Ukraińcy zamordowali 2 Polaków.
We wsi Żędowice pow. Przemyślany banderowcy obrabowali i spalili
gospodarstwa polskie oraz zamordowali 31 Polaków („Wiadomości
z Ziem Wschodnich” nr 6, w: http://
koris.com.ua/other/14728/index.
html?page=185; Komański ..., s.
285 podaje, że 12 Polaków). „Dnia
14 kwietnia 1944 r. zabito 38 Polaków we wsi Żydowicze (Żędowice
– dop. J.W), w tej liczbie 4 kobiety,
które stawiały opór. Spalono 14 go-

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE
spodarstw”. (Meldunek powiatowej
bojówki OUN i grupy UPA „Orły” z
dnia 12 maja 1944 r.; w: Józef Wyspiański: Barbarzyństwa OUN-UPA.
Lubin 2009, s. 148, a na s. 158 podaje
nazwiska 28 ofiar). Zostali zamordowani przez UPA: Błaszczyszyn i.n.,
lat bd. Błaszczyszyn i.n., lat bd, córka. Błaszczyszyn i.n., lat bd, córka.
Kordecki Franciszek, lat bd. Kubiszyn Józef, lat bd. Kubiszyn Jan, lat
bd, syn Kubiszyna. Kubiszyn Józef,
lat bd, syn Kubiszyna. Kubiszyn
Jan, lat 13, syn Ignacego. Kubiszyn
Ignacy, lat bd, rozcięli mu głowę siekierą, ale przeżył. Kubiszyn i.n., lat
bd, mąż. Kubiszyn i.n., lat bd, żona.
Kubiszyn i.n., lat bd, mąż. Kubiszyn
i.n., lat bd, żona. Kubiszyn i.n., lat
bd, ojciec. Kubiszyn i.n., lat bd, syn.
Kubiszyn i.n., lat bd, ojciec. Kubiszyn i.n., lat bd, syn. Kucharska i.n.,
lat bd, prawdopodobnie zamordowana. Kucharski i.n., 1.03.1944, lat bd,
mąż Kucharskiej. Kucharski i.n., lat
bd, syn Kucharskiego. Lis Marcin, lat
bd. Lis Anna, lat bd, córka Marcina.
Mizio i.n., lat bd, żona Józefa. Mizio
Edward, lat 4, syn Józefa. Słabicki
Piotr, lat bd. Słabicki Jan, lat 16, syn
Piotra. Sroka i.n., lat bd. Zadwórny
Michał, lat ok. 50. (Józef Wyspiański: Skutki napadów ukraińskich
nacjonalistów w powiecie Przemyślany. w: Ludobójstwo OUN-UPA na
Kresach Południowo-Wschodnich,
tom 10, Kędzierzyn-Koźle 2018).
14 i 15 kwietnia:
We wsi Radowice pow. Przemyślany Ukraińcy zamordowali 31 Polaków („Nasze Ziemie Wschodnie”, s.
19).
W nocy z 14 na 15 kwietnia:
We wsi Niedźwiednia pow. Żółkiew
banderowcy obrabowali i spalili gospodarstwa polskie oraz zamordowali
24 Polaków.
We wsi Podlesie pow. Złoczów zamordowali 4-osobową rodzinę Pietruszewskich.
We wsi Stanisławówka pow. Sokal
upowcy oraz chłopi ukraińscy ze
wsi Butryny i Turynka zamordowali
9 Polaków; chociaż Polacy podjęli
obronę.
15 kwietnia:
W miasteczku Baligród pow. Lesko
Ukraińcy zamordowali Stanisława
Klimka.
We wsi Bolechów - Salina pow. Dolina: „15.04.1944 r. zostało zamordowanych 7 osób NN.” (Prof. dr hab.
Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom 8).
We wsi Chodywańce pow. Tomaszów Lubelski Ukraińcy zamordowali 23 Polaków.
We wsi Dunajów pow. Przemyślany: „15.04.1944 r. zostali zamordowani: Leszczyński Władysław l.
60; Leszczyńska Helena l. 55, (jego
żona).” (Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria
– tom 8).
We wsi Hanaczów pow. Przemyślany Ukraińcy zamordowali 2 Polaków
(liczba ofiar w tej wsi osiągnęła 168
osób: 153 Polaków i 15 Żydów).
We wsi Kamionka Wołoska pow.
Rawa Ruska banderowcy zamordowali 9 Polaków.
We wsi Miedziaki pow. Brody: „Wedle obecnie złożonej nam relacji Delegatury Pol. K. O. dnia 15.IV.1944
w gromadzie Miedziaki [Lwów], zostało zamordowanych przez bandę
terrorystyczną 17 osób narodowości
polskiej, a to: 1. Karol Gerus, lat 63;
2. Michał Gerus, lat 54; 3. Karol Gerus, lat 17; 4. Józef Gerus, lat 55; 5.
Wawrzyniec Kość, lat 31; 6. Michał
Gerus, lat 32; 7. Jan Gryglewicz, lat
29; 8. Jan Gerus, lat 65; 9. Jan Węglowski, lat 55; 10. Michał Rzepal,
lat 22; 11. Mieczysław Swoboda, lat
25; 12. Józef Gerus, lat 23; 13. Michał Gerus, lat 26; 14. Michał Gerus,
lat 74; 15. Michał Błaszczyszyn, lat
54; 16. Walenty Błoński, lat 57; 17.

Franciszka Stupera, lat 47”. (1944,
8 czerwca – Pismo PolKO Lwów-powiat do Delegata RGO we Lwowie dotyczące napadów i mordów
dokonywanych na ludności polskiej
w Gromadzie Miedziaki i Rudno. W:
B. Ossol. 16721/1, s. 261). Siekierka
(s. 627, lwowskie) ofiary te wymienia
przy wsi Polana pow. Lwów z datą
mordu 12 kwietnia 1944 roku.
We wsi Mircze pow. Hrubieszów
sąsiedzi Ukraińcy w kolejnym napadzie zamordowali około 15 Polaków
i zrabowali ich dobytek.
We wsi Moszkowce, gm. Wojniłów,
pow. Kałusz: „15.04.1944 r. zostały
zamordowane 2 osoby NN.” (Prof. dr
hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom 8).
We wsi Ostrów koło Uhnowa pow.
Rawa Ruska: „15.04.44 r. została
zamordowana babka Adolfa Kondrackiego.” (Prof. dr hab. Leszek S.
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom 8).
We wsi Ożomla pow. Jaworów
Ukraińcy zamordowali 2 Polaków:
brata z siostrą. „Dnia 15 bm. w
Ożomli (9 km od Sądowej Wiszni)
[Jaworów] zamordowali Ukraińcy
Rudolfa Kąkolowskiego i jego siostrę
zamężną Jadwigę, przybyłych tam z
Sądowej Wiszni”. (1944, 26 kwietnia – Pismo PolKO Lwów-powiat do
Delegata RGO we Lwowie dotyczące
akcji terrorystycznych band ukraińskich skierowanych przeciw ludności polskiej. W: B. Ossol. 16721/1, s.
255).
We wsi Podłuby Wielkie pow. Jaworów upowcy zamordowali 3 rodziny polskie; tj. 11 Polaków.
We wsi Poluchów Wielki pow.
Przemyślany: „Dnia 15.04.1944 została zam. Stachowska Katarzyna.”
(Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz:
Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom 8).
We wsi Rozworzany pow. Przemyślany został przez Ukraińców
postrzelony w głowę i wywieziony
Krop Jan, 15.04.1944 r., wiek 31 lat.
(Józef Wyspiański: Skutki napadów
ukraińskich nacjonalistów w powiecie Przemyślany. w: Ludobójstwo
OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich, tom 10, Kędzierzyn-Koźle 2018).
We wsi Studzianka, gm. Pomichale,
pow. Kałusz: „15.04.1944 r. zostały
zamordowane 4 osoby NN.” (Prof. dr
hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom 8).
We wsi Szlatyn gm. Jarczów pow.
Tomaszów Lubelski: „Prawdopodobnie 15.04.1944 r. nacjonaliści
ukraińscy zabili 20 Polaków: 1. Chitroń Katarzyna l. 38, 2. Chitroń Jan l.
17, 3. Czok Wiktoria l. 72, 4. Czybak
Ewa l. 72, 5-6. Drzewisz Michał l. 78
i jego żona Maria l. 74, 7. Fediuk Jakub l. 55, 8. Górnik Maria l. 50, 9.
Gumowski Łukasz l. 55, 10. Kluch
Józef l. 75, 11. Kowbak Michała l. 85,
12. Maryńczak Anna l. 85, 13-14. Soroka Andrzej i Zofia, oboje l. 38, 15.
Szopa Katarzyna l. 51, 16. Szykuła
Anastazja l. 68, 17. Wojnar Barbara
l. 56, 18. Waryńczak i.n. l. 85, 19-20.
Osoby NN.” (Prof. dr hab. Leszek S.
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom 8).
We wsi Szpikołasy pow. Hrubieszów policjanci ukraińscy zamordowali 2 Polaków.
We wsi Świrz pow. Przemyślany
został zamordowany przez UPA gajowy Jan Flisak. Oraz: „W dniach 01
i 15.04.1944 r. zostali zam. Kowalów
Kazimierz l. 24 i Michal Jankowski.”
(Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz:
Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom 8).
We wsi Tuczna pow. Przemyślany
upowcy zamordowali 90 Polaków
(„Wiadomości z Ziem Wschodnich” nr 6, w: http://koris.com.ua/
other/14728/index.html?page=185).
Inni: 112 Polaków. Oraz: „Dnia 15
IV 44 r. we w[si] Tuczna zabito 66
Polaków, spalono 23 gospodarstwa.”
(Protokół ukraińskiego podziemia z

12 maja 1944 r. w sprawie akcji antypolskich. TARNOPOLSKIE. PROTOKÓŁ dotyczący akcji odwetowych w pow[iecie] przemyślańskim.
W: Polska i Ukraina w latach trzydziestych–czterdziestych XX wieku.
Tom 4. Część druga. Warszawa – Kijów 2005).
We wsi Uniów pow. Przemyślany:
„Dnia 15.04 1944 r. została zamordowana: Chudek Katarzyna półtora
roczku.” (Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria
– tom 8).
W okolicy wsi Wielkie Oczy pow.
Jaworów „Dn. 15 kwietnia zamordowali Ukraińcy posłańca, który przenosił pieniądze uchodźcom w Wielkich Oczach”. („Wiadomości z Ziem
Wschodnich” nr 6, w: http://koris.
com.ua/other/14728/index. html?page=185).
W połowie kwietnia 1944 roku:
We wsi Turady pow. Żydaczów
upowcy zamordowali 16 Polaków,
w tym dziecko kopiąc je butem oraz
dziewczynę z chłopcem związali drutem kolczastym i zakłuli nożami (Jastrzębski..., s. 430, stanisławowskie).
16 kwietnia:
We wsi Borynicze pow. Bóbrka
zamordowali 14 Polaków, w tym rodzinę hr. Mycielskiego: rodziców z
córką i synem.
We wsi Chotylub pow. Lubaczów
policjanci ukraińscy aresztowali 4
Polaków, którzy zaginęli bez wieści.
We wsi Czyszki pow. Sambor Ukraińcy zamordowali Polaka o nazwisku
Szemraj.
We Lwowie: „16.04.1944 r. został
zamordowany Feliks Śmichura i Leopold Jaremka.” (Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie...,
jw.; Seria – tom 8).
We wsi Łopuszna pow. Bóbrka banderowcy zamordowali 2 Polaków.
We wsi Petlikowce Stare pow. Buczacz dwóch esesmanów ukraińskich
z SS „Galizien – Hałyczyna” oraz
trzech upowców zastrzeliło wewnątrz
kościoła 5 Polaków, w tym siostrę zakonną Beatę Kogut oraz chłopców
lat 13 i 15, a także ciężko poranili
siostrę zakonną Kryspinę Walerię
Cnotę, którą uratowali przejeżdżający żołnierze niemieccy zabierając ją
do wojskowego szpitala polowego.
Zmarła po kilku miesiącach. Inni:
zamordowano: Kogut Beata (siostra
zakonna), Macyszyn Tomasz l. 21,
Rybicki Adolf l. 15, Skotnicki Władysław l. 13, Wójda Władysław l. 32 (z
Bobuliniec), Żeromski Tomasz l. 22.
(Kubów..., jw.).
W kol. Radowicze pow. Kowel
Ukraińcy zamordowali 20-letniego
Henryka Sobczyka.
We wsi Sarny pow. Jaworów banderowcy zamordowali 15 Polaków.
W rejonie wsi Zatyle pow. Lubaczów w pociągu Ukraińcy zamordowali 2 Polaków: mężczyznę i kobietę.
17 kwietnia („ruska” Wielkanoc):
We wsi Chodywańce pow. Tomaszów Lubelski: „17.04.1944 r. zostało przez sotnię UPA zamordowanych
47 mieszkańców wsi Rzyczki i Zaborze z byłego powiatu Rawa Ruska,
którzy schronili się w Chodywańcach w obawie przed napadami band
UPA. Oto ich nazwiska i wiek oraz
nazwiska i wiek mieszkańców Chodywaniec zamordowanych z nimi: 1.
Baran Stanisław l. 50 (z przysiółka
„Wydranogale”), 2. Baran Maria
l. 50, 3. Baran Agnieszka l. 22, 4.
Biłan Anastazja l. 50 ( z przysiółka
Szubary), 5. Cymerman Marcin l.
72 („Wydranogale”), 6. Cymerman
Paweł l. 22 (z przysiółka „Blich”),
7. Cymerman Władysław l. 7, 8. Cymerman Łukasz l. 9, 9. Długosz Jan l.
40 (z przysiółka „Dół”), 10. Długosz
Łukasz l. 65, 11. Długosz Marcin, syn
Łukasza l. 22 (z przysiółka „Dół”),
12. Długosz Marcin L. 65 (z przysiółka „Góra”), 13. Długosz Mila l. 35
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(z przysiółka „Góra”), 14. Długosz
Michał l. 65 (z przysiółka „Szewnia”), 15. Górak Jan l. 50 (z przysiółka „Góra”), 16. Jańczuk Jan l. 60
(z przysiółka „Szewnia”), 17. Kogut
Michał l. 55 (z przysiółka „Szewnia”), 18. Koprowski Władysław l.
22 (z przysiółka „Zaborze”), 19. Koprowska Katarzyna l. 20 (z przysiółka
„Zaborze”), 20. Kuman Jan l. 55 (z
przysiółka „Góra”), 21. Makolądra
Piotr l. 60 (z przysiółka „Blich”),
22. Makolądra Rozalia l. 55 , żona
Piotra (z przysiółka „Blich”), 23.
Makolądra Józef l. 30 (z przysiółka
„Góra”), 24. Miziuk Jan syn Józefa l.
30 (z przysiółka „Wydranogale”), 25.
Nogal Maria l. 50 (z przysiółka „Wydranogale”), 26. Olecka Anastazja l.
50 (z przysiółka „Szewnia”), 27. Pelc
Maria l. 50, żona Franciszka (ze wsi
Zaborze), 28. Pelc Franciszek l. 55
(ze wsi Zaborze), 29. Pomagel i.n. l.
40 (z przysiółka „Góra”), 30. Pochodeńko Agnieszka l. 60 (z przysiółka
„Szewnia”), 31. Salitra Józef l. 60
(z przysiółka „Szubary”), 32. Salitra
Michał l. 60 (z przysiółka „Szuwary”), 33. Słowik Anna l. 24 (z przysiółka „Szewnia”), 34-36. Zielińska
Anna l. 28 i jej córka Stanisława l. 9 i
syn Jan l. 3 (z przysiółka „Szubary”),
37-44. NN - 8 ludzi uprowadzonych.”
(Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz:
Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom 8).
Patrz też poniżej: „We wsi Rzeczki”.
We wsi Horodyszcze pow. Tarnopol
esesmani ukraińscy z SS „Galizien –
Hałyczyna” zamordowali ponad 50
Polaków i ograbili polskie zagrody
(“Na Rubieży” nr 26 / 1998).
We wsi Hujcze pow. Rawa Ruska w
majątku należącym przed wojną do
hrabiego Ronikera podczas nocnego
napadu banderowcy zamordowali co
najmniej 2 Polki i jednego Ukraińca. Zygmunt Mogiła Lisowski, który
cudem ocalał ostrzeżony nocą przez
ducha nie żyjącej już babci, relacjonuje: „Rano matka Muzyki nas obudziła. Opowiedziała nam, co banda
nacjonalistów wyrabiała w Hujczy.
Była tam gospodyni pani Gajewska i
służąca Zosia - obie zamordowali. W
moim pokoju szukali, wyważyli piękne, jesionowe drzwi. Nawet moje łóżko wywrócili, tak bardzo chcieli mnie
znaleźć. Rano zamordowali jeszcze
fornala Michalca, Ukraińca. U nacjonalistów ukraińskich panowała
zasada, że Ukrainiec, który miał żonę
Polkę i z nią córki, musiał je wszystkie zabić. Michalec był porządnym
człowiekiem, bardzo kochającym
rodzinę. Bronił jej, był potężnym i
bardzo silnym mężczyzną. W czasie
młocki brał pełny wór żyta tak, jakby
to była duża piłka, a tu przecież bronił swoich dzieci… Byłem tam później
i oglądałem jego chałupę. Wszystko
zdemolowali. Na ścianach było pełno
krwi. W końcu go zabili, ale i on nie
pozostał im dłużny. Wcześniej zabił
dwóch, czy trzech z nich. Tej strasznej nocy działy się dantejskie sceny.”.
(Marek A. Koprowski: Uratował
mnie duch babci; za: http://www.
kresy.pl/kresopedia,historia,ii-wojnaswiatowa?zobacz%2Furatowalmnie-duch-babci ). Lisowski podaje,
że był to rok 1943, ale jest niemal
pewne, że chodzi o rok 1944. W tym
dniu banderowcy dokonali rzezi w
sąsiedniej wsi Zaburze.
We wsi Kopań pow. Przemyślany w
kolejnym napadzie banderowcy spalili 12 gospodarstw i zamordowali 8
Polaków.
We wsi Kulczyce Rustrykalne i
Kulczyce Szlacheckie pow. Sambor
banderowcy obrabowali i spalili gospodarstwa polskie oraz zamordowali
15 Polaków. „16.4. Kulczyce, [Sambor] Zamordowany Szemraj, urzędnik Liegenschaftu z Czyszek”. (1944,
25 maja – Wykaz mordów i napadów
dokonanych na ludności polskiej w
okręgu drohobyckim i byłych powiatach: samborskim i turczańskim sporządzony w PolKO w Drohobyczu.
W: B. Ossol. 16722/1, s. 373-374).
We wsi Mietkie pow. Hrubieszów:
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Śledztwo IPN w sprawie zabójstwa
Antoniego K., dokonanego przez
ukraińskich nacjonalistów w dniu 17
kwietnia 1944 roku we wsi Miętkie
oraz rozstrzelania przez Niemców,
w listopadzie 1943 roku w Hrubieszowie Jana K., który wcześniej został zatrzymany przez policjantów
ukraińskich z posterunku w Sahryniu. (Sygn. S. 2/00/Zi). Stanisław K.
powiadomił OKŚZpNP w Lublinie
o tym, że w dniu 17 kwietnia 1944
r. ukraińscy nacjonaliści dokonali
zabójstwa jego ojca Antoniego K..
Miało to miejsce wówczas, gdy Antoni K., wraz z innymi znajomymi
osobami udał się z Tyszowic do miejscowości Miętkie. W czasie, gdy jego
towarzysze oddalili się w kierunku
Andrzejówki, do Antoniego K. podjechało trzech członków Ukraińskiej
Powstańczej Armii. Napastnicy ci,
przy pomocy ciężkich narzędzi zadali ofierze liczne ciosy w głowę oraz
wykłuli oczy. O tym fakcie członków
rodziny zamordowanego poinformowały przypadkowe osoby, które natknęły się na zwłoki Antoniego K.. Jak
ustalono w śledztwie w dniu 27 października 1943 roku brat Stanisława
K. - Jan K. (członek Armii Krajowej),
został zatrzymany przez ukraińskich
policjantów z posterunku w Sahryniu
i osadzony w areszcie. W czasie przetrzymywania w/w w areszcie znęcano
się nad nim. Na początku listopada
1943 roku Jan K. został przewieziony
do siedziby Gestapo w Hrubieszowie,
po czym w wykonaniu wyroku Sądu
Doraźnego Szefa Policji i Bezpieczeństwa Okręgu Lubelskiego z dnia
2 listopada 1943 roku zamordowano
go”. (IPN Lublin; Sygn. S. 2/00/Zi).
We wsi Ożomla pow. Jaworów banderowcy zamordowali 25 Polaków.
We wsi Rzeczki pow. Rawa Ruska
upowcy z oddziału „Hałajdy” zamordowali 15 Polaków (Motyka..., s.397;
Ukraińska...). Inni: „Pomordowani
przez U.P.A: wieś Rzyczki (obecnie
Riczky) pow. Rawa Ruska 17.04.1944
r. PRZYSIÓŁEK SZUBARY: Zielińska Anna lat 28, jej córka Stanisława
lat 9, jej syn Jan lat 3 , Saletra Michał
lat 80, Saletra Józef lat 60, Biłan Anastazja lat 50, Pich Franciszek lat 60.
PRZYSIÓŁEK WYDRA (NOGALE):
Baran Stanisław lat 60, Miziuk Jan
syn Józefa lat 30, Baran Maria lat
50, Cymerman Marcin lat 72, Baran
Agnieszka lat 22, Nogal Maria lat 50.
PRZYSIÓŁEK BLICH: Mikołądra
Piotr lat 60, jego żona lat 55, Cymerman Paweł lat 22, Cymerman Łukasz
lat 9, Cymerman Władysław lat 7.
PRZYSIÓŁEK DÓŁ: Długosz Jan lat
40, Długosz Łukasz lat 65, Długosz
Marcin syn Łukasza lat 24. WIOSKA
ZABORZE: Pelc Franciszek lat 55,
jego żona Maria lat 50, Koprowski
Władysław lat 22, Koprowska Katarzyna lat 20. PRZYSIÓŁEK SZEWNIA: Długosz Michał lat 60, Słowik
Anna lat 24, Pochodeńko Agnieszka
lat 60, Kogut Michał lat 55, Makolądra Józef lat 58, Jańczuk Jan lat 60,
Olecka Anastazja lat 50. PRZYSIÓŁEK GÓRA: Długosz Marcin lat 65,
Długosz Mila lat 35, Pomagel lat 40,
Górak Jan lat 50, Kliman Jan lat 55,
Makolądra Józef lat 30. Symboliczny grób pomordowanych znajduje się
na cmentarzu w Chodywańcach, pow.
Tomaszów Lub. Napis na nagrobku:
NIE ZEMSTA LECZ PAMIĘĆ I MODLITWA ZA OFIARY LUDOBÓJSTWA DOKONANEGO 17 KWIETNIA 1944 ROKU PRZEZ BANDY
UPA NA LUDNOŚCI POLSKIEJ W
MIEJSCOWOŚCI RZYCZKI ZABORZE. BOŻE! ABY NASZA ZIEMIA
RODZINNA NIGDY WIĘCEJ NIE
ZAZNAŁA CIERPIEŃ, KRWI I ŁEZ
PROSIMY CIĘ PANIE !!!” (Kazimiera Adamczyk, w: www.stankiewicze.
com/ludobojstwo.pl). „W ostatnim
czasie w powiecie Rawa Ruska padły ofiary terroru: 17.IV.1944. Życzki
wieś spalona, zabitych ok. 100 osób.”
(1944, kwiecień – Notatka opisana
w RGO w Krakowie na podstawie
informacji z terenu. Dotyczy wzmagającej się fali mordów i napadów
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na Polaków. W: B. Ossol. 16722/2, s.
145-150).
We wsi Stanisłówka pow, Żółkiew:
„17.4.44. Oddziały UPA („Hromowyj”) i bojówka „Dowbusza” zniszczyły polski punkt oporu Stanisłówkę.
Przy tym zlikwidowano około 80 mężczyzn Polaków.” (Polska i Ukraina w
latach trzydziestych–czterdziestych
XX wieku. Tom 4. Część druga. Warszawa – Kijów 2005).
We wsi Zabuż pow. Rawa Ruska
upowcy z sotni „Prołom” obrabowali
i spalili 15 gospodarstw polskich oraz
zamordowali 30 Polaków (Motyka...,
s. 397; Ukraińska...). Inni: We wsi
Zaborze pow. Rawa Ruska banderowcy zamordowali 20 mieszkańców
wsi i spalili 15 budynków (Siekierka..., s. 776, lwowskie). Oraz: „Dnia
17 IV 44 oddziały UPA, które działają na naszych terenach („Hałajda”,
„Prołom”) przeprowadziły akcję likwidacyjną siedzib polskich band w
Rawskiem – Rzyczki i Zaborze. W tym
samym dniu polska banda składająca się z kilkudziesięciu ludzi miała
wykonać, jak to stwierdził ponad
wszelką wątpliwość nasz wywiad,
antyukraińską akcję we wsi Zaborze.
Akcję polskiej bandy nasze oddziały
uprzedziły tylko o pół godziny. Oddział „Hałajdy” przeprowadził akcję
w Rzyczkach, gdzie zlikwidowano 15
polskich bandytów. W czasie akcji
„Hałajdy” nadjechało pod Rzyczki
10 samochodów niemieckiej Schutzpolizei i jedna tankietka z Rawy.
Między nimi a gniazdem karabinu
maszynowego „Hałajdy” wywiązała
się strzelanina. Jednak po pewnym
czasie Niemcy zaczęli dawać sygnały przez podniesienie karabinu w
obu rękach z okrzykiem: „Ukraina!
Ukraina!”, żeby powstrzymać ogień.
„Czornota” wytłumaczył im, w czym
rzecz, i [zaraz] po tym Niemcy odjechali, a akcja w Rzyczkach była kontynuowana. Oddział „Prołoma” w
tym samym czasie prowadził akcję w
Zaborzu, gdzie zlikwidowano 30 bandytów. Kilkunastu polskich bandytów
uciekło do lasu skąd ostrzeliwali się.
Własnych strat nie było.” (Sprawozdanie ukraińskiego podziemia z maja
1944 r. dotyczące akcji antypolskich;
w: Polska i Ukraina w latach trzydziestych–czterdziestych XX wieku.
Tom 4. Część druga. Warszawa – Kijów 2005).
18 kwietnia:
We wsi Baczów pow. Przemyślany
18.04.1944. zostało zamordowanych
przez Ukraińców 13 Polaków N.N.
(Józef Wyspiański: Skutki napadów
ukraińskich nacjonalistów w powiecie Przemyślany. w: Ludobójstwo
OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich, tom 10, Kędzierzyn-Koźle 2018)
We wsi Bieniaszówka pow. Lubaczów upowcy spalili wieś i zamordowali 2 Polaków.
We wsi Bogdanówka pow. Przemyślany: „18.04.1944 r. został zam. Zioberek Jan.” (prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7).
We wsi Dołpotów pow. Kałusz banderowcy uprowadzili i zamordowali
4 Polaków.
We wsi Drohomyśl pow. Jaworów:
„Dn. 18 IV zamordowano 1 osobę we
wsi Drohomyśl”. („Wiadomości z
Ziem Wschodnich” nr 6, w: http://koris.com.ua/other/ 14728/index.html?
Page=185).
We wsi Janczyn pow. Przemyślany
banderowcy zamordowali 3 Polaków („Wiadomości z Ziem Wschodnich” nr 6, w: http://koris.com.ua/
other/14728/index.html?page=185).
We wsi Kościejów pow. Lwów:
„18.04.44 r. zamordowano Polkę Kopytyńską A. l. 17.” (Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie...,
jw.; Seria – tom 8).
We wsi Majnicz pow. Sambor banderowcy zamordowali 1 Polkę oraz
uprowadzili 11 Polaków - mężczyzn,
którzy zaginęli (prawdopodobnie zostali zamordowani we wsi Wołoszcza

pow. Drohobycz). G. Motyka podaje,
że we wsi Mejnycz „bojówka OUN
zlikwidowała trzynastu Polaków (samych mężczyzn)” (s. 388). „17/18.4.
Majnicz, [Sambor] Uprowadzeni
przez bandę i zamordowani: Badecki
Jan, 40 lat; Badecki Franciszek, 15
lat; Szwajber Jan, 41 lat; Szwajber
Franciszek, 15 lat; Szwajber Franciszek, 50 lat; Szwajber Helena, 50 lat;
Szwajber Stefan, 22 lata; Szwajber
Józef, 15 lat; Szwajber Antoni, 12
lat; Szwajber Ludwik, 10 lat; Wróbel
Franciszek, 37 lat; Wróbel Tekla, 80
lat”. (1944, 25 maja – Wykaz mordów i napadów dokonanych na ludności polskiej w okręgu drohobyckim
i byłych powiatach: samborskim i
turczańskim sporządzony w PolKO w
Drohobyczu. W: B. Ossol. 16722/1,
s. 373-374). „W nocy z dn. 18 na 19
kwietnia napadnięto wieś Majnicz,
położoną 3 km od Wołoszczy, mordując 11 osób. Oliwy do ognia dolewa
policja ukr[aińska] ewakuowana z
zajętych przez sowietów wschodnich
powiatów, która przechwala się, że w
swoich stronach już skończyła z Polakami i że najwyższy czas, by powiat
drohobycki oczyścić. Drohobycz, dn.
27 IV 44.” („Wiadomości z Ziem
Wschodnich” nr 8; w: Polska i Ukraina w latach trzydziestych–czterdziestych XX wieku. Tom 4. Część druga.
Warszawa – Kijów 2005; za: IPN, Kr.
075/9, t. 1, k. 252–254).
We wsi Niedzieliska pow. Przemyślany spalili 18 gospodarstw i zamordowali 17 Polaków (wg meldunku
UPA 19 Polaków).
We wsi Radków pow. Tomaszów
Lubelski upowcy zamordowali 2
Polaków: 22-letnią Anielę Buczek i
30-letniego Władysława Buczek.
We wsi Wasylów Mały i kolonii
Marysin pow. Tomaszów Lubelski: ”18.04.44 r. zostali zamordowani przez UPA: Czech Henryk, Czech
Maria, Czech Piotr, Czech Zofia,
Dziurdzia Ludwik, Gąska Edward,
Kmieć Anatol, Kmieć Maria, Korpak
Jan, Lepionka Antoni, Lizak Dominik, Łatysz Władysław, Preisner Maria, Szklanny Józef, Szklanny Karol,
Szklanny Tadeusz, Teterycz Henryk,
Teterycz Jan, Teterycz Tareusz, Teterycz Weronika, Teterycz Zofia.” (Prof.
dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom 8).
W nocy z 18 na 19 kwietnia:
We wsi Żmijowiska pow. Lubaczów
upowcy zamordowali 7 Polaków z 3
rodzin oraz 1 Rosjanina.
19 kwietnia
We wsi Basznia Dolna pow. Lubaczów upowcy obrabowali plebanie i
zamordowali 5 Polaków.
We wsi Brusno Nowe pow. Lubaczów obrabowali i spalili plebanię
oraz zamordowali 57 Polaków. (J.
Węgierki : Oddziały leśne..., s. 108;
L. Sowa podaje liczbę 57 Polaków, w
tym 15 spalonych żywcem – s. 236
i 261).
We wsi Podciemno pow. Lwów banderowcy zamordowali 22 Polaków.
(„Sprawozdanie sytuacyjne z ziem
polskich”, nr 15/44; w: Instytut Polski i Muzeum im. gen Sikorskiego w
Londynie, No: PRM – 122).
We wsi Pyszówka koło Sądowej
Wiszni pow. Gródek Jagielloński:
„19.04.44 r. zamordowano wielu Polaków, szczegółów brak.” (Prof. dr
hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom 8).
We wsi Rudka pow. Lubaczów
upowcy z kurenia „Zaliźniaka” zamordowali 60 Polaków (inni podają
liczby: 58, 62 lub 75 zamordowanych
Polaków), w tym 7 dzieci do lat 9
oraz 12 kobiet (Siekierka..., s. 497 –
498, lwowskie; Sowa podaje datę 16
kwietnia i liczbę 75 Polaków, s. 260).
Śledztwo IPN Rzeszów S 68/09/Zi:
„W dniu 19 kwietnia 1944 r. o świcie,
tuż po rozejściu się do domów mieszkańców pełniących nocną wartę, wieś
została okrążona, a do jej centrum
wjechały furmanki z mężczyznami
w niemieckich mundurach, a także

ubranymi po cywilnemu. Zażądali
od sołtysa o nazwisku K. zwołania
zebrania pod pretekstem odebrania
od mieszkańców broni. Jednocześnie
zastrzeleni zostali w obecności rodzin mieszkający w pobliżu mężczyźni. Sprawcy podpalali zabudowania.
Wkrótce więc drewniane, kryte słomą
budynki stanęły w ogniu. Napastnicy
wrzucali do piwnic i schronów granaty, oddawali do ich wnętrza strzały z
broni palnej i jednocześnie zamykali
od zewnątrz drzwi, wiedząc, że w pomieszczeniach tych przebywają mężczyźni, kobiety i dzieci. Mieszkańcy
pozbawiani byli życia również w jarze, w którym schroniła się część ludności. Po oddaleniu się napastników
do zrujnowanej wsi przybyło niemieckie wojsko, które odjechało po przeprowadzonym rekonesansie. Pozbawieni dorobku życia mieszkańcy opuścili spaloną doszczętnie wieś, która
nie została już odbudowana. Po kilku
tygodniach do Rudki udali się młodzi
mężczyźni Paweł M. i Adam Ch. w
celu zabrania przedmiotów niezbędnych do życia. Na terenie Rudki zostali zaatakowani przez uzbrojonych
Ukraińców, którzy ujęli Adama Ch.,
związali mu ręce, przypięli do konia i
uprowadzili w kierunku wsi zamieszkiwanej przez Ukraińców. Jego losy
pozostają nieznane. Główną siłą
uderzeniową stanowił organizowany
w Gorajcu, pow. Lubaczów, oddział
zbrojny dowodzony przez Jana Sz.
„Żeleźniaka”. Jego trzonem była kilkudziesięcioosobowa grupa policjantów ukraińskich, którzy wraz z Janem
Sz. zdezerterowali z Rawy Ruskiej.
Wśród napastników byli Jan Sz. ps.
„Szum”, Teodor B. ps. „Bałaj” i nieustalony z imienia i nazwiska noszący
ps. „Gonta”, a także Grzegorz M. ps.
„Kalinowicz”. Pozostali napastnicy rekrutowali się z siatki cywilnej
Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów z Gorajca, a także z mieszkańców okolicznych wsi narodowości
ukraińskiej. W kilku przypadkach
mieszkańcy Rudki rozpoznali wśród
napastników Ukraińców mieszkających w sąsiadujących z Rudką
wsiach. Tożsamości ich nie zdołano
jednak ustalić. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie Ośrodek
Zamiejscowy w Przemyślu z dnia 24
czerwca 1960 r., sygn. VII K 21/60,
Jan Sz. „Żeleźniak” uznany został za
winnego między innymi tego, że idąc
na rękę władzy państwa niemieckiego zorganizował oddział UPA, którym
bezpośrednio dowodząc, wziął udział
w zabójstwach ludności polskiej, w
szczególności we wsiach Gorajec,
Chotylub, Cieszanów, Kowalówka
i Rudka, gdzie w dniu 19 kwietnia
1944 r., kierując bezpośrednio napadem na Rudkę, uczestniczył w zabójstwie około 75 osób. Na podstawie
literatury ustalono Jan Sz. „Szum”
zginął we wrześniu 1947 r., Teodor B.
„Bałaj” zginął w maju 1946 r., N.N.
„Gonta” zginął w czerwcu 1947 r., a
Grzegorz M. „Kalinowicz” skazany
został na karę śmierci, którą wykonano. Zdarzenia będące przedmiotem
śledztwa uznano za zbrodnie ludobójstwa, skoro nie były one dziełem
spontanicznym, ataków dokonywały
zorganizowane formacje militarne,
zaś przebieg zdarzeń, ich planowość,
systematyczność, rozmiary i skutki
wskazują, że ich celem było spowodowanie bezpowrotnego opuszczenia
tych terenów przez ludność narodowości polskiej. Cel ten o charakterze politycznym realizowany przez
formacje zbrojne nakreślony został
przez kierownictwo OUN-UPA. Przeprowadzone czynności nie ujawniły
sprawców zabójstwa Antoniego Sz.,
usiłowania zabójstwa Franciszka
W., zabójstwa Marcina M. i Adama
Ch. Postanowieniem z dnia 7 września 2009 r. umorzono śledztwo w
punkcie 1, 2 i 4 wobec niewykrycia
sprawców przestępstwa, w punkcie 3
w stosunku do Jana Sz. „Żeleźniaka”
wobec stwierdzenia, że postępowanie
karne co do tego samego czynu tej
samej osoby zostało prawomocnie
zakończone, w stosunku do Jana Sz.
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„Szuma”, Teodora B. i Grzegorza M.
wobec śmierci sprawców oraz wobec
niewykrycia pozostałych sprawców.”
Meldunek ukraiński podaje: „LUBACZOWSKIE:: 19.4.44 oddział UPA
„Mestnyky”2 zniszczył polską wieś
Rudkę. O godz. 5.30 oddział wkroczył do wsi i zażądał od sołtysa, żeby
ludność oddała broń, w przeciwnym
razie cała wieś zostanie spalona We
wsi dano odpowiedź odmowną, dlatego została ona spalona i zlikwidowano 80 Polaków” (Sprawozdanie
ukraińskiego podziemia z maja 1944
r. dotyczące akcji antypolskich ; w:
http://koris.com.ua/other/14728/index.html?page=159 ). „W ostatnim
czasie w powiecie Rawa Ruska padły ofiary terroru: 19.IV.1944. Rudka
wieś spalona, zabitych ok. 150 osób.”
(1944, kwiecień – Notatka opisana
w RGO w Krakowie na podstawie
informacji z terenu. Dotyczy wzmagającej się fali mordów i napadów
na Polaków. W: B. Ossol. 16722/2, s.
145-150).
We wsi Sapahów pow. Stanisławów
upowcy uprowadzili wszystkie rodziny polskie, które zaginęły bez wieści
– 27 Polaków, po czym obrabowali i
spalili ich gospodarstwa.
We wsi Siemianówka pow. Lwów
zorganizowano wyprawę po ocalałych ludzi ze wsi Huciska, którzy
kryli się w lesie po rzezi 12 kwietnia.
Poproszono kilku żołnierzy niemieckich, żeby towarzyszyli tej ekspedycji. W drodze powrotnej po mimo to
zostali napadnięci przez UPA. Stracili dwie furmanki, zginął Piotr Czerkawski z Siemianówki, a inny został
ranny.
W kolonii Steniatyn pow. Tomaszów Lubelski sotnia „Jahody” wymordowała ludność polską i spaliła
ich zabudowania, ilości ofiar nie ustalono. (Walki polsko-ukraińskie na
Lubelszczyźnie w latach 1943-1944;
www.kresy.pl ; 22 lutego 2012).
„Dnia 19.4.1944 oddział „Jahody”
wraz z czotą „Karmeluka” zrobił
wypad na polską kolonię Steniatyn,
która została zniszczona bez oporu.”
(Sprawozdanie ukraińskiego podziemia z maja 1944 r. dotyczące akcji
antypolskich; w: Polska i Ukraina w
latach trzydziestych–czterdziestych
XX wieku. Tom 4. Część druga. Warszawa – Kijów 2005).
17 i 20 kwietnia:
We wsi Rzyczki oraz wsi Zaborze
pow. Rawa Ruska: „Pomordowani
przez U.P.A. wieś Rzyczki (obecnie
Riczky) pow. Rawa Ruska 17.04 i
20.04 1944 r.:
PRZYSIÓŁEK SZUBARY:
Zielińska Anna lat 28
Jej córka Stanisława lat 9
Jej syn Jak lat 3
Saletra Michał lat 80
Saletra Józef lat 60
Biłan Anastazja lat 50
Pich Franciszek lat 60
PRZYSIÓŁEK WYDRA (NOGALE)
Baran Stanisław lat 60
Miziuk Jan syn Józefa lat 30
Baran Maria lat 50
Cymerman Marcin lat 72
Baran Agnieszka lat 22
Nogal Maria lat 50
PRZYSIÓŁEK BLICH
Mikołądra Piotr lat 60
Jego żona lat 55
Cymerman Paweł lat 22
Cymerman Łukasz lat 9
Cymerman Władysław lat 7
PRZYSIÓŁEK DÓŁ
Długosz Jan lat 40
Długosz Łukasz lat 65
Długosz Marcin syn Łukasza lat 24
WIOSKA ZABORZE
Pelc Franciszek lat 55
Jego żona Maria lat 50
Koprowski Władysław lat 22

www.ksi.btx.pl
Koprowska Katarzyna lat 20
PRZYSIÓŁEK SZEWNIA
Długosz Michał lat 60
Słowik Anna lat 24
Pochodeńko Agnieszka lat 60
Kogut Michał lat 55
Makolądra Józef lat 58
Jańczuk Jan lat 60
Olecka Anastazja lat 50
PRZYSIÓŁEK GÓRA
Długosz Marcin lat 65
Długosz Mila lat 35
Pomagel lat 40
Górak Jan lat 50
Kliman Jan lat 55
Makolądra Józef lat 30
Symboliczny grób pomordowanych
znajduje się na cmentarzu w Chodywańcach, pow. Tomaszów Lub. /.../
Z rzezi uratował się Paweł Dreźniak
(drugi brat pań Dreźniak), który dotarł do mojej rodziny wszystko jej
opowiadając. Pracował w polu usłyszał straszny krzyk, biegł na pomoc,
ale Ukrainiec z obstawy kazał mu
uciekać, krzycząc „udiraj”. Paweł
przesiedział noc w oborze w ukryciu,
do której rano przyszła doić krowy
jego siostra Nastka, głośno płakała
(straciła córkę Jadwigę i dwie siostry Franciszkę i Marię), odezwał
się do niej, ona zapytała „Pawluniu
to ty żyjesz”? i opowiedziała mu o
strasznych wydarzeniach, kiedy to
po dokonaniu morderstw Ukraińcy
zorganizowali przyjęcie racząc się
wódką i przechwalając, jeden z nich
opowiadał, jak bił pałką uciekająca
Franciszkę Kaczor, „że aż jej oczy
wyskoczyli” (Kazimiera Adamczyk,
w: www.stankiewicze.com/ludobojstwo.pl). Patrz też wyżej: 17 kwietnia...
W nocy z 19 na 20 kwietnia
We wsi Łysiec pow. Stanisławów
banderowcy zamordowali 22 Polaków („Sprawozdanie sytuacyjne z
ziem polskich”, nr 15/44; w: Instytut
Polski i Muzeum im. gen Sikorskiego
w Londynie, No: PRM – 122).
We wsi Pacyków pow. Stanisławów
„W nocy z 19 na 20.IV. Pacyków
– kilkanaście ofiar” („Sprawozdanie sytuacyjne z ziem polskich”, nr
15/44; w: Instytut Polski i Muzeum
im. gen Sikorskiego w Londynie, No:
PRM – 122).
20 kwietnia
W miasteczku Borysław pow. Drohobycz: „Około 20.04.44 r. został
zamordowany Skibiński Tadeusz.”.
(Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz:
Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom 8).
We wsi Chlebowice Świrskie pow.
Przemyślany: „Dnia 20.04.1944 r.
został zam. Kowalów Michał l. 23,
syn Grzegorza.” (Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie...,
jw.; Seria – tom 8).
We wsi Jamnica pow. Tarnobrzeg
obrabowali gospodarstwa polskie i
zamordowali 9 Polaków.
We wsi Jędrzejówka pow. Lubaczów zamordowali 4 młodych Polaków, w tym lat 15.
We wsi Kopanki pow. Kałusz: „Wykaz polskich mieszkańców gromady
Kopanki gmina Tomaszowce Landkomisariatu kałuskiego, potrzebujących
pomocy w artykułach żywnościowych, zamieszkałych obecnie w Kałuszu: Radziszewski Michał 41, zabity
20/4. 1944” (1944, kwiecień/maj
– Pismo PolKO Kałusz do Delegata
RGO we Lwowie zawierające dwadzieścia pięć imiennych wykazów
mieszkańców
Landskomissariatu
kałuskiego, poszkodowanych przez
napady ukraińskie. W: B. Ossol.
16221/1, s. 201-277, 281).
We wsi Krowica Hołodowska pow.
Lubaczów zamordowali i spalili w
domach 6 Polaków, w tym kobietę.
We wsi Narajów pow. Brzeżany został zamordowany Wiatkowski Paweł
mąż Marii l. 47 (prof. dr hab. Leszek
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Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom
7).
We wsi Rozważ pow. Złoczów: „Napad nastąpił 20.04.1944 r. Zostali zamordowani: 1-2. Bańkowski Tadeusz
l. 30 i jego żona Katarzyna i.n.; 3-4.
Korczyński Tomasz i jego żona Tekla;
5-6. Koziorowski Michał i żona Maria l. 65; 7. Liszczelski Jan l. 60 8.
Mach Michał l. 87; 9-10. Parobecki
Bronisław i Mikołaj (ojciec i syn). 1112. Wierzbicki Jan l. 60 i jego żona
i.n.; 13. Wojtyna Antoni l. 70; 14-15.
Wojtyna Stanisław l. 55 i Władysław
l. 35. Sprawcy są znani”. (prof. dr
hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7).
We wsi Rybotycze pow. Dobromil
zastrzelili gajowego o nazwisku Korbecki.
We wsi Rzeczki pow. Rawa Ruska
zamordowali 30 Polaków (Sowa..., s.
235). Patrz też wyżej: 17 kwietnia...;
oraz: 17 i 20 kwietnia...
We wsi Sucha Wola pow. Lubaczów
zamordowali Annę Wojtak, lat 73.
We wsi Świrz pow. Przemyślany:
„Dnia 20.04.1944 r. został zam. Partyka i.n. l. 31.” (Prof. dr hab. Leszek
S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;
Seria – tom 8).
W dniach 19 – 21 kwietnia:
W miasteczku Kuty pow. Kosów
Huculski: „Apogeum zbrodni banderowców przypadło na dni 19 – 21
kwietnia. W te dni Rosjanie przekupieni za wódkę opuścili miasteczko.
Zbrodniarze mordowali wyłącznie w
nocy, według ustalonej listy. Początkowo – tylko mężczyzn, jednak później zabijali także bezbronne kobiety i
dzieci. Po zabiciu obecnych osób i
ograbieniu domu podpalali go, czekając aż zaczną uciekać osoby z kryjówek. Banderowcy znęcali się także
nad swoimi ofiarami. Na przykład inżynier Zaremba został przez nich
ukrzyżowany.”
(http://kresowiacy.
com/2014/04/bandyckie-mordy-w-kutach-rok-194/ 4 ). Relacja Wojciecha Migockiego: „Okrucieństwo nie
ominęło zacnej i patriotycznej rodziny Czajkowskich. Rozegrała się tu
straszliwa tragedia. Do palącego się
domu wtrącono pp. Czajkowskich, a
następnie w płomieniach zastrzelono.
Córki uprowadzono do lasu, zgwałcono i zamordowano.” Relacja Anny
Mojzesowicz: „Podpalali domy, a
kto w nich był – żywy nie wyszedł.
Tam, gdzie schował się mój brat, było
więcej osób. Przede wszystkim mężczyzn. Około godziny 10-tej w nocy
podpalono wszystkie domy na ulicy,
na której był nasz dom i dom naszej
sąsiadki, która dała bratu schronienie. Słyszałam też stamtąd strzały, ale
iść tam nie mogłam, bo ulice były zapełnione zamaskowanymi ludźmi-potworami. Jak spotkali kogoś na ulicy,
to z życiem nie puszczali. A zresztą co
mogłam pomóc? Ukraińcy strzelali
do swoich ofiar i mordowali inaczej.
Np. męża mojej kuzynki wyprowadzili
z domu parę kroków dalej i zakłuli
nożami, a kolegę mego brata sztyletem przygwoździli do płotu. Ludzie
kryli się po sadach, a część chowała
się w murach kościoła ormiańskiego.
Na kościół jakoś nie mieli odwagi napaść. Tak trwało do rana. Rankiem
wszystko ucichło. Wtedy poszłyśmy
do domu, gdzie brat szukał schronienia. Z domu ani śladu, spalony był,
tylko resztki dymiły. Te osoby, które
kryły się razem z bratem, zabito
wszystkie i spalono razem z domem, a
brat zraniony wyskoczył oknem i później go dobili. Leżał pod drzewem
martwy, w nadpalonym ubraniu. W
tym dniu spalono 30 z 40 domów,
prawie wszystkie ormiańskie, a zabito
60 Ormian spośród tych, których znałam i naliczyłam.” Relacja Hanny
Wolf: „Banderowcy nie oszczędzili
nawet polsko-ukraińskiego małżeństwa. Ożeniony z Polką Włodzimierz
Drebet (lat 34) został zabity ok. 40
ukłuciami bagnetem za odmowę własnoręcznego zabicia swojej żony i
swojego dziecka. Jego żona, Helena z
domu Łucka, została zamordowana

przez poćwiartowanie. Ich 4-letni
syn, Henryk został zarżnięty nożem.”
Relacja Anny Danilewicz: „Niektórzy nie chcieli zostawić swoich domów na pastwę grabieży, a jedna staruszka powiedziała, że chce umrzeć
we własnym domu. Jej córka, Anna
Mojzesowicz, zwana Handzą, schroniła się w kościele wraz z mężem i
dwoma synami. Była jednak niespokojna o los matki, ponieważ Ukraińcy
chodzili po domach, mordowali tam
kogo zastali z Polaków lub Ormian, a
domy ich palili, jeżeli obok za blisko
nie było domu ukraińskiego. Postanowiła iść do domu zobaczyć matkę.
Wszyscy odradzali, bo kto wyszedł z
kościoła, zostawał zastrzelony przez
bandy ukraińskie, które oblegały kościół. Jednak nikt nie mógł odwieść ją
od tego zamiaru i poszła. Została zastrzelona w ogrodach niedaleko
domu. Jej mąż i dwóch synów zostali
z innymi w kościele i ocaleli. Ale zanim to nastąpiło, przeżyli niesamowity strach. Kończyła się żywność i
woda, a ocalenia nie było widać.”
Relacja Rypsymy Janowicz: „Dopiero na drugi dzień spalono nasz dom, a
mego brata Mikołaja Janowicza, jego
żonę i córkę zastrzelili Ukraińcy, gdy
tamci szli, aby zobaczyć, czy uratował się nasz dom.” Relacja Wojciecha Migockiego: „O jakieś 50 metrów od domu Moskaluków stał duży
budynek kryty blachą, dom ciotki Petronelii Donigiewiczowej, która prowadziła pensjonat dla letników, licznie odwiedzających Kuty dla ich klimatycznych walorów. Ukraińcy nie
oszczędzili pięknego, nowego domu,
a ciotkę Donigiewiczową zastrzelono
i wrzucono do płonącego budynku.
/.../ W pobliżu domu Antoniewiczów
stał budynek nieco oddalony od drogi
głównej, też bardzo typowy dom ormiański rodziny Łomejów. Zamieszkiwała w nim ciotka z córką i ciężko
przewlekle chorym synem. Dom również spalono doszczętnie, a ciotkę i
chorego syna zastrzelono. Córka,
Roma, zdołała się ukryć, a potem
uciec. /.../ Koło studni (przy starym
więzieniu) bestialsko zastrzelono Haneczkę Mojzesowiczową, żonę Mikołaja (Mika), gdy biegła do palącego
się domu. /.../ Idąc w kierunku „baszty” gościńcem, wspinającym się zakolami, na pierwszym zakręcie był
schowany za skarpą dom Bogdana
Mojzesowicza, znakomitego przedstawiciela kuckich Ormian. Bogobojna rodzina, trzech wykształconych
synów i córka Anna, trzymająca w
swym ręku całe gospodarstwo, poświęcająca osobistą niewieścią karierę dla dobra rodziny. Także i tych
Mojzesowiczów nie oszczędzono.
Dom spalono, syna Mikołaja (Kicia),
inżyniera leśnika, ukrywającego się
w szopie sąsiadującego gospodarstwa, zastrzelono w tej właśnie szopie. Dwaj młodsi synowie, powołani
do służby wojskowej, uniknęli śmierci, a córka Anna, cudem ocalała wraz
z Majką i Jasiem, dziećmi Kicia Mojzesowicza, Bogu dzięki żyje i ma
znaczny udział w niniejszym opisie
zbrodniczych akcji ukraińskich siepaczy. Może kilkadziesiąt metrów za kościołem ormiańskim, idąc w kierunku
cerkwi przy ul. Tiudowskiej, znajdował się dom Dawidowiczów. Była to
stara ormiańska familia, która ofiarowała Kościołowi na usługi bardzo
światłego księdza prałata, pełniącego chwalebne zadania w Kurii Biskupiej we Lwowie i w sławnej katedrze
ormiańskiej przy ul. Skarbkówskiej.
Ksiądz Bogdan Dawidowicz sprawował też czynności katechetyczne w
Bursie Ormiańskiej położonej w pobliżu katedry. Rodzinnego domu ks.
Dawidowicza również nie oszczędzono. Od jego brata żądali Ukraińcy
dolarów, a chcąc je dostać, znęcali
się nad rodziną i w końcu zastrzelili.”
Relacja Alicji Grażyny Gantner: „Z
naszego domu wszyscy zdążyli uciec,
ale pozostała prababcia, która ze
względu na wiek nie chciała się nigdzie ruszać. Poza tym, postanowiła
udawać rusińską służącą. Gdy do
domu wpadli banderowcy, od razu

rozpoznała ich szefa, choć był on zamaskowany. Był nim pop Zakrzewski.
On też ją rozpoznał i dlatego walnął
ją kolbą karabinu w głowę, aby go
nie wydała. Myślał, że ją zabił, ale
ona przeżyła i wszystko to nam opowiedziała. Od uderzenia ogłuchła
jednak całkowicie.” Relacja Anny
Danilewicz: „W Śniatyniu, gdzie stacjonowały wojska sowieckie, przyszedł do dowództwa jakiś zakonnik i
powiedział, że w Kutach są oblężeni
w kościele ludzie, i prosił, żeby pospieszyli im z pomocą. Ponieważ i tak
mieli się posuwać na zachód, wyruszyli w kierunku Kut. Kiedy Ukraińcy
uciekli przed Armią Czerwoną, ludzie
będący w kościele otworzyli drzwi i z
wdzięcznością za ocalenie życia padali przed żołnierzami na kolana i
całowali im nogi. Pytali przybyłych,
skąd dowiedzieli się, że byli uwięzieni
w kościele. Żołnierze odpowiedzieli,
że w Śniatyniu przyszedł do nich z tą
wiadomością ksiądz. Kiedy spojrzeli
na ołtarz, w którym był obraz św. Antoniego, dodali: „O, tu macie jego
fotografię. On był w Śniatyniu i prosił, żebyśmy pospieszyli Wam na pomoc.” Relacja Jadwigi Migockiej-Drzazga: „Potem poszli na swoje
śmiecie, wiedząc, że są bezpieczni.
Wówczas dowiedzieli się, ile osób zamordowano – dwieście. Każdy miał
ręce pełne roboty, bo trzeba było
grzebać swoich najbliższych. Zrobili
wspólną mogiłę, od wejścia bramy
cmentarnej po prawej stronie przy
parkanie. Tyle rozpaczy, żalu, dlatego
tak dokładnie opisałam, ten czas kiedy byłam w Kutach, a co widziałam i
przeżyłam, przelałam na papier dla
potomnych.” (Relacje pochodzą z
książki ks. Tadeusza Isakowicz-Zaleskiego: “Przemilczane ludobójstwo
na Kresach”). Wiesław Świderski:
„Mój ojciec, a także moja kuzynka
Emilia Podkowska z koleżanką Haliną Budzinską z Kosowa ukryli się u
Ukrainki p. Huculak na strychu. W
pewnym momencie zjawił się u niej /
według relacji mojej kuzynki, która
obserwowała sytuację przez okienko
na strychu/ mieszkający po drugiej
stronie ulicy krewny tej pani i powiedział „my wiemy, ze Świderski jest u
was, każcie mu zejść ze strychu, bo
inaczej spalimy wam dom”. Ona poleciła memu ojcu zejść ze strychu. Ojciec zszedł i przeszedł na sąsiednie
podwórze ormiańskiej rodziny Agopsowiczow. Tam banderowcy dobrali
się do ojca, kłuli nożami, potem uderzyli: „obuchem” siekiery w głowę i
zapalili po obu stronach dwa polana
drzewa i tak ojciec palił się /nie wiem
czy jeszcze żył, czy po uderzeniu siekierą stracił już życie.” (Wiesław
Świderski: Wspomnienia z Kut - tragiczny kwiecień 1944; Chicago, w
styczniu 2011; w: http://fundacjaormianska.pl/cmentarze/wspomnienia-z-kut-tragiczny-kwiecie-194/ ).
21 kwietnia:
We wsi Brusno Nowe pow. Lubaczów banderowcy zamordowali
37-letnią Ewę Maciąg ze wsi Narol.
We wsi Dąbrowa pow. Przemyślany: „21.04.1944 r. zabito 2 Polaków
NN”. (prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7).
We wsi Łopuszna pow. Przemyślany: „Dn. 21 IV zamordowali 2 osoby w Łopusznej”. („Wiadomości z
Ziem Wschodnich” nr 6; w: IPN Kr.
075/9, t. 1, k. 223–224, 232–233; za:
Polska i Ukraina w latach trzydziestych–czterdziestych XX wieku. Tom
4. Część druga. Warszawa – Kijów
2005).
We wsi Moosberg pow. Jaworów
w kolejnym napadzie spalili 10 gospodarstw polskich i zamordowali
20 Polaków. „Dnia 21 bm. napadła
banda ukraińska na wieś niemiecką
Mosberg [Jaworów] i spaliła około
10 domów zamieszkałych przez ludność polską. Liczba ofiar nieznana.
Niemieckim mieszkańcom tej wsi
żadnej szkody nie uczyniono. Dnia
21 bm. ludność polska zamieszkała
w Mużyłowicach, Antoniówce obok
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Mosbergu pod wpływem gróźb bezpośrednich sąsiadów narodowości
ukraińskiej zbiegła gromadnie do
pobliskiej gromady Rydatycze i przygotowuje się do wyjazdu za San”.
(1944, 26 kwietnia – Pismo PolKO
Lwów-powiat do Delegata RGO we
Lwowie dotyczące akcji terrorystycznych band ukraińskich skierowanych
przeciw ludności polskiej. W: B.
Ossol. 16721/1, s. 255).
We wsi Narol pow. Lubaczów banderowcy zamordowali 3 Polaków, w
tym 18-letniego partyzanta AK Edmunda Koczana ps. „Łoza”.
We wsi Olesiów pow. Stanisławów
spalili większość gospodarstw i zamordowali co najmniej 12 Polaków.
We wsi Pawełcze pow. Stanisławów
obrabowali gospodarstwa i zamordowali 18 Polaków.
We wsi Pawłokoma pow. Brzozów
policjanci ukraińscy z Jawornika
Ruskiego aresztowali 2 Polaków, po
których ślad zaginął
22 kwietnia:
We wsi Chotylub pow. Lubaczów
upowcy zamordowali 11 Polaków.
We wsi Dębiny pow. Lubaczów
(przysiółek Wólki Horynieckiej) zamordowali 6 Polaków, w tym 2-letniego Jana Czerwonkę.
We wsi Witków pow. Hrubieszów
Ukraińcy na służbie niemieckiej zamordowali 8 Polaków, w tym lat: 14,
17 i 18.
W nocy z 22 na 23 kwietnia:
W mieście Kosów Huculski woj.
stanisławowskie upowcy zamordowali 31 Polaków. „Mego ojca banderowcy związali obłożywszy z obu
stron deskami i piłą obcięli głowę,
którą rozbili n dwie części: górną
i dolną. /.../ Przypuszczaliśmy wtedy, że rozbito głowę, by zabrać złote zęby, które miał w dolnej i górnej
szczęce” (Jastrzębski..., s. 219, stanisławowskie)
23 kwietnia (greckokatolicka
Wielkanoc):
We wsi Bohorodczany Stare pow.
Stanisławów: „23. IV. 1944 Bohorodczany Stare pow. Stanisławów.
Zabici: Stacherski Antoni syn Antoniego; Petryczka Michał syn Stefana;
Petryczka Stefania ze Strzeleckich;
Komusiński, były wachmistrz ułanów, jego żona, syn i córka.” (1944,
17 lipca – Pismo PolKO w Stanisławowie do Dyrektora RGO w Krakowie zawierające imienny spis osób
uprowadzonych i zamordowanych
od początku napadów, od września
1943 do 15 lipca 1944. W: B. Ossol.
16721/1, s. 349-373).
We wsi Borowa Góra pow. Lubaczów zamordowali 70-letniego Konstantego Nowaka.
We wsi Łukawica pow. Lubaczów
miejscowi banderowcy zamordowali
żołnierza BCh-AK Ludwika Niedużaka.
We wsi Majdan Stary pow. Radziechów banderowcy zamordowali 33
Polaków, całe rodziny; matkę z córką spalili żywcem w stodole. „Mój
Ojciec pochodził z Majdanu Starego powiat Radziechów Dotarłam do
dwu spisów mieszkańców wsi Majdan
Stary, którzy zostali pomordowani w
opisywanym czasie. Jedną z nich jest
lista sporządzona przez Bronisława
Jasińskiego i druga, sporządzona
przez Jana Jasińskiego. Lista wujka
Bronka zawiera następujące nazwiska: 1. Baran Piotr lat 51; 2. Bakuliński Mikołaj lat 48; 3. Bakulińska
( spaleni żywcem); 4. Długosz Władysław lat 48; 5. Gawlicki Michał lat
62; 6. Jasiński Michał lat 52; 7. Jasińska Maria lat 42; 8. Jasińska Stanisława lat 16; 9. Krzyszpin Edward
lat 10; 10. Łukomowski Jan lat 45; 11.
Pańczuk Bronisław lat 34; 12. Pikulska Władysława lat 60 ; 13. Pikulski
Władysław (syn) lat 34; 14. Pikulski
Mikołaj lat 36; 15. Ożga Michał lat
40; 16. Ożga Ludwik lat 34; 17. Ożga
Kazimierz lat 45; 18. Ożga Edward
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lat 16; 19. Turowski Jan lat 52; 20.
Wiśniowski Jan lat 44; 21. Zubuński
lat 38. Listę tę uzupełniają listy pisane do mego ojca, gdzie wymienieni
są jeszcze: 1. Wiśniowski Jacku; 2.
Sacharka Balij; 3. J. Trochimczaków.
Aresztowani i zamordowani za należność do AK i za posiadanie broni: 1.
Bakuliński Bronisław; 2. Buczkiewicz
Michał; 3. Gawlicki Józef ( za posiadanie broni); 4. Jasiński Kazimierz;
5. Kowal Jan ( za posiadanie broni)”.
(Krystyna Busza de domo Gawlicka;
w: www.stankiewicze.com/ludobojstwo.pl ). H. Komański, Sz. Siekierka..., na s. 316 datują napad UPA na
Majdan Stary na 23 kwietnia 1944
roku; wśród podanych przez nich 32
ofiar nie ma wszystkich ww. nazwisk.
We wsi Prusie pow. Lubaczów upowcy zamordowali 9 Polaków.
We wsi Radróż pow. Rawa Ruska
zamordowali 13 Polaków i 1 Ukraińca. „Przysiółek Radruża Jamnice,
który teraz jest po stronie Ukraińskiej, był miejscem, gdzie mieszkali
Polacy. 23 kwietnia 1944 roku ludzie
z Jamnic pod wieczór zbierali się do
swoich kryjówek, niestety nie zdążyli tym razem. Ukrainiec z sąsiedniej
wioski zatrzymał ich dając czas banderowcom na okrążenie wioski. Nagle zeszli się ze wszystkich stron do
wioski i zebrali mieszkańców w jedno
miejsce. Jeden z leżących Polaków
postanowił uciekać bo wiedział, że
zaraz go zastrzelą. Upowcy zaczęli
strzelać za nim, ale uciekł i ukrył się
na strychu jednego z domów. Wywołało to panikę i inni zaczęli uciekać,
upowcy zaczęli ich ścigać. Niektórym
udało się uciec, inni zostali brutalnie zamordowani. Józef Ryba został
zadźgany nożem i dobity strzałem z
broni palnej. Julian, Jan i Kazimierz
Benedykowie zostali zamordowani w
młynie. Zginęli też: Wojciech Jacek,
Franciszek Jacek, Kazimierz Ryba,
Katarzyna Zelik, Jan Hałucha. Upowcy podpalili domy i jednocześnie zabrali się do rabunku. Kradli żywność,
cenniejsze przedmioty, jednocześnie
naigrywali się wyzywając Polaków
na różne perfidne sposoby. W oddali
było słychać krzyki, płacze, ryk zwierząt i ciągłe strzały. Wielu Ukraińców
z Radruża cieszyło się na ten widok.
Potem dokańczali rabunek biorąc
wszystko co tylko możliwe, nawet ule
z pszczołami.” (http://zlubaczowa.
pl/index.php/news/wydarzenia/2084-w-radruzu-uczcza-pamiecmieszkancow-pomordowanychprzez-upa ).
We wsi Tuczna pow. Przemyślany
podczas drugiego napadu banderowcy zamordowali około 60 Polaków
(Komański…, s. 304). „Moje ciocie,
Maria i Kazimiera Górska oraz babcia Józefa Górska urodziły się we wsi
Tuczna, powiat Przemyślany, woj.
tarnopolskie. Była to wieś o mieszanej, polsko-ukraińskiej ludności. /.../
Ostatni napad na Tuczne, jaki pamiętają siostry, miał miejsce około
20 kwietnia 1944 roku w dzień, około godziny 14:00. Ukraińcy otoczyli
wieś i zaczęli podpalać. Tata, który
zazwyczaj uciekał w pola, tym razem
musiał schronić się gdzie indziej, bo
wieś była już otoczona i nie było możliwości się przedrzeć. Ukrył się w stodole. Był pewien, że jej nie podpalą,
ponieważ stała w pobliżu ukraińskich
zabudowań. Babcię sióstr rozstrzelano przed domem. Następnie przyszli do domu po mamę. Wywlekli ją
przed dom, razem z córką Marysią,
która była uwieszona na jej szyi. Na
widok tylu uzbrojonych ludzi czekających na podwórku, Marysia ze strachu puściła mamę i zaczęła uciekać.
Biegnąc w stronę szopy sąsiadów
usłyszała dwa strzały. Mama, gdy ją
zastrzelono, miała około 28 lat. Ciocia Marysia schowała się pod wozem
w szopie u ciotki, która wyszła za
Ukraińca. Schowana tam widziała,
jak tata paląc się wybiega ze stodoły.
Rodzeństwo mamy, 35-letniego Marcina i 18-letnią Marysię, mieszkające
niedaleko domu dziewczynek, także
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zamordowano. Marysię Ukraińcy
zabrali ze sobą do lasu. Zgwałcili,
obcięli jej piersi i powiesili. Ukraińcy po zastrzeleniu mamy zaczęli szukać taty. Nie było go w domu, więc
weszli do stodoły. Kłuli bagnetami
słomę, ale nikogo nie znaleźli, choć
wiedzieli, że gdzieś tu się ukrywa.
Zdenerwowali się i podpalili stodołę.
Tata nie chciał od razu wyjść z ukrycia, bo słyszał ich głosy. Chodzili wokół stodoły i czekali, aż ktoś wybiegnie. Tata zaczął dusić się od dymu.
Najpierw próbował oddychać przez
ubranie, potem włożył sobie ziemię
do ust. Tkwił w stodole tak długo,
aż był pewien, że Ukraińcy odeszli.
Wtedy, już płonący, pobiegł do domu
stryja, by zobaczyć czy ktoś z rodziny
ocalał. W domu leżały ciała całej rodziny wraz z dziećmi poukładane na
stercie. Wybiegł stamtąd i wskoczył
do rzeczki, by się ugasić. Ciocia Marysia widziała, jak tata biegnie paląc
się, a zanim ciągnie się białą smuga.
Potem pytała go, co się tak paliło, czy
był może pozawijany w jakieś szmaty,
a on odpowiedział, że nie, że to skóra
na nim się tak paliła. Jak tata wybiegł
ze stodoły, dom już też płonął. Ciocia
Kazia (wtedy 6 lat) i babcia Józia
(wtedy 4 lata) przez cały czas siedziały w pobliżu płonącego domu na
worku ze zbożem. Wokół nich chodzili
Ukraińcy. Nie byli umundurowani,
ale mieli karabiny. Tata, dalej uciekał
rzeczką, aż dotarł do domu krewnej
Michaliny. Był cały opuchnięty i poparzony, prawie już nic nie widział
na oczy. Krewna mu poradziła, żeby
się u niej nie zatrzymywał, bo jej syn
jest w “bandziorach” i jak wróci do
domu, to na pewno się zainteresuje
gościem. Zaprowadziła go więc do
lasu, do kryjówki. Następnie pomogła
mu dostać się do Chlebowic, gdzie
mieszkała Wiktoria Stopyra, siostra
taty. Wiktoria poprosiła swojego sąsiada, Ukraińca, by zawiózł tatę do
szpitala w Świrzu. Sąsiad pojechał z
tatą do Świrza. Upowcy zamordowali tego człowieka jeszcze w ten sam
dzień. Potem tata dotarł do szpitala w
Przemyślanach. Gdy trochę się podleczył, siostra, wyjeżdżając do Polski,
zabrała go ze sobą do miejscowości
Markowa, skąd wyruszył po dzieci.
Będąc jeszcze w Przemyślanach, tata
prosił niemieckich żołnierzy, by pojechali do jego wsi ratować dzieci,
ale jak zobaczyli na mapie, gdzie to
jest, odpowiedzieli mu, że tam to oni
nie pojadą, bo się boją. Tata z Markowej pojechał do Przemyślan. Poprosił sprzedające na targu kobiety,
by przyprowadziły mu dzieci. Siostry
podczas nieobecności taty zamieszkiwały u różnych rodzin, każda w innym domu. Ciocia Marysia pamięta,
jak mieszkając u obcej rodziny wypasała krowy i zauważyła zbliżającego
się uzbrojonego człowieka i zaczęła
uciekać. Gdy wróciła do domu, ukraińska rodzina uświadomiła ją, by nigdy więcej tak nie robiła; by nie uciekała, bo to wzbudza podejrzenia. Tata
powiedział kobietom z targu, żeby
zabrały sobie cokolwiek tam jeszcze
z domu i gospodarstwa zostało, ale
żeby oddały mu dzieci. Dwie starsze
panie zgodziły się i pieszo przyprowadziły na targ do Przemyślan 3 siostry z miejscowości oddalonej o 18
km. Tata zabrał je i udali się do Lwowa. Dziewczynki nie miały kompletnie nic ze sobą, jedynie letnie sukienki, w których przyszły do Przemyślan.
Nie miały nawet butów. Na dworcu
we Lwowie tata rozścielił na podłodze płaszcz, na którym dziewczynki
mogły się położyć, a sam poszedł
się rozejrzeć i zasięgnąć informacji.
Gdy wrócił, wokół dziewczynek było
już zbiegowisko. Niemiecki żołnierz
pytał: “Czyje to dzieci?” Tata odpowiedział, że jego. Niemiec spytał, dokąd chcą jechać. Widząc bose dzieci
i opuchniętego, zabandażowanego
tatę, zlitował się i pomógł im dostać
się na pociąg do Rzeszowa. Wszystkie
wejścia do pociągu były pozamykane,
ale Niemiec otworzył i wpuścił najpierw tatę z dziewczynkami, a potem
pozostałych ludzi.” ( „Trzy siostry.”

Spisane na podstawie wywiadu przeprowadzonego z ciocią Marią Klepuszewską /zd. Górską/, ciocią Kazimierą Górską i babcią Józefą Ryż /
zd. Górską/ przez Katarzynę Satławę
dnia 3 i 4 lipca 2010 w Żernikach
Wrocławskich ; w: .http://darnokx.
no-ip.org/~kresy/wspomnienia/1.
html ). Meldunek AK tygodniowy z
22 IV 1944 r donosił: „Wieś podpalono a z ustawionych na wzgórzach
karabinów maszynowych ostrzeliwano wieś, potem grupy uzbrojone w
karabiny, siekiery, noże weszły do wsi
i mordowały ludzi. Zamordowano w
bestialski sposób 50 Polaków. Scenariusz mordów odbywał się w następujący sposób w pierwszym rzędzie szli
banderowcy uzbrojeni w broń palną i
likwidowali każden opór, za nimi szli
ci co nie mieli broni starsi mężczyźni, podrostki i kobiety z siekierami,
motykami, nożami dobijali rannych,
pastwili się na starcach, kobietach i
dzieciach i zajmowali się rabunkiem
(strona internetowa Biłki Szlacheckiej; Komański...., s. 304 odnotowuje
2 napady: 21/22 lutego oraz 23 kwietnia). Wg meldunku UPA napad był 15
kwietnia i zabito 66 Polaków.
We wsi Wola Zaderewacka pow.
Dolina zamordowali 5 Polaków.
W nocy z 23 na 24 kwietnia:
We wsi Czyszki pow. Sambor:
„23/24.4. Czyszki, [Sambor] Zamordowany przez bandę robotnik leśny”.
(1944, 25 maja – Wykaz mordów i
napadów dokonanych na ludności
polskiej w okręgu drohobyckim i
byłych powiatach: samborskim i turczańskim sporządzony w PolKO w
Drohobyczu. W: B. Ossol. 16722/1,
s. 373-374).
We wsi Wiktorów pow. Stanisławów banderowcy zamordowali 3
rodziny polskie; tj. 12 Polaków.
„Wśród zaistniałych w tym czasie
zbrodni brutalnością wyróżniło się
dokonane w nocy z 23 na 24.04.1944
r. w Wiktorowie zabójstwo Zofii Mazurkiewicz i jej pięciorga dzieci,
których okaleczone zwłoki zostały
zakopane przez sprawców zbrodni na
pobliskim polu” (IPN Wrocław, sygn.
S.8/04/Zi).
We wsi Wołczkowce pow. Zborów
upowcy zamordowali Polaka Kosteckiego i Ukraińca Zawiruchę.
24 kwietnia:
We wsi Bieniaszówka pow. Lubaczów upowcy zamordowali 4 Polaków: 70-letnią Marię Surowiec,
74-letniego Stanisława Zubrzyckiego, 24-letniego partyzanta AK Jana
Niedużaka ps. „Drągal” oraz 48-letniego Władysława Niedużaka.
We wsi Bohorodczany Stare pow.
Stanisławów: „24.04.1944 r. zostali
zamordowani: 1-3. Petryczka Michał
syn Stefana; Petryczka Stefania z
domu Strzelecka; Stacherski Antoni
syn Antoniego.” (Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie...,
jw.; Seria – tom 8).
W miasteczku Bolechów pow. Dolina banderowcy zamordowali 15
Polaków, w tym 6-osobową rodzinę
z 4 dzieci.
We wsi Dorożów pow. Sambor
zamordowali Anielę Petrykiewicz.
”23/24.IV. w Dorożowie (powiat
Drohobycz) zaginęła Aniela Petrykiewicz, siostra matki porwanego Tadeudsza Skibińskiego z Borysławia.
P. Petrykiewiczowa udała się do bandytów, pragnąc wykupić Skibińskiego, lecz przepadła bez wieści. Dnia
16.V. żandarmeria w poszukiwaniu
za mordercami chciała aresztować
Horodyskiego, męża siostry Petrykiewiczowej, a ciotki Skibińskiego, lecz
z powodu jego ucieczki aresztowała
jego żonę Elżbietę i osadziła ją w
więzieniu.” (1944, 7 czerwca – Pismo PolKO w Drohobyczu do Delegata RGO we Lwowie zawierające
sprawozdanie o mordach na ludności
polskiej. Sprawozdanie z sytuacji
w powiecie drohobyckim za czas od
21.IV. do 1.VI.1944 . W: B. Ossol.
16722/1, s. 365, 361-363).

W mieście powiatowym Kałusz:
“w drugi dzień ukraińskich Świąt
Wielkanocnych” Ukraińcy zamordowali 8 Polaków.
We wsi Kanie pow. Chełm bojówkarze ukraińscy zamordowali 19 Polaków.
We wsi Niedzieliska pow. Przemyślany: „Dnia 24.04.1944 r. został
zam. Czerniak Karol l. 76, w lesie”.
(Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz:
Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom 8).
We wsi Olesk pow. Włodzimierz
Wołyński w wyniku donosu Ukraińców Niemcy rozstrzelali 2 rozbitków z 27 DWAK: 18-letnią Marię
Soroczyńską oraz 25-letniego ppor.
Longina Dąbek – Dębickiego ps. „Jarosław”.
We wsi Pieniaki pow. Brody banderowcy zamordowali Michała Wolanina, a za 2 dni 26 kwietnia jego
żonę Wandę oraz 11-letnią córę Danutę (http://podkamien.pl/viewpage.
php?page_id=246&c_start=0 ).
We wsi Sielec pow. Stanisławów
upowcy uprowadzili i zamordowali
2 Polaków.
We wsi Stupnica Polska pow.
Sambor uprowadzili i zamordowali 6 Polaków. „Karol Samojedny
(..01.1921=25.04.1944).
Zamordowany przez UPA -- miał 23 lata.
Syn Jana Samojednego (1860-1935)
i jego trzeciej żony Rozalii z d. Kamińskiej (1895-1976), urodzony w
Stupnicy Polskiej. W obronie ludności i gospodarstw w Stupnicy Polskiej
powstał oddział SAMOOBRONY
CYWILNEJ, które miała czuwać nad
bezpieczeństwem ludności, zwłaszcza
w nocy. W noc z 24/25. 04. 1944 pełnił wartę nocną, został pojmany przez
ukraińskich banderowców z UPA i zabrany na polanę pod las. Tam został
bity, maltretowany i zabity. Na miejscu zbrodni pozostały po nim tylko
ślady krwi, guziki od jego marynarki
i latarka, którą miał przy sobie. Ciała nigdy nie odnaleziono!” (Alicja
Wójcik-Morawska; w: http://www.
stankiewicze.com/ludobojstwo/zgloszenia.html ). „Zginęła Leszka, która po prostu wracała przez pole z
Sambora. Zginął Michał Dranowski
- ojciec Stefki Dranowskiej, koleżanki
babci, która po latach również trafiła
do Wałbrzycha (ironia losu: już po
śmierci ojca, Stefka wyszła za mąż za
Ukraińca). Zginął Józef Pajdzik (jakiś daleki wujek babci, stryj Florka
Pajdzika). Zginął Ziomek (Ziomek to
nazwisko, ale faktycznie - był chrzestnym jednego z braci dziadka, ojciec
Hermana Ziomka). Miał urwaną
nogę (pamiątka z pracy przy nafcie
w Borysławiu). Musiał mieć on jakiś zatarg z Ukraińcami, bo zatłukli
go w straszliwy sposób: podziabali
całe jego ciało bagnetami czy nożami
tak, że została z niego sama miazga.
Ziomek miał nawet karabin, jednak
nawet nie próbował się bronić – być
może ze strachu zupełnie zdębiał.
Babcia mówi, że do dziś dnia pamięta tamten dzień. Wszyscy we wsi byli
przerażeni, chodzili osłupiali i tylko
czekali momentu, kiedy trzeba będzie
uciekać w żyto. Razem z Ziomkiem
zginał też Karol Samojeden, biedny, słaby chłopak. Babcia pamięta,
że był bardzo religijny i zawsze w
kościele żarliwie się modlił. Mocno
kulał na jedną nogę, więc nie miał
jak uciekać.” (http://klarowie.blox.
pl/2014/10/Sentymentalna-podroz-do-Stupnicy-naszego-raju.html).
We wsi Wola Wielka pow. Lubaczów zamordowali 4 Polaków.
W nocy z 24 na 25 kwietnia:
We wsi Wólka Krowicka pow. Lubaczów podczas napadu upowcy spalili wieś a w walce z nimi poległo 9
Polaków z samoobrony, wiele osób
zostało rannych i poparzonych (inni:
25 kwietnia zginęło 11 Polaków).
25 kwietnia:
We wsi Basznia Dolna pow. Lubaczów został zamordowany 73-letni
Seweryn Rozwód.
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We wsi Chotylub pow. Lubaczów
zamordowali 5 Polaków (G. Motyka..., s. 201, Tak było.. ).
We wsi Cisowa pow. Dobromil został zamordowany w lesie przez UPA
leśniczy Kazimierz Muszyński, lat
21.
We wsi Dylągowa pow. Brzozów
policjanci ukraińscy zamordowali 39
Polaków.
We wsi Gliniany pow. Przemyślny
został zamordowany przez Ukraińców N.N. 25.04.1944, lat bd, prawdopodobnie uciekinier z Wołynia.
(Józef Wyspiański: Skutki napadów
ukraińskich nacjonalistów w powiecie Przemyślany. w: Ludobójstwo
OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich, tom 10, Kędzierzyn-Koźle 2018).
W przysiółku Hubinek pow. Tomaszów Lubelski upowcy obrabowali
gospodarstwa i zamordowali 5 Polaków: 1 mężczyznę i 4 kobiety w tym
matkę z 2 córkami lat 1 i 5.
We wsi Rypne pow. Dolina banderowcy
uprowadzili
podczas
podróży wozem i zamordowali w lesie zakonnicę „józefitkę” Antoninę Czesławę Stieber
(http://www.swzygmunt.knc.pl/
MARTYROLOGIUM/POLISHRELIGIOUS/vPOLISH/HTMs/POLISHRELIGIOUSmartyr2593.htm).
We wsi Smolin pow. Rawa Ruska
upowcy zamordowali „sześciu mężczyzn i dwie kobiety” (Motyka...,
s. 397; Ukraińska...). Oraz: „Dnia
25.4.44 okręgowa bojówka przeprowadziła akcję likwidacyjną na wieś
Smolin, w wyniku której spalono 6
polskich gospodarstw oraz zlikwidowano 6 mężczyzn i dwie kobiety narodowości polskiej.” (Sprawozdanie
ukraińskiego podziemia z maja 1944
r. dotyczące akcji antypolskich; w:
Polska i Ukraina w latach trzydziestych–czterdziestych XX wieku. Tom
4. Część druga. Warszawa – Kijów
2005).
We wsi Szczutków pow. Lubaczów
zamordowali 8 Polaków i 1 Ukraińca.
We wsi Tymce pow. Lubaczów zamordowali 9 Polaków, w tym 70-letnią kobietę oraz 6 mężczyzn w wieku
67 – 80 lat.
We wsi Wicyń pow. Złoczów esesmani ukraińscy z SS „Galizien – Hałyczyna’ obrabowali i spalili gospodarstwa polskie oraz zamordowali 26
Polaków.
We wsi Wólka Horyniecka pow.
Lubaczów: „25.4.44 sotnia „Mestnyky” zniszczyła całkowicie polską
wieś Wólkę Horyniecką. Wieś została spalona. Podczas pożaru słychać
było częste wybuchy amunicji. Strat
własnych nie było.” (Polska i Ukraina w latach trzydziestych–czterdziestych XX wieku. Tom 4. Część druga.
Warszawa – Kijów 2005). Nie ma informacji o polskich ofiarach.
We wsi Wólka Krowicka pow. Lubaczów upowcy zniszczyli wieś oraz
zamordowali 11 Polaków, w tym 2
kobiety.
W nocy z 25 na 26 kwietnia:
We wsi Gliniany pow. Przemyślany banderowcy zamordowali ponad
41 Polaków, w tym nauczyciela oraz
proboszcza.
We wsi Niedzieliska pow. Przemyślany zamordowali 12 Polaków,
znane jest tylko nazwisko 8-letniego
Bronisława Mądrzyckiego.
We wsi Terezja pow. Radziechów
obrabowali i spalili gospodarstwa
polskie oraz zamordowali 17 Polaków.
We wsi Wołków pow. Przemyślany
obrabowali gospodarstwa polskie i
zamordowali ponad 20 Polaków.
26 kwietnia:
W mieście Bohorodczany pow. Stanisławów banderowcy uprowadzili 3
Polaków: matkę z synem i jego żoną,
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po których ślad zaginął.
W mieście Bolechów pow. Dolina
uprowadzili i zamordowali 4 Polaków.
We wsi Gawliki pow. Kamionka
Strumiłowa razem z przysiółkami:
Brzezina, Ptaszniki, Kuźnia Polska
i Zapotok zamordowali 33 Polaków
(“Na Rubieży” nr 58/2002).
We wsi Gliniany pow. Przemyślany: „26 IV wymordowali Ukraińcy
w Glinianach pow. Przemyślany 40
mężczyzn Polaków wraz z miejscowym proboszczem polskim.” („Wiadomości z Ziem Wschodnich” nr 6;
w: IPN Kr. 075/9, t. 1, k. 223–224,
232–233; za: Polska i Ukraina w latach
trzydziestych–czterdziestych
XX wieku. Tom 4. Część druga. Warszawa – Kijów 2005).
We wsi Korzelice pow. Przemyślany zostali zamordowani przez
Ukraińców: „Fedyniak Eugenia,
26.04.1944, lat 34. Fedyniak Danuta, 26.04.1944, lat bd, córka Eugenii.
Fedyniak Zofia, 26.04.1944, lat bd,
córka Eugenii.” (Józef Wyspiański:
Skutki napadów ukraińskich nacjonalistów w powiecie Przemyślany. w:
Ludobójstwo OUN-UPA na Kresach
Południowo-Wschodnich, tom 10,
Kędzierzyn-Koźle 2018)
We wsi Krowica Hołodowska pow.
Lubaczów spalili wszystkie zabudowania i zamordowali 9 Polaków.
We wsi Pawłów pow. Chełm Ukraińcy z Niemcami zabili 15 Polaków
a 80 poranili.
W kol. Staszic pow. Hrubieszów
upowcy zamordowali Pawła Zająca,
byłego wójta gminy Uchanie.
W okresie od 15 do 27 kwietnia:
We wsiach Ptaszniki i Terezija
koło Chołojowa nad Bugiem pow.
Żółkiew: „Między 15 a 27.04 1944
r. zabito 15 Polaków NN.” (Prof. dr
hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom 8).
W okresie od 25 do 27 kwietnia:
We wsi Turki pow. Żółkiew: „Między 25 a 27.04.1944 r. zabito 8 mężczyzn NN.” (Prof. dr hab. Leszek S.
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom 8).
27 kwietnia:
We wsi Łodyna Nowa (?) pow.
Kamionka Strumiłowa: „Ładysza (Ludysza) Nowa, gm. Streptów,
27.04.1944. r. zostały zam. 4 osoby
NN, Polacy.” (prof. dr hab. Leszek
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom
7).
We wsi Majdan Sieniawski pow.
Jaworów upowcy zamordowali 2
Polaków.
We wsi Myców pow. Hrubieszów:
„Pomordowani przez U.P.A. w miejscowości Myców pow. Hrubieszów w
dniu 27.04.1944 r.: Dwór w Mycowie. Rodzina Dreźniaków (3 osoby):
Franciszka Dreźniak (siostra), Maria
Dreźniak (siostra), Jadwiga Dreźniak
(ich siostrzenica, córka Nastki, która po jej urodzeniu, wyszła za mąż
za Ukraińca i dzięki temu przeżyła).
Rodzina Gierusów (4 osoby): Julian
Gierus (mąż), Maria Gierus (żona),
Władysław Gierus (syn), Jan Gierus
(syn). Rodzina Kaczorów (6 osób):
Kaczor (mąż), Jego żona, Kazimierz
Kaczor (syn), Franciszka Kaczor jego
żona (z domu Nikodem). Ich dwoje
małych dzieci. Rodzina Maruchniaków (3 osoby): Maruchniak (mąż),
Jego żona, Maria Maruchniak (córka). Rodzina Nikodemów (4 osoby):
Walenty Nikodem (mąż). Jego żona.
Janina Marciś (córka). Stefania Marciś (wnuczka). Rodzina Pukasów (3
osoby): Piotr Pukas. Jego żona. Maria Pukas (córka). Rodzina Sawickich
(3 osoby): Władysław Sawicki. Jego
matka. Małe dziecko (żona Ukrainka
z dzieckiem uciekła do Przemysłowa
(obecnie Peremysłowyczy) do rodziców Worobiejów). Wieś Myców.

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE
Rodzina Białosowskich (3 osoby):
Józef Białosowski. Syn. Syn. Żona
Ukrainka deportowana do ZSRR
w 1947 r. Rodzina Piotrowskich (3
osoby): Władysław Piotrowski. Syn.
Syn. Żona Ukrainka deportowana do
ZSRR w 1947 r. Wszystkich zamordowano za pomocą pałek lub kolb
od pistoletów. /.../ Z rzezi uratował
się Paweł Dreźniak (drugi brat pań
Dreźniak), który dotarł do mojej
rodziny wszystko jej opowiadając.
Pracował w polu usłyszał straszny
krzyk, biegł na pomoc, ale Ukrainiec
z obstawy kazał mu uciekać, krzycząc
„udiraj”. Paweł przesiedział noc
w oborze w ukryciu, do której rano
przyszła doić krowy jego siostra Nastka, głośno płakała (straciła córkę
Jadwigę i dwie siostry Franciszkę
i Marię), odezwał się do niej, ona
zapytała „Pawluniu to ty żyjesz”? i
opowiedziała mu o strasznych wydarzeniach, kiedy to po dokonaniu
morderstw Ukraińcy zorganizowali
przyjęcie racząc się wódką i przechwalając, jeden z nich opowiadał,
jak bił pałką uciekająca Franciszkę
Kaczor, „że aż jej oczy wyskoczyli”.
W miejscu straceń jest grób upamiętniający pomordowanych” (Kazimiera Adamczyk, w: www.stankiewicze.
com/ludobojstwo.pl).
We wsi Szczerzec pow. Rawa Ruska obrabowali i spalili gospodarstwa polskie oraz zamordowali ponad
70 Polaków.
We wsi Ulicko – Seredkiewicz pow.
Lubaczów zamordowali 60 Polaków: 55 mężczyzn i 5 kobiet (Motyka..., s. 397; Ukraińska...). Inni podają, że UPA spaliła 250 gospodarstw
polskich i zamordowała ponad 100
Polaków. Inni: We wsi Ulicko Seredkiewicz gm. Potylicz pow. Rawa
Ruska: „W nocy 26/27.04.44 r. w
czasie napadu UPA zamordowano
następujące osoby (wszystkie osoby
wymienione poniżej są wymienione
jako NN): Andrzej Babczyszyn (torturowany); Hypiak Katarzyna ps.
„Sawka”, żona sołtysa, jej syn Stanisław i córka Stefania; Hypiak Anna
i jej troje dzieci w wieku 3-10 lat;
Hypiak Maciej ps. „Dziuń”; Mamczura Jan ps. „Mołyniak; Mamczura
Wojciech (brat w/w) ps. „Małysiak”
; Mamczura Bartłomiej ps. „Dyran”
i jego brat – dziecko l. 5; Mamczura Andrzej i jego brat Wojciech II;
Mamczura Andrzej ps. „Oleksiszyn”;
Paulina Józef i jego syn Jan ps. „Bobecki”; Przytuła Bartłomiej i jego
żona Katarzyna; Rzepiak Andrzej
ps. „Dworak”; Woszczak Bartłomiej
ps.„Hubar”; Woszczak Bartłomiej
ps. Karku; Woszczak Jan ps. „Kowal”; Woszczak Michał ps. „Lamiś”;
Woszczak Wojciech ps. „Sierota”;
Żabczak Bartłomiej ps. „Lwówek”,
jego żona i troje dzieci w wieku do
12 lat.” (Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria –
tom 8). Oraz: „Dnia 27.4.44 ta sama
bojówka zlikwidowała we wsi Ulicko-Seredkiewicz 55 mężczyzn i 5 kobiet
narodowości polskiej. Jednocześnie
spalono około 100 gospodarstw. Podczas pożaru było słychać wybuchy
amunicji i granatów.” (Sprawozdanie
ukraińskiego podziemia z maja 1944
r. dotyczące akcji antypolskich; w:
Polska i Ukraina w latach trzydziestych–czterdziestych XX wieku. Tom
4. Część druga. Warszawa – Kijów
2005).
W nocy z 27 na 28 kwietnia:
We wsi Horpin pow. Kamionka
Strumiłowa spalili 350 budynków,
kościół i ochronkę prowadzoną przez
siostry zakonne oraz zamordowali 31
Polaków i Ukrainkę, żonę Polaka z
ich 4-ma nieletnimi synami; kobietę
powiesili na drzewie; torturowali, palili żywcem.
W miasteczku Mikołajów pow. Żydaczów zamordowali 5-osobową rodzinę Gawłów: dziadków z synową,
22-letnią córką i 21-letnim synem.
Inni: „W nocy z 27 na 28 kwietnia
napadnięto na dom Gawłów w przy-

siółku Radziejów. Zostały zamordowane 3 osoby z tej rodziny, w obronie
domostwa zginął Stanisław Gaweł
a jego 16-letni bratanek Ferdynand
bronił się przez kilka godzin samotnie i w sposób bohaterski, by wreszcie wydostać się z palącego domu i
przerwać się przez pierścień oblegających”. (http://piotrp50.blog.onet.
pl/2007/10/13/zbrodnie/ ).
28 kwietnia:
We wsi Kołodróbka par. Sinków
pow. Zaleszczyki: „28.04.1944 r.
miejscowi banderowcy zam. Kostarską i.n. i jej córkę” (prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.,
tom 7).
We wsi Podrudne gm. Dobrotwór pow. Kamionka Strumiłowa:
„28.04.1944 r. zamordowano Weretelnika i.n. i jego trzech synów w wieku 13, 8 i 3 lat.” (prof. dr hab. Leszek
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom
7).
We wsi Siworogi pow. Przemyślany: „28.04.1944 r. zostali zabici: 1-4.
Kunicka i.n. l. ok. 70 zabita i spalona; Kunicki Jan l. ok. 70 zabity i spalony; Nowakowski Michał l. ok. 80;
Filipczuk Michał l. ok. 80.” (Prof. dr
hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom 8).
We wsi Stołpin pow. Złoczów:
„Dnia 28 IV przeprowadzono akcję
we wsi Stołpin, w wyniku której została spalona cała wieś i zabito 30
osób.” (Sprawozdanie polityczne
OUN z 4 lipca 1944 r.; w: PA SBU,
F. 13, spr. 376, t. 71, k. 223–225; za:
Polska i Ukraina w latach trzydziestych–czterdziestych XX wieku. Tom
4. Część druga. Warszawa – Kijów
2005).
W dniach 27 – 29 kwietnia :
We wsi Ostrów pow. Sokal banderowcy zamordowali nad starym
korytem rzeki Sołokija 17 Polaków:
13 kobiet i 4 mężczyzn (25-letniego i
trzech w wieku 60 – 80 lat).
W nocy z 28 na 29 kwietnia:
W miasteczku Cieszanów pow.
Lubaczów upowcy zamordowali 50
Polaków (J. Węgierski; w: „Zeszyty
Historyczne WiN-u”, nr 9/1996).
We wsi Kowalówka pow. Lubaczów zamordowali 20 Polaków (J.
Węgierski; w: jw.).
We wsi Lipsk pow. Lubaczów zamordowali 22 Polaków (J. Węgierski; w: jw.).
We wsi Wielkie Oczy pow. Lubaczów zamordowali 19 Polaków (J.
Węgierski; w: jw.).
We wsi Żmijowiska pow. Lubaczów zamordowali 32 Polaków (J.
Węgierski; w: jw.).
29 kwietnia:
W miasteczku Cieszanów pow. Lubaczów zamordowali Jana Perzyło.
We wsi Dobrotwór pow. Radziechów zamordowali 4 Polaków, w tym
ciężko poranione dziewczęta lat 12 i
17 w niedługim czasie zmarły. (“Na
Rubieży” nr 58/2002).
We wsi Dobrzanica pow. Przemyślany zostali zamordowani przez
Ukraińców: 1 – 5. N.N. (Józef Wyspiański: Skutki napadów ukraińskich nacjonalistów w powiecie Przemyślany. w: Ludobójstwo OUN-UPA
na Kresach Południowo-Wschodnich, tom 10, Kędzierzyn-Koźle
2018). Oraz: „Dnia 29 IV 44 r. we
w[si] Dobrzanica zabito 5 Polaków
i jednego Ukraińca – donosiciela.”
(Protokół ukraińskiego podziemia z
12 maja 1944 r. w sprawie akcji antypolskich. W: Polska i Ukraina w
latach trzydziestych–czterdziestych
XX wieku. Tom 4. Część druga. Warszawa – Kijów 2005).
We wsi Gawliki pow. Kamionka
Strumiłowa podczas drugiego napa-

du (pierwszy był 26 kwietnia) banderowcy zamordowali 13 Polaków.
We wsi Kimirz pow. Przemyślany
zamordowali 10 Polaków oraz 3-osobową rodzinę ukraińską.
We wsi Kowalówka pow. Lubaczów zamordowali 2 Polaków, w tym
kobietę.
W mieście Kowel woj. wołyńskie
zamordowali 22-letnią Helenę Zawadę.
We wsi Łąka Rustykalna i Łąka
Szlachecka pow. Sambor uprowadzili i zamordowali 5 Polaków, w
tym matkę z 2-letnim synem. „29.4.
Łąka, [Sambor] Bandyci uprowadzili
i zamordowali Badecką Antoninę, lat
45 i jej syna Tadeusza, lat 2”. (1944,
25 maja – Wykaz mordów i napadów
dokonanych na ludności polskiej w
okręgu drohobyckim i byłych powiatach: samborskim i turczańskim sporządzony w PolKO w Drohobyczu.
W: B. Ossol. 16722/1, s. 373-374).
„Druga część tragedii rozegrała
się z Marią Badecką i jej synkiem.
Przyszli banderowcy i oboje zabrali.
Zgwałcili ją, obcięli piersi i zastrzelili, a dziecko przywiązali do dwóch
ugiętych drzew, które prostując się,
rozerwały je. Scenę tę oglądał z ukrycia parobek” (Jadwiga Badecka; w:
Siekierka..., s. 188. lwowskie). Maria
Badecka uciekła tutaj z synem z przysiółka Zady po rzezi 10/11 kwietnia.
We wsi Olszawik pow. Sambor
uprowadzili i zamordowali 2 Polaków.
We wsi Prybeń, sołectwo Tuczna,
pow. Przemyślany zamordowali 1
Polaka. Inni: „Dnia 29 IV 44 r. we
w[si] Prybeń zabito jedną polską szowinistkę i spalono 11 gospodarstw.”
(Protokół ukraińskiego podziemia z
12 maja 1944 r. w sprawie akcji antypolskich. W: Polska i Ukraina w
latach trzydziestych–czterdziestych
XX wieku. Tom 4. Część druga. Warszawa – Kijów 2005).
We wsi Siworogi pow. Przemyślany
zamordowali 4 Polaków.
We wsi Tuczna pow. Przemyślany UPA zamordowała 9 Polaków
(Józef Wyspiański: Skutki napadów
ukraińskich nacjonalistów w powiecie Przemyślany. w: Ludobójstwo
OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich, tom 10, Kędzierzyn-Koźle 2018).
We wsi Wojciechowice pow. Przemyślany banderowcy zamordowali
9 Polaków (Wyspiański J....., s. 147;
Komański....., nie wymienia żadnego
mordu w tej wsi). Oraz: „Dnia 29
IV 44 r. we w[si] Utichowycze [?]
zabito 9 Polaków.” (Protokół ukraińskiego podziemia z 12 maja 1944
r. w sprawie akcji antypolskich. W:
Polska i Ukraina w latach trzydziestych–czterdziestych XX wieku. Tom
4. Część druga. Warszawa – Kijów
2005).
Nocą z 29 na 30 kwietnia:
We wsi Antoniówka pow. Żydaczów banderowcy zamordowali Karolinę Korzystko, lat 38.
We wsi Włodzimierce pow. Żydaczów zamordowali Polkę o nazwisku
Puzan z jej małoletnim dzieckiem.
30 kwietnia:
We wsi Borowica pow. Chełm ukraińscy esesmani ze szkoły w Trawnikach zabili 4 Polaków, w tym 3
kobiety za odmowę „świadczenia
usług”, oraz aresztowali 11 Polaków,
w tym 9 kobiet; następnie obrabowali
i spalili 47 gospodarstw polskich.
We wsi Chlebowice Świrskie pow.
Przemyślany: „Dnia 30 IV 44 r. we
w[si] Chlebowice zabito 42 Polaków,
w przysiółkach: Mysiowa – 22, Misteczko – 36, Zarubyna – 27, Bekas
– 18, Nedzieliska – 19, Hrabnyk – 19,
Hałyna – 80, Żabokruki – 20 Polaków. Wszystkie akcje przeprowadziła
pow[iatowa] bojówka przy pomocy
UPA „Orły”. Wymienione wyżej ak-
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cje przeciwko Polakom przeprowadzono w związku z wydarzeniami w
Chełmskiem oraz dlatego, że oni rzeczywiście współpracowali z Niemcami i silnie paraliżowali naszą pracę
na tym terenie.” (Polska i Ukraina w
latach trzydziestych–czterdziestych
XX wieku. Tom 4. Część druga. Warszawa – Kijów 2005).
W miasteczku Cieszanów pow. Lubaczów Ukraińcy zamordowali 3 Polaków, w tym małżeństwo.
We wsi Gorajec pow. Lubaczów
zamordowali 6 Polaków: 16-letniego
chłopca oraz 5 kobiet, w tym 2 uprowadzone zaginęły bez śladu.
Koło wsi Kowalówka pow. Lubaczów: „Tego dnia oddział UPA rozstrzelał w lesie 16 Polaków, w tym
dwoje dzieci. Spalono większość
polskich zabudowań” (Józef Matusz:
„Jeszcze wiele rzek do przejścia”, w:
„Rzeczpospolita” z 8 września 2009).
Sz. Siekierka, H. Komański, K. Bulzacki..., nie wymieniają tej zbrodni.
We wsi Niedzieliska pow. Przemyślany podczas trzeciego napadu zamordowali 19 Polaków.
W miasteczku Ostrów Lubelski
pow. Lubartów zamordowali nie
ustaloną liczbę Polaków.
We wsi Prybeń, sołectwo Tuczna,
pow. Przemyślany: „Dnia 30 IV
44 r. we w[si] Prybeń zabito trzech
Polaków i spalono jedno gospodarstwo.” (Protokół ukraińskiego podziemia z 12 maja 1944 r. w sprawie
akcji antypolskich. W: Polska i Ukraina w latach trzydziestych–czterdziestych XX wieku. Tom 4. Część druga.
Warszawa – Kijów 2005).
W miasteczku Świrz pow. Przemyślany: „Dnia 30 kwietnia 1944
w wiosce Zarębina (Zadębina, przysiółek Świrza – dop. J.W.) zabito 27
Polaków i Halina 80 (przysiółek
Świrza – dop. J.W.” ) (Wyspiański
J.,..., s. 229, który cytuje meldunek
OUN-UPA z 12 maja 1944 r). Przez
4 dni torturowali Tadeusza Hołodniaka: “wyłupili oczy, obcięli nos, uszy
i przyrodzenia, cięli nożami od góry
do dołu, nogi miażdżyli grubymi łańcuchami, że do kolan była tylko miazga” (Wyspiański J.,..., s. 232).
We wsi Tuczna pow. Przemyślany
upowcy w kolejnym napadzie zamordowali 4 Polaków. „Dnia 30 IV 44 r.
we w[si] Tuczna zabito 4 Polaków.”
(Protokół ukraińskiego podziemia z
12 maja 1944 r. w sprawie akcji antypolskich. W: Polska i Ukraina w
latach trzydziestych–czterdziestych
XX wieku. Tom 4. Część druga.
Warszawa – Kijów 2005). Łącznie w
kwietniu 1944 r. banderowcy zamordowali w tej wsi 112 Polaków.
We wsi Wola Żulińska pow. Chełm
esesmani ukraińscy ze szkoły w
Trawnikach zamordowali 5 Polaków
orz 24 poranili.
We wsi Zielona pow. Tomaszów
Lubelski policjanci ukraińscy razem
z Niemcami zastrzelili 8 Polaków.
30 kwietnia, na posiedzeniu liderów
społeczności ukraińskiej Chełmszczyzny i Lubelszczyzny (m.in. prawosławnego metropolity Iłariona /
Ohijenki/, powołano Chełmską Radę,
która miała utrwalać ukraińskie oblicze Chełmszczyzny. Miało to wpływ
na podjęcie przez UPA dalszych działań militarnych przeciw Polakom.
Sukcesy w walce uważano bowiem
za najlepszą gwarancję realizacji celów politycznych rady.
W okresie styczeń – kwiecień
1944 roku:
W mieście Kosów Huculski woj.
stanisławowskie upowcy zamordowali 108 Polaków (W. Poliszczuk;
w: „Nowa Myśl Polska” z 23 marca
2003).
We wsi Kubizów pow. Lwów banderowcy zamordowali 7 Polaków.
We wsi Podliski Wielkie pow. Lwów
Ukraińcy uprowadzili i zamordowali
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12 Polaków
W okresie luty – kwiecień 1944
roku:
We wsi Ceperów pow. Lwów banderowcy uprowadzili i zamordowali
7 Polaków.
We wsi Niegowce pow. Kałusz zamordowali 19 Polaków.
We wsi Okniany pow. Tłumacz zamordowali ponad 20 Polaków.
We wsi Słoboda Runguska pow.
Kołomyja zamordowali 10 Polaków
W okresie marzec – kwiecień
1944:
We wsi Bonów pow. Jarosław banderowcy zamordowali 18 Polaków.
We wsi Butyny pow. Żółkiew Ukraińcy zamordowali 4 Polaków, w tym
matkę z 4-miesięcznym dzieckiem.
We wsi Doroszów Wielki pow. Żółkiew zamordowali 10 Polaków, w
tym 3-osobową rodzinę leśniczego.
We wsi Dworce k/Butyn pow. Żółkiew III i IV 1944 UPA zamordowała
leśniczego Franciszka Starzeckiego
lat 35 i jego żonę (Orłowski..., jw.).
We wsi Hostów pow. Tłumacz zamordowali 15 Polaków, w tym 4-osobową rodzinę z 2 dzieci.
We wsi Jezierna pow. Zborów zamordowali 5 Polaków, w tym małżeństwo. „W marcu i kwietniu 1944
roku zamordowani zostali przez banderowców Jan Czereda, Wincenty
Kołtowski, Franciszka Kołtowska”.
(http://kresy.info.pl/menu-serwisu/
historia/1121-zbrodnia-w-biay-dzie
).
We wsi Korszów pow. Kołomyja
obrabowali i spalili gospodarstwa
polskie oraz zamordowali co najmniej 10 Polaków.
We wsi Kruhów pow. Złoczów zamordowali 4 Polaków.
W miasteczku Kułaczkowce pow.
Kołomyja zamordowali co najmniej
15 Polaków.
We wsi Mosty Wielkie pow. Żółkiew zamordowali 52 Polaków.
We wsi Okniany pow. Tłumacz zamordowali 20 Polaków.
W miasteczku Ottynia pow. Tłumacz zamordowali na przedmieściu
około 15 Polaków.
We wsi Strzemień pow. Żółkiew
zamordowali 34 Polaków oraz 7
Ukraińców (mężowie Polek lub żony
Polaków).
We wsi Witków pow. Hrubieszów
Ukraińcy na służbie niemieckiej zamordowali 6 Polaków a ich zabudowania spalili.
We wsi Zarzecze pow. Nadwórna
upowcy zamordowali 20 Polaków.
W kwietniu 1944 roku:
We wsi Babińce pow. Borszczów
Ukraińcy zamordowali 12 Polaków:
„Goczowska Joanna l. 20, Wołkowicz
Józef l. 39 oraz 10 osób o nie ustalonych nazwiskach – Babińce, kwiecień 44 r.” (Kubów..., jw.).
We wsi Bachów pow. Przemyśl zamordowali Antoniego Żubika.
We wsi Basznia Stara pow. Lubaczów pod koniec kwietnia upowcy
zamordowali 20 Polaków.
We wsi Batyjów pow. Radziechów
Ukraińcy zamordowali 7 Polaków.
We wsi Berdychów pow. Jaworów
na początku kwietnia banderowcy zamordowali 20 Polaków.
We wsi Bereźnica pow. Stryj banderowcy oraz miejscowi chłopi ukraińscy obrabowali i spalili gospodarstwa
polskie oraz zamordowali 22 Polaków.
We wsi Bereźnica Szlachecka pow.
Kałusz upowcy oraz miejscowi
Ukraińcy obrabowali i spalili wieś
oraz zamordowali 65 Polaków, i – co
było czymś wyjątkowym – samych
mężczyzn.
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We wsi Biała pow. Rawa Ruska
banderowcy obrabowali i spalili gospodarstwa polskie oraz zamordowali
6 Polaków.
We wsi Bielin pow. Włodzimierz
Wołyński Ukraińcy oskarżyli Polaków o przynależność bądź współpracę z AK, za co Niemcy rozstrzelali
około 15 Polaków.
We wsi Bihale pow. Lubaczów
Ukraińcy zamordowali 3 Polaków.
We wsi Bilinka Mała pow. Sambor
obrabowali gospodarstwa polskie i
zamordowali 9 Polaków, osoby starsze, które nie opuściły swoich domów.
We wsi Bircza pow. Dobromil zamordowali 1 Polaka. „W gromadzie
Bircza uprowadzono kierownika jajczarni p. Kurasiewicza.” (1944, 24
kwietnia – Notatka przesłana Prezesowi RGO w Krakowie. Dotyczy
ukraińskich antypolskich wystąpień
w Galicji. W: B. Ossol. 16722/2, s.
143-144).
We wsi Borowa Góra pow. Lubaczów zamordowali 3 Polaków, w tym
2 braci.
We wsi Boryszówka pow. Trembowla zamordowali 5 Polaków z jednej rodziny.
W okolicach miasta Borysław pow.
Drohobycz zamordowali Polkę o
nazwisku Chmielowiec i jej 2-letnią
córkę.
We wsi Bożyków pow. Podhajce zamordowali matkę o nazwisku Gut z 2
jej dzieci poniżej 10 lat.
We wsi Bratkowce pow. Stryj zamordowali 14 Polaków, w tym ojca z
synem i 2 córkami.
W kolonii Bronowice pow. Kałusz
zamordowali 5 Polaków („Sprawozdanie sytuacyjne z ziem polskich”, nr
15/44; w: Instytut Polski i Muzeum
im. gen Sikorskiego w Londynie, No:
PRM – 122).
We wsi Broszniów Osada pow. Dolina banderowcy uprowadzili z drogi
wikariusza ks. Józefa Wiatrowego,
który zaginął bez śladu.
We wsi Bruchnal pow. Jaworów na
początku kwietnia uprowadzili 4 Polaków, którzy zaginęli.
We wsi Brykula Nowa pow. Trembowla zamordowali 10 Polaków, w
tym NN pracownicę umysłową w
administracji folwarku, oraz 3-osobową rodzinę litewską. „Pracownica
umysłowa folwarku NN to prawdopodobnie Jabłońska Irena l.17, była
zamordowana w straszliwy sposób”.
(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz:
Uzupełnienie..., jw., tom 7).
We wsi Brykula Stara pow. Trembowla zamordowali 12 Polaków.
W przysiółkach Brzezina, Gawliki,
Ptaszniki oraz we wsi Doliny Dobrotwordkie pow. Kamionka Strumiłowa pod koniec kwietnia Ukraińcy spalili gospodarstwa polskie;
„zginęło ponad 20 Polaków” (Motyka...,s. 388; Ukraińska...). Patrz też
26 i 28 kwietnia 1944 roku.
We wsiach: Budynin, Łachowce i
Radków woj. lubelskie: „Śledztwo
w sprawie zbrodni ludobójstwa dokonanych w kwietniu 1944 r. w miejscowości Łachowce i innych miejscowościach województwa lubelskiego,
polegającej na zabójstwie około 60
osób, przez nacjonalistów ukraińskich, którzy dopuszczając się tych
czynów działali w celu wyniszczenia
polskiej grupy narodowościowej (
S.81/08/Zi ). W toku prowadzonego
postępowania
przygotowawczego
przeprowadzono czynności, które
pozwoliły na ustalenie, iż w okresie
pomiędzy 04 a 09 kwietnia 1944 r. w
Radkowie ukraińscy nacjonaliści, w
nieustalony bliżej sposób, najprawdopodobniej poprzez oddanie do
pokrzywdzonych śmiertelnych strzałów lub przy użyciu bagnetów bądź
innych ostrych narzędzi zabili około
20 cywilnych osób narodowości polskiej. Stwierdzono, iż w tych okolicznościach śmierć ponieśli: Katarzyna

i Marcin małżonkowie Ś., Wacław K.,
Justyna K., Jan Sz. z żoną i ich córką
Heleną, nadto osoby o nazwisku G.,
Cz. i Sz., Stanisław K. z córką, Władysława N. z matką, Zofia N. Nadto w
dniu 09 kwietnia 1944 r. i w dniach
następnych w miejscowości Łachowce i Budynin napastnicy w podobny
sposób zamordowali około 40 osób,
w tym Julię J., Stefana J., Wiktorię
B., Jadwigę B., Stanisława C., Franciszkę C., Łukasza C., Mariannę K.,
Katarzynę W., Franciszka Ś., Mariana Ś., Stanisława N., Franciszka N.,
Franciszka K., Katarzynę K., Władysława K., Władysława G., kobietę
o imieniu Stefania, Franciszkę K.,
Ksenię K., Tadeusza K., Mariannę
G., Irenę G., Katarzynę S., Janinę
K., Bernadetę C., Mariannę H., Irenę
H., Jana G. i Katarzynę G.. Materiał
dowodowy nie pozwolił na wskazanie
odpowiedzialności konkretnych osób,
co spowodowało konieczność umorzenia śledztwa w sprawie wszystkich
czynów wobec niewykrycia sprawców.” (IPN Lublin, S.81/08/Zi ).
We wsi Byków pow. Sambor obrabowali i zamordowali 3 rodziny polskie; tj. około 12 Polaków.
We wsi Cetynia Hołodowska pow.
Lubaczów Ukraińcy uprowadzili z
drogi wracających z kościoła w Lubaczowie 3 Polaków, którzy zaginęli,
w tym małżeństwo.
We wsiach: Chlebowice Wielkie
i Łanki Małe pow. Bóbrka oraz
Tuszczów (?) „/…/ zamordowano
szereg osób w Tuszczowie, Łankach
i w Chlebowicach Wielkich”. („Wiadomości z Ziem Wschodnich” nr 6,
w: http://koris.com.ua/other/14728/
index. html? page=185), Siekierka…,
s. 17 i 23, lwowskie, nie wymieniają
tych zbrodni oraz nie wymieniają wsi
Tuszczów.
We wsi Chlipie pow. Mościska
Ukraińcy zamordowali 4-osobową
rodzinę o nazwisku Toc.
We wsi Chochonów pow. Rohatyn
banderowcy zamordowali 28 Polaków (w okresie luty – kwiecień zamordowali w tej wsi co najmniej 80
Polaków).
We wsi Chocin pow. Kałusz zamordowali 2 Polaków: kobietę i 70-letniego mężczyznę.
We wsi Chorostków pow. Kopyczyńce zamordowali 17 Polaków i 3
żołnierzy sowieckich (Kubów..., jw.).
We wsi Chotylub pow. Lubaczów
zamordowali 11 Polaków.
We wsi Chrusno Nowe pow. Lwów
miejscowi banderowcy zamordowali
6-osobową rodzinę Trojanowskich;
los pozostałych w tej wsi 2 rodzin
polskich nie jest znany.
We wsi Ciemierzyńce pow. Przemyślany Ukraińcy zamordowali 8
Polaków, w tym 18-letnią Jadwigę
Krzyńską i leśniczego. Oraz zostały zamordowane przez Ukraińców 2 Polki: „Krajewska Malwina,
04.1944, lat 18, córka Ludwika Krajewskiego, zgwałcona i powieszona
w środku wsi. N.N. Zofia, 04.1944,
lat bd, Polka, córka leśniczego.”
(Józef Wyspiański: Skutki napadów
ukraińskich nacjonalistów w powiecie Przemyślany. w: Ludobójstwo
OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich, tom 10, Kędzierzyn-Koźle 2018).
We wsi Cieplice pow. Jaworów obrabowali gospodarstwa polskie i zamordowali 2 Polaków.
We wsi Czerniszówka pow. Skałat
obrabowali i spalili gospodarstwa
polskie oraz zamordowali 53 Polaków.
We wsi Czeski Gaj pow. Zdołbunów upowcy zamordowali 29-letnią
Feliksę Kaczanowską.
We wsi Ćwitowa pow. Kałusz na początku kwietnia banderowcy zamordowali 11 Polaków, mężów Ukrainek
i ich synów; żonom Ukrainkom i ich
córkom darowali życie. „Tatę torturowano i spalono nocą z 27 na 28
marca 1944 r. /.../ Rusini nie skąpili

mamie i nam goryczy. Oto po kilku
dniach przynieśli wiadomość, że w
nocy została wymordowana rodzina leśniczego. Opowiedziana była z
okropnymi detalami. Zaczęło się od
torturowania niemowlaka, a potem
starszych dzieci na oczach rodziców.
Potem okrutny los spotkał żonę, a na
samym końcu leśniczego. Na długo
pozostał stos torturowanych ciał z
wbitymi w nie widłami. Uratowała
się jedynie jedna dziewczynka, która
tej nocy była w gościnie u rodziny.
To wydarzenie potwierdził przychylny wieśniak Rusin. Potem dziecko,
które powróciło do domu pełnego
trupów, przyszło do nas z bólem i płaczem po ratunek. Mama była bezradna, prosiła dziewczynkę, aby szybko
uciekła do rodziny, która mieszkała
w osadzie polskiej, gdzie stacjonował na kwaterach oddział Węgrów,
uproszony w dowództwie dla obrony
przed wymordowaniem mieszkańców
i spaleniem wioski przez bandy banderowców. Nas było za dużo, żebyśmy mogli uciec niepostrzeżenie. Do
pobliskich Bukaczowiec nie było już
żadnego dostępu. Nie było możliwości przeprawy. Jedyna droga ratunku
do odległych miasteczek lub Kałusza
prowadziła przez lasy, a na niej groziła nam nieunikniona, bo na odludziu,
okrutna śmierć w torturach! Mama
przygotowywała nas na to, że łatwiej
będzie ginąć w pobliżu ludzi, z którymi dotychczas żyliśmy w przyjaźni.
Za kilka dni znowu ludzie przynieśli
mamie okrutną wiadomość. Tej nocy,
we wiosce, wymordowano wszystkich
Polaków ożenionych z Rusinkami i
ich synów. W Ćwitowej było ich tylko
kilku. Byli to już ludzie starsi. Trzymano rozpaczające żony, a mężów i
synów tłuczono orczykami. Potem
wywleczono ich końmi, uwiązanych
za nogi, jeszcze dogorywających w
chaszcze nad Dniestr. /.../ Nieszczęścia, które spadły niespodziewanie na
Polaków mieszkających samodzielnie, czy też w rodzinach mieszanych,
chyba nie są możliwe do statystycznego ujęcia. Ci, co przypadkowo ocaleli, z nieustępującego wielkiego stresu
i wewnętrznej bojaźni przed czyhającym tajemniczym wrogiem nikomu
nigdy się nie skarżyli. Bo tak Polaków
w Polsce pomieszał stalinizm z szowinistami ukraińskimi i, co jest bardzo prawdopodobne, z tymi, którzy z
dokumentami osób, które zostały zamordowane, dostali się do Polski i tu
bezpiecznie piastowali nawet wysokie
stanowiska w urzędach i instytucjach
gospodarczych Polski. Tak zakonspirowanych mogło być bardzo wielu.”
(Włodzimierz Jan Baszczyński; w:
Siekierka..., s. 173 – 182; stanisławowskie).
Między wsią Ćwitowa a wsią Siwka
pow. Kałusz w lesie znaleziono zamordowanego Kazimierza Burdzego:
wisiał na drzewie, miał wydłubane
oczy i obcięty język.
We wsi Dąbrowa pow. Kałusz upowcy zamordowali 2 Polaków.
We wsi Dąbrówka pow. Lubaczów
zamordowali Stanisława Ciepłego.
W miasteczku Delatyn pow. Nadwórna zamordowali 6-osobową rodzinę polską Konarskich z córkami
lat: 1, 6, 8 i 10.
We wsi Delejów pow. Stanisławów
banderowcy obrabowali i spalili
dwór i około 290 gospodarstw polskich oraz zamordowali 48 Polaków,
w tym całe rodziny. „Smereczyńscy
mieszkali koło ukraińskiej mleczarni i
cała rodzina została zamordowana”.
(„Wspomnienia Władysława Koryzmy” ; w: http://poszukiwanie-rodzin.blog.onet.pl/page/3/). Siekierka…., s. 484 – 485 opisując Delejów
wymienia imiennie 47 osób, jedna
jest NN, ale wśród nich nie ma rodziny Smereczyńskich.
We wsi Demna pow. Żydaczów
miejscowi Ukraińcy oraz ze wsi okolicznych obrabowali gospodarstwa
polskie oraz zamordowali 13 Polaków: jednego powiesili w stodole,
pozostałych zakłuli nożami.
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We wsi Dębina pow. Trembowla
„zostali zamordowani: Jastrzembski
Zbigniew i Łoboccy: Bronisław, Edmund, Ernest, Czesław i Alojzy” (Kubów..., jw.).
We wsi Dmytrów pow. Radziechów
upowcy nie mogąc dostać się do
kościoła, gdzie schroniła się ludność, oblali go naftą i podpalili, w
płomieniach żywcem spaliło się 120
Polaków, w tym całe rodziny.
We wsi Dobropole pow. Buczacz
„zginęło bez śladu kilku Polaków
porwanych przez bojówkę UPA” (Kubów..., jw.).
We wsi Dobrosin pow. Żółkiew: „W
kwietniu 1944 r. został zam. młynarz
z rodziną i jeden robotnik NN.” (Prof.
dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom 8).
We wsi Dobrotwór pow. Kamionka Strumiłowa obrabowali i spalili
gospodarstwa polskie i kościół oraz
zamordowali 50 Polaków, w tym całe
rodziny.
We wsi Dobrzany pow, Lwów: „W
Dobrzanach dokonano egzekucji
Polki, żony tamtejszego nauczyciela
Ukraińca z Chrusna o nazwisku Bałeh. Odmówił on dokonania mordu
własnej żony ale oddał ofiarę w ręce
oprawców.” (http://www.znaczacy.
com/akcja-ss-galizien-t831083 ).
We wsi Dorożów pow. Sambor zamordowali 21 Polaków, w tym nauczyciela; 4-letniego chłopca spalili
żywcem.
We wsi Dubaniowce pow. Rudki zamordowali 2 Polaków.
We wsi Dubowica pow. Kałusz obrabowali i spalili gospodarstwa polskie oraz zamordowali 30 Polaków,
w tym 8-osobową rodzinę Pałeczków.
W okolicach miasta Dubno woj.
wołyńskie zamordowali na drodze 1
Polaka z Kundziwoli.
We wsi Dytiatyn pow. Rohatyn zamordowali co najmniej 22 Polaków,
w tym całe rodziny (w okresie luty –
kwiecień zamordowali tutaj ponad 84
Polaków).
We wsi Dziedziłów pow. Kamionka
Strumiłowa zamordowali 50 Polaków.
We wsi Dziewięcierz pow. Rawa
Ruska zamordowali 5 Polaków, w
tym 3 kobiety.
We wsi Dzików Stary pow. Lubaczów zamordowali 2 Polaków, w tym
kobietę.
W przysiółku Dzwoniec należącym
do wsi Pobocz pow. Złoczów zamordowali 42 Polaków, którzy wrócili do
swoich gospodarstw na prace polowe.
We wsi Fereskuł pow. Kosów Huculski: „Koniec kwietnia 1944. Fereskula powiat Kosów. Zabici: Ciechanowska Emilia, z domu Temoczko
lat 40, jej dwie córki Stefania i Janina
15 i 17 lat; Pielacha Władysław 47
lat; Pielacha Weronika, żona Władysława lat 40 i dwie córki jej 15 i 12
lat.” (1944, 17 lipca – Pismo PolKO
w Stanisławowie do Dyrektora RGO
w Krakowie zawierające imienny
spis osób uprowadzonych i zamordowanych od początku napadów, od
września 1943 do 15 lipca 1944. W:
B. Ossol. 16721/1, s. 349-373).
We wsi Folwarki pow. Lubaczów
zamordowali 61-letniego Polaka.
We wsi Franusin gm. Telatyn pow.
Tomaszów Lubelski: „W kwietniu
1944 r. został zam. przez UPA Wawrzusik Wojciech l. 70.” (Prof. dr hab.
Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom 8).
We wsi Futory pow. Lubaczów zamordowali po torturach 2 Polaków:
21-letnią kobietę i 35-letniego mężczyznę.
We wsi Gliniany pow. Przemyślany: „W kwietniu 1944 r. zamordowano 3 osoby o nazwisku Zima.” (Prof.
dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom 8).
We wsi Gorajec pow. Lubaczów
w czasie kwaterowania sotnia „Zali-
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zniaka” zamordowała 6 Polaków, w
tym 4 kobiety, oraz 13-letniego Józefa Kopciucha ze wsi Żuków.
We wsi Gozdów pow. Hrubieszów
zamordowali 3 Polaków.
W miasteczku Halicz pow. Stanisławów zamordowali 7 Polaków, w
tym matkę z 2-letnią córką.
We wsi Herbutów pow. Rohatyn zamordowali 14 Polaków, którzy przybyli do swoich domów po żywność,
głównie kobiety i nastoletnie dzieci.
Inni: „W kwietniu 1944 r., obok wymienionych zostali zamordowani także: 1-7. Bukowiecka Antonina z domu
Podhorecka l. 31; Ogonowska Helena z domu Paszczeńska l. 32; Pilichowska Albina l. 6; Pilichowska Stefania z domu Pawłoszczewska l. 37;
Stryjska Maria; Stryjski Bronisław
syn Albina l. 36; Stryjski Stanisław
syn Jana l. 14.” (Prof. dr hab. Leszek
S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;
Seria – tom 8).
We wsi Hleszczawa pow. Trembowla zamordowali 15 Polaków (Kubów..., jw.). W latach 1944 – 1945 w
tej wsi i należącej do niej Stadnicy
banderowcy zamordowali 123 Polaków.
We wsi Hlibów pow. Skałat zamordowali 11 Polaków, w tym 4-osobową rodzinę z 2 córkami i małżeństwo,
gdzie żonie Franciszka Franeckiego
odrąbali ręce i wbili nóż w plecy.
We wsi Hnilcze pow. Podhajce zamordowali 2 Polaków.
We wsi Hołyń pow. Kałusz zamordowali ponad 20 Polaków.
We wsi Horpin pow. Kamionka
Strumiłowa spalili 350 budynków,
kościół i ochronkę prowadzoną przez
siostry zakonne oraz zamordowali 31
Polaków i Ukrainkę, żonę Polaka z
ich 4-ma nieletnimi synami. „Trzy rodziny: Michał i Maria Banachowie z
synami Michałem i Franciszkiem, Michał i Maria Łubińscy z synem Stanisławem i córkami: Rozalią i Cecylią
oraz Mikołaj i Paulina Harasikowie
z dziećmi: Michałem, Piotrem, Marią
i Michaliną, mieszkali w Horpinie, w
pow. Kamionka Strumiłowa, w woj.
tarnopolskim. Tylko Michał Łubiński
pracował poza rolnictwem Zajmował
się wyrobem płócien lnianych, miał
warsztat tkacki. W roku 1944 zbrodnicze ukraińskie bandy mordowały
w bestialski sposób ludność, paliły
dobytek, nie oszczędzając Horpina i
jego mieszkańców, którzy postanowili uciekać przed niechybną śmiercią.
Z pewnością podzieliliby losy ojca
Franciszka Banacha, który pozostał,
wraz z żoną, Ukrainką w Horpinie,
gdzie zastrzelił go sąsiad – Ukrainiec.
Banachowie spakowali drobny sprzęt
domowy, zboże, zabrali jeszcze krowy
i towarowym pociągiem, ze stacji Sapieszanka ruszyli na zachód.” (http://
jaroslawskaksiegakresowian.pl/rejestr-nazwisk/opis/22-banach ).
We wsi Hrebenne pow. Tomaszów
Lubelski: „W kwietniu 1944 r. UPA
zamordowała Wawrzusika Wojciecha
l. 70, jedynego, który został we wsi i
spaliła wszystkie polskie opuszczone
gospodarstwa”. (Prof. dr hab. Leszek
S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;
Seria – tom 8).
We wsi Hryniawa pow. Kosów Huculski pod koniec kwietnia banderowcy zamordowali 10 Polaków, w
tym matkę z dziećmi lat 12 i 15.
We wsi Humenów pow. Kałusz obrabowali i spalili gospodarstwa polskie oraz zamordowali 22 Polaków,
w tym całe rodziny; uprowadzili 2
Polaków, którzy zaginęli bez śladu.
We wsi Humniska pow. Kamionka
Strumiłowa obrabowali i spalili gospodarstwa polskie oraz zamordowali
11 Polaków.
We wsi Huta Szczerzecka pow.
Lwów zamordowali na drodze 2 Polaków.
We wsi Jabłonica pow. Kosów Huculski pod koniec kwietnia banderowcy zamordowali 13 Polaków, w
tym matkę z 2 dzieci. „Koniec kwiet-
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nia 1944 Jabłonica pow. Kosów Huculski: Zabici: Kempiński Zofia (około 75 lat); Kempiński Maria lat 38 i
jej dwoje wnuczków; Rosjan Józef lat
44; Rosjan Helena z Sokołowskich lat
40; Bednarz Franciszek, emeryt straży granicznej lat 50.” (1944, 17 lipca
– Pismo PolKO w Stanisławowie do
Dyrektora RGO w Krakowie zawierające imienny spis osób uprowadzonych i zamordowanych od początku
napadów, od września 1943 do 15
lipca 1944. W: B. Ossol. 16721/1, s.
349-373).
We wsi Jaksmańce pow. Przemyśl
miejscowi Ukraińcy zamordowali
3 Polaków: właściciela majątku i 2
pracowników. „W gromadzie Jaksmanice uprowadzono kierownika
Liegenschaftu Hr. Krasickiego i 2-ch
pracowników pp. Surego i Siarę”.
(1944, 24 kwietnia – Notatka przesłana Prezesowi RGO w Krakowie.
Dotyczy ukraińskich antypolskich
wystąpień w Galicji. W: B. Ossol.
16722/2, s. 143-144).
We wsi Jakubowce pow. Brzeżany banderowcy zamordowali polską
kobietę o nazwisku Kruczkowa i zagrzebali ją w gnojowisku na byłym
gospodarstwie Józefa Bema (Edward
Erazmus i Tadeusz Persak; w: www.
stankiewicze.com/ludobojstwo.pl ).
We wsi Jamna Górna pow. Dobromil: „W Jamnej dokonano rabunku
u miejscowego dzierżawcy majątku,
którego syn raniony w brzuch zmarł.”
(1944, 24 kwietnia – Notatka przesłana Prezesowi RGO w Krakowie.
Dotyczy ukraińskich antypolskich
wystąpień w Galicji. W: B. Ossol.
16722/2, s. 143-144).
We wsi Jaremcze pow. Nadwórna
zamordowali 8 Polaków.
W mieście Jaworów woj. lwowskie
w majątku ziemskim zamordowali
3-osobową rodzinę polską.
We wsi Jezierzany pow. Tłumacz
banderowcy na drogach zamordowali
14 Polaków.
We wsi Jeziorko pow. Stanisławów
zamordowali 6 Polaków.
We wsi Jezupol pow. Stanisławów
zamordowali 15 Polaków.
We wsi Julianka pow. Żółkiew: „W
drugiej połowie kwietnia 1944 r. zabito 15 osób Polaków NN.” (Prof. dr
hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom 8).
We wsi Justynówka pow. Podhajce
zamordowali 5 Polaków.
We wsi Kadobna pow. Kałusz obrabowali i spalili gospodarstwa polskie
oraz zamordowali 15 Polaków i uprowadzili leśniczego, który zaginał bez
wieści.
W mieście Kałusz woj. stanisławowskie pod koniec kwietnia na
terenie osiedla Zalesie banderowcy
zamordowali 13 Polaków, w tym 4
kobiety.
We wsi Kamienna pow. Nadwórna
zamordowali 6 Polaków.
We wsi Karolówka pow. Rohatyn
na początku kwietnia obrabowali i
spalili gospodarstwa polskie oraz zamordowali 20 Polaków.
We wsi Kąt pow. Skałat zamordowali 10 Polaków, w tym 2 rodziny z 4
dzieci spalili żywcem w domach.
We wsi Kobylnica Ruska pow. Jaworów zamordowali Filipa Bronharda, gajowego.
We wsi Kobylnica Wołoska pow.
Jaworów zamordowali 2 Polaków.
We wsi Kochanówka po. Jaworów
zamordowali 5 Polaków, w tym 3
kobiety wracające z kościoła z rezurekcji.
We wsi Kołokolin pow. Rohatyn
na początku kwietnia obrabowali i
spalili gospodarstwa polskie oraz zamordowali 20 Polaków, całe rodziny.
„Początek kwietnia 1944 Kołokolin
pow. Rohatyn. Zabici: Tabaka Rudolf 32 lat jego żona i dwoje dzieci;
Doroszowa 55 lat; Bodak Wawrzyniec 55 lat jego żona i dwoje dzieci;

Wąsowicz Michał s[yn] Tadeusza 64
lat; Zimmermann Leon 74 lat; Kaczkowski 64 lat; Podhorodecka 75 lat.
Wszystkie domy spalone (polskie).”
(1944, 17 lipca – Pismo PolKO w
Stanisławowie do Dyrektora RGO
w Krakowie zawierające imienny
spis osób uprowadzonych i zamordowanych od początku napadów, od
września 1943 do 15 lipca 1944. W:
B. Ossol. 16721/1, s. 349-373).
We wsi Komarniki pow. Turka zamordowali 2 Polaków, w tym 18-letniego.
We wsi Koniuchów pow. Stryj obrabowali i spalili gospodarstwa polskie,
spędzili do stodoły złapanych 47 Polaków, w tym całe rodziny, i spalili
ich żywcem.
We wsi Konstantynówka pow. Kamionka Strumiłowa obrabowali i
spalili gospodarstwa polskie oraz zamordowali 25 Polaków.
We wsi Kopanka pow. Kałusz obrabowali i spalili gospodarstwa polskie
oraz zamordowali 55 Polaków.
We wsi Kozówka pow. Tarnopol
miejscowy banderowiec zastrzelił
Polaka, Piotra Dubyka lat 40.
We wsi Krakowiec pow. Jaworów
upowcy zamordowali 20-letniego
Zbigniewa Lindera.
We wsi Krechów pow. Żółkiew zamordowali około 50 Polaków.
We wsi Krechówka pow. Żydaczów
zamordowali 6 Polaków, w tym 2
dzieci wrzucili żywcem do płonącego
domu.
We wsi Krościenko pow. Dobromil
(Bieszczady) zamordowali Józefę
Bodnar.
We wsi Kruhów pow. Złoczów zamordowani zostali: Kopaniecki Antoni, Muzyka Mikołaj i Antoni, Wodecki Jan (Kubów..., jw.).
We wsi Krystynopol pow. Sokal zamordowali 3 Polaków.
We wsi Kupiczwola pow. Żółkiew
zmordowali 16 Polaków, w tym 7 kobiet, oraz 2 Ukraińców.
W miasteczku Kuty pow. Kosów:
„Nadszedł kwiecień. Dostaliśmy wiadomość, że została zamordowana w
Kutach mojego ojca krewna. Wyprowadzili ją banderowcy z mieszkania
i ukrzyżowali żywcem na ścianie.
Przybili gwoździami ręce i nogi, odcięli piersi, wydłubali oczy, rozcięli usta od ucha do ucha i napisali
obok Joanny: »Masz Polskę od morza do morza«.”(Wanda Jaskółowska, fragmenty relacji znajdującej
się w Ośrodku KARTA, sygn. AW
II/157/ł).
We wsi Leszczowate pow. Lesko zamordowali 29 Polaków.
We wsi Leśniowice pow. Lwów zamordowali 6 Polaków. Oraz: „W czasie sianokosów, na polach od strony
Leśniowic, zastrzeleni zostali z ukrycia Stanisław Dereń i pracujący z nim
Ludwik Pleczysty z Łanów.” (http://
www.znaczacy.com/akcja-ss-galizien-t831083 ).
We wsi Limanowa pow. Nadwórna
na początku kwietnia zamordowali
46 Polaków (Sowa..., s. 235).
We wsi Lipina pow. Jaworów zamordowali 2 Polaków.
We wsi Lipina pow. Żółkiew spalili
żywcem 3 Polaków i 5 Ukraińców.
We wsi Lipniki pow. Mościska zamordowali 8 Polaków, w tym 4-osobową rodzinę.
We wsi Lipowiec pow. Lubaczów
upowcy zamordowali 6 Polaków, w
tym 4-osobową rodzinę Hawryszkiewiczów z 2 dzieci, z których 19-letnią
córkę Stanisławę przed zamordowaniem zgwałcili. Zwłoki znaleziono po
tygodniu w lesie.
We wsi Lubeszka pow. Bóbrka zamordowali 5 Polaków, w tym leśniczego. “Los co najmniej 183 Polaków
z tej wsi nie jest znany” (Siekierka...,
s. 22 – 23; lwowskie).
We wsi Lubień Wielki pow. Gródek

Jagielloński banderowcy zamordowali 12 Polaków.
We wsi Ładańce pow. Przemyślany
uprowadzili i zamordowali na polach
folwarku Brykoń 3 Polki: 38-letnią
Klementynę Rosińską oraz jej dwie
19-letnie córki, Stanisławę i Danutę,
a ciała ofiar spalili w stogu słomy.
We wsi Łanowce pow. Borszczów
na osiedlu Pomiarki miejscowi Ukraińcy zamordowali Polaka (był to
Władysław Hutnik) oraz 4-osobową
rodzinę żydowską Rosenbergów z
Zaleszczyk, którą u siebie ukrywał.
We wsi Łany Polskie pow. Kamionka Strumiłowa Ukraińcy obrabowali
i spalili gospodarstwa polskie oraz
zamordowali 21 Polaków.
We wsi Łapajówka pow. Kamionka
Strumiłowa obrabowali i spalili gospodarstwa polskie oraz zamordowali
23 Polaków.
We wsi Łopuszna pow. Bóbrka zamordowali 13 Polaków, w tym 7 kobiet i 2 dzieci.
We wsi Łówcza pow. Lubaczów
zamordowali 6 Polaków. Inni: 11 Polaków („Sprawozdanie sytuacyjne z
ziem polskich”, nr 15/44; w: Instytut
Polski i Muzeum im. gen Sikorskiego
w Londynie, No: PRM – 122)
We wsi Łubcze pow. Tomaszów
Lubelski zamordowali 73 osoby: 47
Polaków i 26 Ukraińców.
We wsi Łuka Mała pow. Skałat
banderowcy uprowadzili, torturowali
i zamordowali 25-letnią nauczycielkę
polską Marię Klapę.
W miasteczku Łysiec pow. Stanisławów obrabowali i spalili gospodarstwa polskie oraz zamordowali 22
Polaków.
We wsi Łysków pow. Żydaczów
miejscowi banderowcy obrabowali
polskie gospodarstwa i zamordowali
10 Polaków, którzy ich nie opuścili.
We wsi Majdan pow. Grodek Jagielloński banderowcy zamordowali
2 Polaków.
We wsi Majdan Górny pow. Tomaszów Lubelski w walce z UPA zginął
partyzant AK Stanisław Pisarczyk.
We wsi Majdan Lipowiecki pow.
Przemyślany podczas kilku napadów, w tym 12 i 24 kwietnia 1944
roku zamordowali 49 Polaków (Kubów..., jw.).
We wsi Maćkowa pow. Przemyśl
upowcy powiesili 17 Polaków.
We wsi Medowa pow. Brzeżany
Ukraińcy zamordowali 8 Polaków.
We wsi Medyka pow. Przemyśl
miejscowi Ukraińcy zamordowali
1 Polaka. „Do mieszkającej w Medyce rodziny Maców przyjechał na
Święta Wielkanocne ze Wschodniej
Małopolski, grom. Życzyce, gmina
Rawa Ruska, Marszałek Andrzej. We
czwartek, po świętach u wymienionych zjawiła się policja ukraińska,
przeprowadziła rewizję, sterroryzowała mieszkańców, skuła Marszałka
Andrzeja i wyprowadziła go z domu.
Wkrótce potem donieśli pp. Pawucki Michał i Stańko Władysław, że na
polecenie policji ukraińskiej zakopali
zwłoki ich krewnego z 3-ma ranami
postrzałowymi. Wedle twierdzenia
Mac Stefanii zamordowany miał przy
sobie zdjęcia fotograficzne pomordowanych przez Ukraińców w jego
okolicy Polaków.” (1944, 24 kwietnia
– Notatka przesłana Prezesowi RGO
w Krakowie. Dotyczy ukraińskich
antypolskich wystąpień w Galicji. W:
B. Ossol. 16722/2, s. 143-144).
We wsi Michałówka pow. Jaworów
Ukraińcy z sąsiednich wsi obrabowali kilkanaście gospodarstw polskich i
zamordowali 4 Polaków, w tym kobietę.
We wsi Mielniki pow. Jaworów
banderowcy zamordowali 6 Polaków: Rucińską oraz Przybylskiego i 4
jego synów, ocalała jego żona Ukrainka z 3 córkami.
We wsi Miklaszów pow. Lwów policjanci ukraińscy bestialsko skatowali
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18-letniego Edwarda Langa, który
zmarł w Wielki Piątek.
W miasteczku Mikołajów pow. Żydaczów banderowcy zastrzelili sierżanta rezerwy WP.
We wsi Milatyn Nowy pow. Kamionka Strumiłowa obrabowali i
spalili gospodarstwa polskie i kościół
oraz zamordowali 27 Polaków.
We wsi Młyniska pow. Żydaczów
obrabowali i spalili gospodarstwa
polskie oraz zamordowali 25 Polaków.
We wsi Monasterczany pow. Nadwórna banderowcy zatrzymali na
drodze 12 Polaków i zamordowali
oraz zrabowali furmanki, konie i dobytek.
W miasteczku Mościska woj. lwowskie Ukraińcy zamordowali 18 Polaków: banderowcy – 17: 2 rodziny
6-osobowe, 3 mężczyzn (w tym leśniczego i gajowego) i 2 kobiety; natomiast policjant ukraiński zastrzelił
1 mężczyznę.
W kol. Mużyłowice pow. Jaworów
zamordowali 2 Polaków: brata z siostrą.
We wsi Mysłów pow. Kałusz: „W
kwietniu 1944 r. zostali zamordowani: 1-4. Biesiadzińska i.n.; Kulczycka
i.n.; Morolewska i.n.; Starczewska
i.n.; 5-8. Stroncickie 3 kobiety; Zborowska i.n.” (Prof. dr hab. Leszek S.
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom 8).
We wsi Mytnica pow. Skałat zamordowali Adelę Krzyżanowską (z Harmatijów). (Kubów..., jw.).
We wsi Nahaczów pow. Jaworów
zamordowali 3 Polaków.
W miejscowości Narajów pow.
Brzeżany: „W Narajowie wymordowali Ukraińcy w sposób bestialski
52 osoby i zagrody polskie spalili”.
(„Wiadomości z Ziem Wschodnich” nr 6, w: http://koris.com.ua/
other/14728/index.html?page=185;
Komański…, s. 119 podaję, że we
wsi Narajów Wieś banderowcy zamordowali 15 Polaków).
We wsi Narajów Miasto (Kolonia
Michalska) UPA zamordowała 15
Polaków, rozpoznani zostali: Jawny
N l. 50, jego córka l. 20, Kamień Jan
l. 50 (Kubów..., jw.).
We wsi Niegowce pow. Kałusz upowcy zamordowali co najmniej 15 Polaków.
We wsi Niemstów pow. Lubaczów
zamordowali 4 Polaków, w tym kobietę i ojca z synem.
We wsi Niestanice pow. Radziechów Ukraińcy zamordowali 11 Polaków.
We wsi Niniów Górny pow. Dolina
zamordowali 2 Polaków: małżeństwo.
We wsi Nowa Grobla pow. Jarosław zamordowali Mikołaja Zawitowskiego, kolejarza.
We wsi Nowe Sioło pow. Lubaczów
zamordowali Michała Kosteckiego,
leśniczego.
We wsi Nowosiółki pow. Podhajce
zamordowali 5 Polaków, w tym matkę z dziećmi lat 11 i 13.
We wsi Nowosiółki pow. Tomaszów
Lubelski zamordowali 3 Polaków, w
tym 2 kobiety, natomiast w walce z
nimi zginęło 2 partyzantów AK, w
tym 17-letni.
We wsi Nowy Dwór pow. Sokal
zamordowali 88-letnią Marię Tomaszewską.
We wsi Obydów pow. Kamionka
Strumiłowa obrabowali i spalili gospodarstwa polskie oraz zamordowali 17 Polaków.
We wsi Olesko pow. Złoczów zamordowali głuchoniemego 13-letniego chłopca o nazwisku Łabiński.
W miasteczku Oleszyce pow. Lubaczów został zamordowany przez
UPA gajowy Tomasz Wesołowski
(Orłowski..., jw.).
We wsi Oleszyce Stare pow. Lu-
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baczów został zamordowany przez
UPA Władysław Kidykiewicz.
We wsi Ostrów gm. Krystynopol
pow. Sokal: „W kwietniu 1944 r.
zostali zamordowani: 1-3. Bodniak
Władysław l. 45; Chudzik Mieczysław l. 2; Sobczak Tadeusz l. 30; 4-5.
Strusińscy i.n. – dwaj bracia.” (Prof.
dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom 8).
We wsi Ostrów pow. Lwów zamordowali 1 Polaka. „W niedalekim od
Siemianówki Ostrowie, zastrzelono
Bronisława Humeniuka, dyżurnego ruchu na stacji Szczerzec. Inna
kula nie dosięgła szczęśliwie Józefa Ogrodnika, również pracownika
ruchu na stacji kolejowej.” (http://
www.znaczacy.com/akcja-ss-galizien-t831083 ).
We wsi Pasieczna pow. Nadwórna
na początku kwietnia zamordowali
157 Polaków (Sowa... s. 157).
We wsi Pawlikówka pow. Kałusz
obrabowali i spalili gospodarstwa
polskie oraz zamordowali 116 Polaków.
We wsi Pawłokoma pow. Brzozów w wyniku donosu miejscowych
Ukraińców policjanci ukraińscy z
Jawornika Ruskiego aresztowali 9
Polaków (7 mężczyzn i 2 kobiety),
którzy zaginęli bez śladu.
We wsi Peratyn pow. Radziechów
Ukraińcy zamordowali 5 Polaków.
W kol. Perosołowice woj. lubelskie:
„Śledztwo w sprawie zbrodni ludobójstwa dokonanych w okresie od
kwietnia 1944 r. do lutego 1946 r. w
miejscowości Kolonia Peresołowice i
innych miejscowościach województwa lubelskiego, polegającej na zabójstwie około 40 osób, a następnie
podpaleniu zabudowań mieszkalnych
i gospodarczych w miejscowości
Brodzica, przez nacjonalistów ukraińskich, którzy dopuszczając się tych
czynów działali w celu wyniszczenia
polskiej grupy narodowościowej (
S. 61/08/Zi ). W toku prowadzonego
postępowania
przygotowawczego
przeprowadzono czynności, które
pozwoliły na ustalenie, iż w kwietniu
1944 r. w miejscowości Kolonia Peresołowice, ukraińscy nacjonaliści, w
nieustalony bliżej sposób, najprawdopodobniej poprzez oddanie do pokrzywdzonych śmiertelnych strzałów,
dopuścili się zabójstw Antoniny i
Franciszka małżonków W., Szczepana K., Stanisława M., Stanisława T.,
mężczyzn o nazwiskach K., G. oraz
B.” ( IPN Lublin; S. 61/08/Zi )
We wsi Piaski pow. Lwów na początku kwietnia upowcy obrabowali
i spalili gospodarstwa polskie orz
zamordowali 20 Polaków. „We wsi
Piaski zamordowano dziadka i wnuka Migów oraz trzecią nieznaną z
nazwiska osobę w czasie ich próby
ucieczki do Siemianówki.” (http://
www.znaczacy.com/akcja-ss-galizien-t831083 ).
We wsi Pieczychwosty pow. Żółkiew po ucieczce Polaków banderowcy obrabowali 65 gospodarstw
polskich i zamordowali 2 Polaków,
którzy pozostali we wsi.
We wsi Pieniaki pow. Brody: “wiosną 1944 r. zostali zamordowani:
Wanda, Michał i Danuta Wolanin.
„Michał Wolanin był kierownikiem
gorzelni i na jej terenie został zamordowany, jego żona, siostra mojego
ojca Wanda wraz z 11 letnią córeczką
Danusią została zabita kilka dni potem. Dotąd nie wiadomo gdzie zostali pochowani” (Stanisław Wodyński;
www.wodynski.info; oraz w: www.
stankiewicze.com/udobojstwo.pl ).
H. Komański, Sz. Siekierka na s. 84
podają: „W kwietniu 1944 roku zostali przez banderowców zamordowani:
Broszczakowski Jan; Wolanin..., jego
żona i córka”. Patrz: 24 kwiecień
1944 roku.
We wsi Plichów pow. Brzeżany zamordowali 10 Polaków, rozpoznani
zostali: Kazimierz Burakowski, jego
żona i synowie Franciszek i Michał
(Kubów..., jw.).
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We wsi Pniów pow. Nadwórna banderowcy obrabowali i spalili gospodarstwa polskie oraz zamordowali
ponad 200 Polaków.
We wsi Podciemno pow. Lwów pod
koniec kwietnia obrabowali gospodarstwa polskie i zamordowali 22
Polaków z 7 rodzin. Patrz wyżej: 19
kwietnia 1944 roku.
We wsi Podemszczyzna pow. Lubaczów zamordowali Antoniego
Dobrzańskiego, los pozostałych Polaków z tej wsi jest nieznany.
We wsi Podhorce pow. Stryj miejscowi banderowcy zamordowali 6
Polaków, którzy nie opuścili swoich
gospodarstw.
We wsi Podkaliszcze pow. Lesko
banderowcy zamordowali około 30
Polaków („kilkanaście rodzin”).
We wsi Podliski pow. Mościska
Ukraińcy zamordowali 3 Polaków.
We wsi Podmonasterz pow. Bóbrka zamordowali 10 Polaków.
We wsi Podszumlańce pow. Rohatyn zamordowali 6 Polaków, w tym
matkę z 11-letnim synem i 15-letnią
córką.
We wsi Polana pow. Lesko powiesili 3 Polaków.
We wsi Połonice pow. Przemyślany
zamordowany został Gawroński Michał, lat 22, ciało wrzucono do rzeki.
(Józef Wyspiański: Skutki napadów
ukraińskich nacjonalistów w powiecie Przemyślany. w: Ludobójstwo
OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich, tom 10, Kędzierzyn-Koźle 2018).
We wsi Połowce pow. Czortków zamordowany został Jan Ziemirski lat
55 (Kubów..., jw.).
We wsi Pomorzany pow. Zborów
złapali koło rodzinnego domu dwóch
braci: 23-letniego Michała Kępińskiego i 25-letniego Józefa i zakopali
ich żywcem w ziemi.
We wsi Posadów pow. Tomaszów
Lubelski oddział Ukraińskiej Samoobrony Narodowej pojmał oddział
AK „Krakusy” i po torturach zamordował – 30 Polaków.
We wsi Potok Jaworowski pow.
Jaworów upowcy zamordowali 3
Polaków.
We wsi Powitno pow. Gródek Jagielloński obrabowali gospodarstwa
polskie i zamordowali 30 Polaków.
We wsi Przybyłów pow. Tłumacz
zamordowali 9-osobową rodzinę
Twardowskich: 80-letnią babkę, rodziców i 6 dzieci od niemowlęcia do
22 lat.
We wsi Radków pow. Tomaszów
Lubelski na początku kwietnia zamordowali 30 Polaków.
W kol. Rafałówka pow. Łuck upowcy zamordowali Jana Rosińskiego.
We wsi Rakowiec pow. Lwów zamordowali 4 Polaków.
W powiecie Rawa Ruska woj.
lwowskie: Sprawozdanie ukraińskiego podziemia z maja 1944 r. dotyczące akcji antypolskich dotyczące
okręgu Rawa Ruska: „Podobne wiadomości dotyczące liczby Polaków
zlikwidowanych przez oddziały UPA:
Potoki [?] – 3 (miejsc[owi]), Lubycza-Kołajce – 3 (miejsc[owi]), Huta
Lubycka – 2 (niezn[ani]), Lubycza
– 10 (uciek[inierzy]), Potylicz – 13
(miejsc[owi]), Dagany Wiel[kie] – 2
(niezn[ani]), Werchrata – 1 (miejsc[owy]), Rzeczyca – 8 (3 miejsc[owych], 5 niezn[anych]), Domaszów
– 2 (1 miejsc[owy], 1 niezn[any]),
Bruckenthal – 2 (niezn[ani]), Ostobuż – 1 kobieta (miejsc[owa]), Choronów – 1 (miejsc[owy]), Sałasze – 1
(miejsc[owy]), Tehlów – 15 i 4 kobiety (– miejsc[owi]) oraz 44 (niezn[ani]), Wierzbica – 3 (miejsc[owi]),
Chodywańce – 9 (niezn[ani]), Zaborze – 30 (miejsc[owi] i niezn[ani]),
Rzyczki – 15 (miejsc[owi] i niezn[ani]).” (Sprawozdanie ukraińskiego
podziemia z maja 1944 r. dotyczące
akcji antypolskich; w: Polska i Ukra-

ina w latach trzydziestych–czterdziestych XX wieku. Tom 4. Część druga. Warszawa – Kijów 2005).
We wsi Rohaczyn Miasto pow.
Brzeżany został przez banderowców uprowadzony i zamordowany na
„Korczunku” Michał Rzadkowski,
lat 20 (Komański..., s. 125 podaje, że
był to kwiecień 1943).
We wsi Rokitno pow. Tomaszów
Lubelski: „Gdzieś w pierwszych
dniach kwietnia 44 roku dwie sotnie UPA zaatakowały wieś Rokitno
i znajdującą się obok stację kolejki
wąskotorowej, która była położona
w dolinie, niecały km od naszej kwatery. Nasz pluton na nogi poderwał
alarm oraz strzały z broni maszynowej. Dowódca rozwinął oddział w
tyralierę zaraz po wyjściu z zabudowań, a do sztabu pchnął gońca z
meldunkiem co się dzieje i z prośbą
o wsparcie. Potykając się na skibach
zamarzniętej gleby dotarliśmy na
skraj wzniesienia dochodzącego do
kotliny ze stacją kolejową w dole.
Na tym wzniesieniu, nieopodal był
liściasty las, który górował nad całą
okolicą. W dolinie, we wsi i na stacji
trwały walki. To tamtejszy garnizon
AK stawiał zacięty opór. Ruszyliśmy
w dół w kierunku zabudowań stacji i
otworzyli ogień na stanowiska przeciwnika. Ukraińcy zostali zaskoczeni
naszym wejściem do akcji. Początkowo wpadli w panikę i rzucili się do
bezładnej ucieczki. Strzelając zeszliśmy w dół i opanowali stację kolejową, starając się odrzucić przeciwnika do tyłu. Okazało się to nie takie
łatwe. Rozwinięty w tyralierę drugi
rzut UPA powstrzymał uciekających i
włączył ich z powrotem do natarcia.
Rozgorzała zacięta walka. Upowcy
ochłonęli z pierwszego wrażenia i
całą siłę ognia skierowali na nas.
Wsparcia, mimo trwającej już przeszło pół godziny walki, nie było. Jakiś
czas osłonę dawały nam budynki stacyjne, ale gdy do akcji przeciwnicy
wprowadzili moździerze, nie wytrzymaliśmy naporu i zaczęliśmy wycofywać się w kierunku, z którego przybyliśmy, potem w kierunku lasu, bo do
niego było bliżej. Las dawał osłonę
i szansę na zmianę sytuacji, gdyż górował nad polem walki, dając wgląd
nawet w zagłębienia terenu, których
nie było widać z poziomu stacji kolejowej. Żeby się do niego dostać
trzeba było przebiec przez wzniesienie długości około 300 metrów,
cały czas pod górę. /.../ Zbocze tego
wzniesienia to stok północny, w przeważającej części pokryty zlodowaciałym śniegiem. Kiedy biegnąc pod
górę, w kierunku lasu, trafiło się na
połać ziemi pokrytej takim śniegiem,
było się doskonałym celem dla ukraińskich ,,striłcew”. Taki właśnie los
spotkał naszego dowódcę plutonu.
Gdy był już w odległości kilkudziesięciu metrów od skraju lasu trafiło go
5 kul. Skonał kilka metrów ode mnie,
właśnie na takim zaśnieżonym polu.
/.../ Pluton poniósł ciężkie straty w
tej walce, ale skutecznie szachował
wroga, którego sytuacja gwałtownie
się pogorszyła, gdy na północ od
wsi Rokitno rozległa się nieustająca
kanonada z broni maszynowej, wybuchy granatów, a za chwilę dym i
ogień. Była to nasza odsiecz, idąca
na skróty, lecz jakże trafnie i z właściwej strony, bo w ten sposób sotnie
UPA znalazły się w krzyżowym ogniu
naszych kaemów. Szybko zmienił się
obraz bitwy. Z sotni UPA, początkowo pojedynczo, potem grupami,
skokami zaczęto się wycofywać w
kierunku mostu na rzece, gdzie Ukraińcy dostawali się pod ogień naszych
kaemów strzelających ze skraju lasu,
z odległości nie przekraczającej pół
kilometra. Ogień nasz był bardzo celny, na moście powstał zator spowodowany zabiciem kilku koni wozów
taborowych i wywróceniem się pojazdów. Próby ściągnięcia przeszkody na bok przysporzyło im dalszych
ofiar. Lufy naszych kaemów były już
gorące. To był odwet brany za nasze
poranne straty. Cofający się ,strił-

ce” widząc co się dzieje na moście
skakali do wody, głębokiej z powodu wiosennych roztopów i brnąc po
pas forsowali rzekę na własną rękę,
uciekając w kierunku skąd przyszli.
Niewiele mógł im pomóc ckm zainstalowany we młynie w nieodległych
Żernikach., który od rana ostrzeliwał
nasze pozycje. Nasze plutony przepędziły napastników aż w pobliże
Ulhówka, zaś drużyna skierowana
w czasie walk do młyna w Żernikach
zlikwidowała granatami stanowisko
ckm-u. Zwycięstwo było wspaniałe,
lecz zarazem smutne. Podczas walk o
Rokitno zginęło 16 naszych żołnierzy,
13 zostało rannych. Zginął też dowódca naszego plutonu. Jak dowiedzieliśmy się nad mogiłą, jeszcze w
ubiegłym roku był on komendantem
granatowej policji w Krasnobrodzie,
skąd zdezerterował z bronią w ręku
do AK. Oddał życie w imię wielkiej
sprawy. Miał dopiero 36 lat. Został
nam po nim jego podziurawiony kulami płaszcz wojskowy. Nasze stanowiska w lesie trzymaliśmy do czasu
powrotu naszych plutonów biorących
udział w pościgu aż pod Ulhówek.
Dopiero następnego dnia wysłano
grupę do podsumowania strat UPA
i zabrania tego, co nas interesowało
lub było potrzebne. Doliczono się 84
zabitych ,,striłcew,” kilkunastu koni
i tyleż wozów taborowych opuszczonych i powywracanych w rzece
koło przeprawy na moście. Zebrano też broń i amunicję, także sporo
żywności oraz paszy dla koni. Nade
wszystko jednak 84 sztuki dowodów
osobistych poległych, z których wynikało, iż większość ich właścicieli
pochodziła ze Lwowa i Wołynia, pozostali z Tarnopola i Stanisławowa.
W rezultacie tej bitwy stan osobowy
naszego plutonu zmniejszył się o połowę. To była duża strata, zwłaszcza,
że nie mogliśmy spodziewać się uzupełnień.” (Fragmenty wspomnień
Edwarda Sochana, żołnierza AK i
BCH, członka garnizonu samoobrony we wsi Grabowica; w: http://
jbbs.salon24.pl/207857,walki-z-upa-wspomnienia ).
We wsi Rokitno gm. Zaszków pow.
Żółkiew: „W początkach kwietnia
zamordowano około 30 Polaków
NN.” (Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria
– tom 8).
We wsi Rozłucz pow. Turka obrabowali gospodarstwa polskie i zamordowali 15 Polaków.
We wsi Rozworzany pow. Przemyślany zamordowali 3 Polaków, w tym
dwóch obdarli ze skóry (Komański...,
s. 301). Oraz: „została zamordowana
przez męża Ukraińca N.N., 04.1944
r., lat bd, Polka” (Józef Wyspiański:
Skutki napadów ukraińskich nacjonalistów w powiecie Przemyślany.
w: Ludobójstwo OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich, tom
10, Kędzierzyn-Koźle 2018).
We wsi Rożyszka pow. Skałat zamordowali 8 Polaków, w tym małżeństwo Annę i Józefa Rom, które po
torturach związali drutem i wrzucili
do rzeki Zbrucz.
We wsi Różanka pow. Kamionka Strumiłowa obrabowali i spalili
gospodarstwa polskie oraz zamordowali 15 Polaków. Orłowski podaje, że zamordowany został leśniczy
Zimochowski z żoną oraz w Nadleśnictwie Grabowa w kwietniu 1944
lub 25 stycznia 1944 roku leśniczy
Jan Orzechowski „z rodziną i innymi
pracownikami personelu nadleśnictwa” (Orłowski..., jw.).
We wsi Ruda Sielecka pow. Kamionka Strumiłowa obrabowali i
spalili gospodarstwa polskie oraz zamordowali 16 Polaków.
We wsi Ruzdwiany pow. Trembowla zamordowali 3 Polki: Stefanię Kinasz oraz Bronisławę i Łucję Kocur.
(Kubów..., jw.).
We wsi Rypianka pow. Kałusz: „W
kwietniu 1944 r. zostali zamordowani: 1-6. Legowicz i.n. (kobieta); Ar-
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tymowicz i.n. - 3 osoby; Kalinczanki
i.n. - 2 kobiety.” (Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie...,
jw.; Seria – tom 8).
We wsi Siedliska pow. Bóbrka zamordowali 4-osobową rodzinę polską.
We wsi Siemakowce pow. Czortków zamordowany przez UPA został
Mikołaj Pundyk. (Kubów..., jw.).
We wsi Sieniawka pow. Lubaczów
Ukraińcy z SKW zamordowali 2 Polaków.
We wsi Sinków pow. Zaleszczyki
banderowcy zamordowali 4-osobową rodzinę polską z 2 córkami.
We wsi Skomorochy pow. Buczacz
zamordowano 4-osobową rodzinę
Bem. (Kubów..., jw.).
We wsi Słobódka pow. Stryj zamordowali 4-osobową rodzinę polską:
ojca z 3 dzieci.
We wsi Sobolówka pow. Złoczów:
„W kwietniu 1944 r. zostali zam. Solarewicz Józef l. 60, oraz jego żona i
syn oraz córka Jana Twerca”. (prof.
dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7).
We wsi Sokołówka pow. Bóbrka
zamordowali Przystańskiego, ppor.
rezerwy WP.
We wsi Sołotwina pow. Nadwórna
zamordowali 38 Polaków.
We wsi Sorocko pow. Skałat zginęło kilku Polaków, w tym Malawski
N. l. 60, jego żona i syn l. 15. (Kubów..., jw.).
We wsi Stanisłówka pow. Żółkiew:
„W drugiej połowie kwietnia zamordowano 30 osób NN.” (Prof. dr hab.
Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom 8).
We wsi Stańków pow. Stryj zamordowali 2 Polaków.
We wsi Stara Wieś pow. Tomaszów
Lubelski upowcy zamordowali 6 Polaków w wieku 60 – 80 lat, którzy nie
opuścili swoich gospodarstw.
We wsi Starogród pow. Sokal zamordowali 12 Polaków. “W kwietniu
1944 r. w Starogrodzie, w charakterze jak w pkt. 2-gim, kierował akcją
likwidacyjną, w wyniku której zamordowano 12 osób a mianowicie:
Piotra Puławskiego, Piotra Baszuka,
Włodzimierza Jabłońskiego, Jakuba Pietruszewskiego i dwóch jego
synów, Marię i Mirona Kasiuk[ów]
oraz ich troje dzieci a ponadto dziecko ich krewnych, przy czym Mirona
Kasiuka zastrzelił osobiście” (Sentencja wyroku Sądu Wojewódzkiego
w Lublinie z 29 stycznia 1972 r. w
sprawie Teodora Daka, w: http://koris.com.ua/other/14728/index.html?page=407).
We wsi Starzawa pow. Dobromil
zamordowali 3 Polaków, pracowników Zarządu Stawów Rybnych. „Na
terenie powiatu przemyskiego na razie jeszcze po drugiej stronie Sanu
przejawiają się coraz silniejsze ruchy
Ukraińców i tak w Nowo Stawach k.
Starzawy około 19 bm. miało miejsce
uprowadzenie przez nieznaną bandę trzech urzędników Towarzystwa
Rybackiego, dzierżawiącego tam
gospodarstwo rybne. Uprowadzony
został zarządzający stawami Grabowski, rachmistrz oraz praktykant
rybacki ze wsi Buców [Przemyśl].”
(1944, czerwiec – Notatka PolKO w
Przemyślu zawierająca informację
o mordach i uprowadzeniach dokonywanych na ludności polskiej w
powiecie przemyskim. W: B. Ossol.
16722/1, s. 165).
We wsi Stasinówka pow. Żółkiew:
„W czasie napadu na wieś Stasinówkę w okolicach Żółkwi na pomoc
przyszedł oddział polskiej partyzantki. Straty polskie wynosiły 9 osób, po
stronie ukraińskiej około 60. Jednak
po napadzie ludność polska opuściła
wieś.” („Sprawozdanie sytuacyjne z
ziem polskich”, nr 15/44; w: Instytut
Polski i Muzeum im. gen Sikorskiego
w Londynie, No: PRM – 122). Być
może chodzi o wieś Stanisłówkę.
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We wsi Stołpin pow. Radziechów
w II połowie kwietnia obrabowali i
spalili gospodarstwa polskie oraz zamordowali 37 Polaków, w tym matkę
z 6 dzieci.
We wsi Strzeliska Nowe pow. Bóbrka upowcy podczas drugiego napadu
zamordowali ponad 80 Polaków.
We wsi Suchostaw pow. Kopyczyńce został zamordowany Lejczaj
N, l. 38. (Kubów..., jw.).
We wsi Suszno pow. Radziechów
Ukraińcy zamordowali 7 Polaków.
We wsi Swaryczów pow. Dolina
zamordowali Tadeusza Zwierzyńskiego.
We wsi Szczedrokońce pow. Kamień Koszyrski: „Początek kwietnia
1944. Szczedrokońce pow. Kamień
Koszyrski. Zabici: Zentara Bolesław
ur. 1910, kierownik szkoły, jego żona
Helena z Wiszomirskich i dwoje dzieci Mieczysław i Michalina.” (1944,
17 lipca – Pismo PolKO w Stanisławowie do Dyrektora RGO w Krakowie zawierające imienny spis osób
uprowadzonych i zamordowanych
od początku napadów, od września
1943 do 15 lipca 1944. W: B. Ossol.
16721/1, s. 349-373).
We wsi Szczurowice pow. Radziechów zamordowali 4-osobową rodzinę Stynkowskich z córką i synem.
We wsi Szczutków pow. Lubaczów
zamordowali Andrzeja Tworko.
We wsi Szumlany Małe pow. Brzeżany zamordowali 4 Polaków.
We wsi Szwajkowce pow. Czortków zamordowano 5-osobową rodzinę Muciałów, 4-osobową rodzinę
Tabiszów oraz młodą kobietę (żonę
powołanego do WP Polaka). (Kubów..., jw.).
We wsi Ścianka pow. Złoczów banderowcy zamordowali ponad 10 Polaków i wielu poranili.
We wsi Śliwka Kałuska pow. Kałusz banderowcy zamordowali dwie
4-osobowe rodziny Mleczków:
„Sliwki: 1. Mleczko Michał Teofil;
2. Mleczko Józef – wymordowani”
(1944, kwiecień/maj – Pismo PolKO
Kałusz do Delegata RGO we Lwowie
zawierające dwadzieścia pięć imiennych wykazów mieszkańców Landskomissariatu kałuskiego, poszkodowanych przez napady ukraińskie. W:
B. Ossol. 16221/1, s. 201-277, 281).
We wsi Tamanowice pow. Mościska uprowadzili 3 Polaków, którzy
zaginęli.
W okolicy miasta Tarnopol zabity
został Henryk Kozieczko jadący do
Wojska Polskiego.
We wsi Tomaszowce pow. Kałusz
zamordowali 37 Polaków i spalili
470 gospodarstw. (Sowa, s. 236).
We wsi Toustobaby pow. Podhajce
esesmani ukraińscy z SS „Galizien
– Hałyczyna” zamordowali 13 Polaków.
We wsi Trościaniec pow. Buczacz
banderowcy zamordowali 31 Polaków, którzy nie opuścili swoich gospodarstw. M.in. Rozalię Rybczyńska, a gdy po kilku dniach do domu
wrócił jej mąż Jan z 19-letnią córką
Bronisławą, jego porąbali siekierą na
kawałki, a ciało córki znaleziono z
rozprutym brzuchem. Zamordowali
także 4 Ukraińców, w tym 3 kobiety
powiesili do góry nogami za krytykę
UPA. Inni: “zamordowano 41 Polaków m. in. zginęli Rybczyńska Rozalia, jej mąż Jan, ich córka Bronisława l. 19, 4-osobowa rodzina Konopków, 4-osobowa rodzina Listwanów,
3-osobowa rodzina Gołębiowskich,
5-osobowa rodzina Łużnych, 4- osobowa rodzina Werbowych, oraz 5 kobiet i 3 mężczyzn (nazwisk nie ustalono)”. (Kubów..., jw.).
We wsi Trościaniec pow. Żydaczów
zamordowali 7-osobową rodzinę Jaroszewskich z 5 dzieci.
We wsi Turady pow. Żydaczów zamordowali 15 Polaków.
We wsi Uhnów pow. Rawa Ruska
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zamordowali Ludwika Krausa.
We wsi Ulwówek pow. Sokal obrabowali i spalili gospodarstwa polskie
oraz zamordowali 16 Polaków.
We wsi Ustianowa pow. Lesko upowcy obrabowali polskie gospodarstwa i pobili wielu Polaków, w wyniku czego zmarły 2 osoby, kobieta
i mężczyzna.
We wsi Uwsie pow. Podhajce zamordowany został Jan Grubiak (Kubów..., jw.).
We wsi Waniowice pow. Sambor
banderowcy spalili kilka gospodarstw polskich a w jednym z nich
spalili żywcem 6-osobową rodzinę o
nazwisku Czapor.
We wsi Warchoły pow. Kamionka Strumiłowa i w jej przysiółkach
banderowcy zamordowali co najmniej 20 Polaków. („Na Rubieży” nr
58/2000).
We wsi Warchoły pow. Stanisławów: „W kwietniu 1944 r. we wsi
Warchoły i trzech innych tego sołectwa, pow. stanisławowski, OUN-UPA
zamordowała 45 osób” (Wiktor Poliszczuk: w: „Nowa Myśl Polska” z
23 marca 2003 r.).
We wsi Warwolińce pow. Zaleszczyki Ukraińcy zamordowali 4 Polaków, w tym 2 kobiety.
We wsi Wiązowa pow. Żółkiew zamordowali Niedźwieckiego, męża
Rozalii spalonej żywcem z innymi
osobami w nocy z 8 na 9 kwietnia
1944 roku.
We wsi Wełdzirz pow. Dolina pod
koniec kwietnia zamordowali 8 Polaków.
We wsi Widynów pow. Śniatyn zamordowali 12 Polaków, w tym 3-osobową rodzinę i 4-letniego chłopca.
We wsi Wiktorówka pow. Brzeżany UPA zamordowała 15 Polaków.
(Kubów..., jw.).
We wsi Winiatyńce pow. Zaleszczyki: „W kwietniu 1944 r. zostali
zam.: Porządkiewicz Wincenty, rolnik; Porządkiewicz Kornel, rolnik;
Porządkiewicz Helena; Stratij Józefa
zastrzelona w swoim domu.” (prof. dr
hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7).
We wsi Wistowice pow. Rudki zamordowali 12 Polaków, w tym 6-osobową rodzinę z 4 dzieci.
We wsi Wiśniowczyk pow. Przemyślany zostali zamordowani przez
Ukraińców: „Bończuk i.n., 04.1944,
lat bd, Ukrainiec. Bończuk i.n.,
04.1944, lat bd, Polka, żona Ukraińca. Bończuk i.n., 04.1944, lat bd,
bliźniacy, synowie Ukraińca. N.N.
Michalina, 04.1944, lat bd, żona Polaka, w ciąży.” (Józef Wyspiański:
Skutki napadów ukraińskich nacjonalistów w powiecie Przemyślany.
w: Ludobójstwo OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich, tom
10, Kędzierzyn-Koźle 2018).
We wsi Witków gm. Poturzyn pow.
Tomaszów Lubelski: „W kwietniu
1944 r. zostali zamordowani przez
policjantów ukraińskich: 1. Harasimiuk Ludwik, 2. Hołubiak Jozef l.
30, 3. Kiszka Józef l. 18, 4. Kurajak
Jan, 5. Kurajak Mieczysław l. 14, 6.
Skręciwilk Henryk l. 17.” (Prof. dr
hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom 8).
We wsi Witków Nowy pow. Radziechów na początku kwietnia banderowcy obrabowali i spalili gospodarstwa polskie oraz zamordowali
21 Polaków, w tym całe rodziny, Po
przybyciu oddziału niemieckiego
ocaleli Polacy uratowali obraz Matki
Boskiej Pocieszenia. W następnym
napadzie spalili kościół oraz w
środku kilku Polaków.
We wsi Witków Stary pow. Radziechów zamordowali 16 Polaków, w
tym 4-osobową rodzinę oraz mężczyznę spalili żywcem w jego domu.
We wsi Wojniłów pow. Kałusz zamordowali kilkudziesięciu Polaków,
wiadomo o co najmniej 15 ofiarach.

We wsi Wola Górzańska pow. Lesko Ukraińcy zamordowali Polaka,
pracownika folwarku.
We wsi Wola Wysocka pow. Żółkiew banderowcy wymordowali 187
Polaków: “Jak podaje ks. biskup
Wincenty Urban, wszyscy spoczęli
w jednej wspólnej mogile” (Siekierka..., s. 1140, lwowskie).
We wsi Wolica Trembowelska pow.
Trembowla zamordowali 4 Polaków.
We wsi Wołcze pow. Turka banderowiec wrzucił przez okno granat do
mieszkania polskich nauczycieli zabijając 4 ich dzieci.
We wsi Wołkowce pow. Borszczów
upowcy zamordowali 7 Polaków.
Inni: 14 Polaków: Olszycki Jan l.40,
Owsianicki Michał l. 35, Popiel Tadeusz l.60, Popiel Tadeusz II l. 25,
Szreder Jakub l. 60, Żukowski Kazimierz l. 35, NN – nierozpoznany
mężczyzna, 7 NN mężczyzn zamordowanych na torturach przez SB
(Słuba Bezpeky) UPA. (Kubów...,
jw.).
We wsi Wołoszcza pow. Drohobycz
pod koniec kwietnia uprowadzili 20
Polaków, którzy ocaleli z rzezi nocą
z 10 na 11 kwietnia, i zaginęli oni bez
śladu.
We wsi Wołowe pow. Bóbrka zamordowali Michała Bydłowskiego.
We wsi Woroniaki pow. Złoczów:
„W kwietniu 1944 zamordowano
dwóch Polaków”. (prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie...,
jw., tom 7).
We wsi Wólka Kotowska pow.
Łuck zamordowali 16-letniego Alfreda Wysockiego, który wybrał się
z Rafałówki zobaczyć swój dom rodzinny.
We wsi Wulka pow. Brzeżany zamordowali 5 Polaków.
We wsi Wygoda pow. Skałat: „W
kwietniu 1944 r. zostali uprowadzeni
i zam. przez bojówkarzy UPA: Gawroński Michał i jego żona Jadwiga.”
(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz:
Uzupełnienie..., jw.).
We wsi Zabojki pow. Tarnopol w
kwietniu 1944 roku zginęło około
50 Polaków; część w wyniku walk
frotowych, większość została zamordowana przez banderowców. (“Na
Rubieży” nr 26/1998).
We wsi Zadniszówka pow. Skałat
Ukraińcy zamordowali 18-letniego
Aleksandra Chwalińskiego.
We wsi Zadwórze pow. Przemyślany zamordowali 11 Polaków, w tym
leśniczego.
We wsi Zaleśce pow. Bóbrka zamordowali 11 Polaków.

pow. Jaworów w pierwszych dniach
kwietnia 1944 roku zamordowali 30
Polaków. („Sprawozdanie sytuacyjne
z ziem polskich”, nr 15/44; w: Instytut Polski i Muzeum im. gen Sikorskiego w Londynie, No: PRM – 122).
„W pierwszych dniach bm. napadła
banda ukraińska na wieś Zbadyń
[Jaworów] i wymordowała około 30
osób narodowości polskiej.” (1944,
26 kwietnia – Pismo PolKO Lwów-powiat do Delegata RGO we Lwowie dotyczące akcji terrorystycznych
band ukraińskich skierowanych przeciw ludności polskiej. W: B. Ossol.
16721/1, s. 255).
We wsi Zrotowice pow. Przemyśl
banderowcy zamordowali 2 Polaków, w tym kobietę.
We wsi Zubowmosty pow. Kamionka Strumiłowa obrabowali i spalili
gospodarstwa polskie oraz zamordowali 15 Polaków.
We wsi Zubów pow. Trembowla zamordowali 35-letniego Mariana Wołowicza pracującego na polu, ukraińscy sprawcy zostali ustaleni.
We wsi Żabin pow. Zborów: ”Według relacji Franciszki Krawec z
domu Żółkiewicz, w czasie wojny
mieszkanki Żabina, nazwiska zamordowanych, które przypomniała sobie
to: 1. Boguslawski. 2. Jan Twardowski – kowal zamieszkały niedaleko
szkoły. 3. Piller. 4. Kempiński. Zabójstwa w Żabinie nie miały charakteru jednorazowego napadu. Ginęły
osoby przyłapane poza domem, a zabójstw mieli dokonywać sąsiedzi. /.../
Otóż mój dziadek, Antoni Żółkiewicz
pochodził z Żabina i twierdził, że
całą rodzinę wymordowali mu Ukraińcy. Niestety nie zdążyłem przed
jego śmiercią dokładniej poznać jego
historii. Wiem tylko, że ponoć wstąpił
do AK. Po wojnie był poszukiwany
na terenie Polski przez służby bezpieczeństwa. Zmienił nazwisko na
Michał Ziółkiewicz” (Jacek Loks;
w: www.stankiewicze.com/ludobojstwo.pl oraz korespondencja e-mailowa z autorem). H. Komański, Sz.
Siekierka..., na s. 492 podają, że w
kwietniu 1944 roku w tej wsi upowcy
zamordowali 5 Polaków: Boguslawski Michał, Brona Piotr oraz 3 NN”.
We wsi Żeniów pow. Przemyślany
zostali zamordowani przez Ukraińców: „Prochera n.i., 04.1944, lat
bd, dziadek Bronisława Prochery,
zmarł po obiciu go przez Ukraińców. N.N., 04.1944 r., wiek bd, matka Augusta, zastrzelona na strychu.”
(Józef Wyspiański: Skutki napadów
ukraińskich nacjonalistów w powiecie Przemyślany. w: Ludobójstwo
OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich, tom 10, Kędzierzyn-Koźle 2018).

We wsi Załuże pow. Gródek Jagielloński zamordowali 2 rodziny polskie liczące 10 osób.

W mieście Żółkiew woj. lwowskie
banderowcy zamordowali 5 Polaków: 4-osobową rodzinę i 17-letniego chłopca.

We wsi Zarudce pow. Lwów zarąbali siekierami na oczach matki
17-letniego syna Tadeusza Piblaka.

We wsi Żuków pow. Lubaczów zamordowali 4 Polaków, w tym 18-letnią Jadwigę Segieldź.

We wsi Zaturzyn pow. Podhajce
zamordowali 20 Polaków. (Kubów...,
jw.).

We wsi Żurów pow. Rohatyn zamordowali 51 Polaków NN. „Jak
wiadomo ludność okolicznych wsi,
która chroniła się na Łukowcu, pozostawiła cały swój dobytek zabierając ze sobą tylko to co unieśli,
ewentualnie przywieźli furmanką.
Toteż zdarzały się przypadki wracania do swoich domów (lub na spalone zgliszcza) po pozostawione tam
rzeczy, narażając się w ten sposób
na śmiertelne niebezpieczeństwo.
Tak było z naszą babcią Katarzyną
Ostrowską. Po raz pierwszy poszła
na pogorzelisko zabrać pozostawione w ziemiance (kopcu), upieczone
ciasta kukurydziane. Pamiętam, jak
strasznie były przesiąknięte spalenizną ale w obliczu głodu wszyscy jedliśmy je ze smakiem. Drugim razem

We wsi Zazule – Kozaki pow. Złoczów banderowcy przebrani w mundury niemieckie uprowadzili do lasu
8 Polaków, z których znaleziono tylko 6 zwłok.
We wsi Zbadyń-Kutenberg pow,
Gródek Jagielloński: „Początek
kwietnia. Żbadyń napad na ludność
polską, zamordowanie 30 osób.”
(1944, kwiecień – Notatka opisana
w RGO w Krakowie na podstawie
informacji z terenu. Dotyczy wzmagającej się fali mordów i napadów
na Polaków. W: B. Ossol. 16722/2,
s. 145-150). Inni: We wsi Zbadyń
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poszła po jakieś nie spalone rzeczy i
przy okazji odwiedziła w pobliżu na
„Berestawach” swoją córkę Anielkę
(będącą w zaawansowanej ciąży),
zamężną za Ukraińca Aleksandra
Zabłockiego (szewca). Tym razem już
nie powróciła. Obie matka z córką
zostały bestialsko zamordowane w
pobliskim lasku. Anielka pozostawiła małoletniego synka Władysława, którego wychował ojciec i jego
ukraińska rodzina. Władek (już młodzieniec) o tym, iż miał matkę Polkę
i polską rodzinę dowiedział się od
swojej macochy, ale dopiero wtedy,
jak łukowianin Tadek Ostrowski kilka lat po wojnie odwiedził krewnych
w Hodorowie i wujka w Żurowie, a
przy okazji Aleksandra Zabłockiego
z synem. /.../ Na uwagę zasługuje
pewien dotychczas nieznany dla nas
fakt. Otóż moi znajomi ( Mieczysław
i Leszek Kochman z Kamiennej Góry
i Jan Ostrowski z Wołowa) odwiedzający jako turyści rodzinne strony
na rubieżach, poinformowali mnie,
że widzieli pomnik zamordowanej
Ostrowskiej Katarzyny z córką postawiony w pobliżu miejsca zbrodni
(na skraju Żurowa), ale z dziwnym
napisem, że zginęli tragicznie; „z
rąk faszystów”. /.../ Odwlekając swój
wyjazd na Łukowiec, również rodzina
Huczków z Żurowa, cudem uratowała się z rąk ukraińskich oprawców.
Rodzina składała się z czterech osób:
Huczek Michał z żoną Teklą i dwaj
synowie Władysław i Stanisław. Poczuli się zagrożeni, gdy zamordowano całą rodzinę Jabłkowskich z Żurowa, w sumie 12 osób i zakopano ich
w pobliskim lesie nad rzeką Swirz.”
(Kazimierz Ozga: Wspomnienia z
Berestawów i Łukowca. „Zeszyty
łukowieckie”, nr 9 – 10. kwiecień –
wrzesień 2005). Kolonia Berestawy
wchodziła w skład wsi Karolówka
pow. Rohatyn.
„W kwietniu 1944 roku na terenie
obszaru lwowskiego AK zanotowano
około 5 tys. ofiar rzezi dokonanych
przez nacjonalistów ukraińskich.
Między innymi właśnie w kwietniu
oddział UPA zaatakował wsie: Hałyń, Tomaszówka, Dębina, Sygnały
i Ziemianka, mordując broniącą się
ludność i paląc wsie. Następnie ogłoszono „Samostijną Ukrainę” z centralą we wsi Wojniłów” (Mieczysław
Jachniewicz: Na wschód od Bugu,
Warszawa 1985, s. 180).
Stanisław Żurek
Podstawowe źródła opracowania,
które nie są wymieniane przy podawanych przypadkach zbrodni:
Jastrzębski Stanisław: Ludobójstwo
nacjonalistów ukraińskich na Polakach na Lubelszczyźnie w latach
1939 – 1947; Wrocław 2007.
Komański Henryk, Siekierka Szczepan: Ludobójstwo dokonane przez
nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie tarnopolskim
1939 – 1946; Wrocław 2004.
Siekierka Szczepan, Komański Henryk, Bulzacki Krzysztof:: Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów
ukraińskich na Polakach w województwie lwowskim 1939 – 1947;
Wrocław 2006.
Siekierka Szczepan, Komański Henryk, Różański Eugeniusz: Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów
ukraińskich na Polakach w województwie stanisławowskim 1939 –
1946; Wrocław, bez daty wydania,
2007.
Siemaszko Władysław, Siemaszko
Ewa: Ludobójstwo dokonane przez
nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939 – 1945;
Warszawa 2000.
Sowa Andrzej L.: Stosunki polsko-ukraińskie 1939 – 1947; Kraków
1998.
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SŁUŻYLI BOGU, LUDZIOM I OJCZYŹNIE.
RZECZ O DUCHOWIEŃSTWIE KATOLICKIM
NA WOŁYNIU W GODZINIE PRÓBY
Andrzej Wawryniuk
O duchowieństwie rzymskokatolickim na Kresach Wschodnich, w tym na Wołyniu w czasach II Rzeczypospolitej i po
wybuchu II wojny światowej
można mówić w kilku aspektach. Oczywiście najważniejszy
z nich - zgodny z powołaniem
do stanu kapłańskiego - to posługa duszpasterska, połączona
z kształtowaniem patriotycznych postaw wobec odrodzonej
ojczyzny. To także przekazywanie ważnych dla członków
wspólnot religijnych treści i
zachowań kulturowych, czerpanych z bogatej historii Kościoła i państwa polskiego. Trudno
też nie zauważyć, że księża w
każdej miejscowości, w której
przyszło im pracować, byli doradcami i przewodnikami w codziennym życiu, pomocnikami
w chwilach zwątpienia, ale także w sytuacjach ekstremalnych,
jakich na Wołyniu było wiele.
Ważnym elementem pracy każdego z duchownych było pełnienie funkcji urzędnika stanu
cywilnego. To między innymi
na podstawie pozostawionych
akt możemy dziś mówić o zdarzeniach sprzed wielu lat, heroicznej postawie, bohaterskich
czynach, i co jest niezmiernie
ważne poznać dokumenty ludobójstwa ludności popełnionych
przez nacjonalistyczne hordy,
które niszczyły wszystko, co
polskie i prawie każdego, kto
był Polakiem.
Na temat losów między innymi księży diecezji łuckiej
jest kilka opracowań. Moim
zdaniem najważniejsze z nich
to między innymi praca Marii Dębowskiej - Materiały do
dziejów diecezji łuckiej. Relacje o stanie parafii i dekanatów
1941-1944[1]; Władysława i
Ewy Siemaszko, Ludobójstwo
dokonane przez nacjonalistów
ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939–1945[2],
ks. Romana Dzwonkowskiego
SAC, Losy duchowieństwa katolickiego w ZSSR 1917 - 1939.
Martyrologium[3] oraz wiele
artykułów zamieszczanych w
piśmie religijno-społecznym
„Wołanie z Wołynia”, którego redaktorem naczelnym jest
ks. Witold Józef Kowalów.
Znam ich zakres i tematykę.
Wydaje się jednak, że spojrzenie nawet minimalistyczne na
wydarzenia związane z Wołyniem powinny się ukazywać w
każdej postaci, by w ten sposób przypominać o trudnych
latach Rzeczypospolitej, tej
zniewolonej przez Sowietów,
Niemców, ale także przez zor-

ganizowane oddziały nacjonalistów zza Bugu.
Badając dokumenty Archiwum
Kurii Łuckiej[4] można napotkać

der Lewandowski, Franciszek
Olszanki, Jan Bar, Józef Zieliński, Ludwik Kapica, Józef
Wojnarowicz, Jan Jabłoński,
Tymoteusz Pajdowski, Jan Steć
i Stefan Machczyński[10].

katolickiego
rozpoczynającej
się od słów: „Przysięgam Bogu
Wszechmogącemu w Trójcy
Świętej jedynemu, że w spra-

Są też akty nawróceń, w tym
sporządzonych w 1939 r. Przykładowo jeden z nich, spisany
10 marca, dotyczy Marii Wasz-

/ Metryka zgonu Wiktoryna Kazimierskiego, potomka rodu Kobylańskich, powstańca
1863 r. Źródło: Archiwum Diecezji Łuckiej, księga nieopisana, bez sygnatury i paginacji.
Akt nr Koł.1940/14.

akta, dzięki którym ocalono od
zapomnienia postać Wiktoryna
Kazimirskiego, syna Stanisława,
powstańca z 1863 r. zamieszkałego w kol. Rudnia, zmarłego w
1926 r., którego matka pochodziła ze znanego rodu Kobylańskich.
Jest też informacja dotycząca
Józefa Iwanowskiego, emerytowanego sędziego z miasteczka
Kołki, koło Łucka, zmarłego 31
stycznia 1943 r. W aktach znajdują się wzmianki dotyczące
wiele zasłużonych dla Rzeczypospolitej osób. Byli to m.in.:
Mieczysław Skrabek, żołnierzu
z Batalionu 202 stacjonującego
w Berezie, plut. zawodowy Eugeniusz Chlebiński, który służył
w 27 Pułku Artylerii Polowej,
dowodzonym przez płk dypl.
inż. Kurcyusza i ppłka Zdzisława Latawca[5]. Wiemy też, że
zastępcą dowódcy 23 Pułku Piechoty był ppłk Stanisław Szyłejko, że w pułku tym służył między innymi sierż. Mikołaj Krzyżewski i sierż. Eustachy Dawidzik[6]. Poznajemy również
niektóre dane dotyczące 27 Dywizji Piechoty w Kowlu, której
szefem sztabu był mjr dypl. Sokołowski, a posługę duszpasterską w parafii wojskowej w tej
miejscowości pełnił ks. Wilhelm
Koppel[7]. Dowiadujemy się, że
we Włodzimierzu znajdowała
się Szkoła Podchorążych Rezerwy Artylerii, którą dowodził mjr
Krasiński[8], a proboszczem parafii wojskowej we Włodzimierzu był ks. Jan Michułka[9]. Są
także i inne informacje np. dotyczące Tadeusza Piotra Ziółkowskiego urodzonego w 1912
r., który emigrował na Wołyń z
Ameryki.
Z akt Parafii Katedralnej w
Łucku wynika, że osadnikami
wojskowymi w Trościance byli:
Mikołaj Pardorowski, Aleksan-

Z kart dokumentów parafialnych można przeczytać, że narzeczeni różnych wyznań np.
prawosławnego i katolickiego
zamierzający zawrzeć związek
małżeński w kościele katolickim podpisywali zobowiązanie
o wychowaniu dzieci w wierze
katolickiej i jedynym związku
małżeńskim zawartym w tym
wyznaniu.

Wojskowe zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego. Źródło: Archiwum Diecezji
Łuckiej. Zbiór rozproszony bez sygnatury i paginacji.

wie…” - tutaj dodawano treść
konkretnego zeznania.
Można też natrafić na dokumenty stwierdzające, że między innymi w Łucku znajdowała się
parafia wojskowa, a żołnierze
zamierzający wstąpić w związek

/ Akt w sprawie zaginionej metryki i chrztu. Źródło: Archiwum Diecezji Łuckiej, Prawdopodobnie parafia w Zaturce, powiat łokacki (luzy), bez sygnatury i paginacji.

Z pożółkłych stron akt kościelnych wynika, że daty urodzeń
można było ustalać na podstawie zeznań świadków, po odebraniu od nich uroczystej przysięgi, np. według rytu Kościoła

małżeński musieli przedstawić
pisemną zgodę przełożonego, w
której wskazywano także imię i
nazwisko przyszłej żony[11].

czuk z Białki, gmina Zbereźne,
powiat Kostopol, która złożyła
wyznanie wiary i została przyłączona do Kościoła katolickiego na własne żądanie. Akt w
kościele parafialnym obrządku
łacińskiego w Starej Hucie sporządził proboszcz Edmund Domański. Ważnym jest również
i to, że konwertytka podpisała
się pod dokumentem po polsku
pełnym imieniem i nazwiskiem,
a świadkami tego ważnego w
życiu nawróconej byli Czesław
Osiecki i Feliks Sobiecki. Należy też podkreślić, że Maria
Waszczuk 10 kwietnia 1939 r.
zawarła związek małżeński z
rzymskim katolikiem Feliksem
Sobieckim[12].
W zbiorach znajdują się także i inne tego typu dokumenty
z lat 40. XX w. Przykładowo
w 1941 r. przeszła na łono Kościoła rzymskokatolickiego Maria Tkaczyk z Moczulanki[13].
W 1942 r. ks. Franciszek Olen,
przyjął wyznanie wiary od Anny
Szramek z Moczulanki, która
na własne żądanie przeszła do
Kościoła katolickiego[14], 6
września podobną decyzję podjęła Weronika Radczuk ze Starej Huty[15], 8 października na
łono Kościoła przyłączona została Aleksandra Kuryszkówna
ze wsi Rokitno[16], 13 lutego
1943 r. wyznanie wiary złożyła
Irena Soroka ze Starej Huty[17],
3 marca również 1943 r. podobną decyzję podjęła Helena Demczuk z Głuszkowa[18], 17 października ww. roku w kościele
parafialnym w Bereźnem na
wiarę rzymskokatolicką przeszła Ksenia Andrejczuk. Wyznanie wiary nastąpiło przed ks. M.
Kossowskim, proboszczem tej
parafii[19]. 23 grudnia 1943 r.
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w tym miejscu bpa Adolfa Piotra Szelążka, ordynariusza łuckiego, który już 15 października
1926 r. w Łucku, w uroczystość
św. Teresy od Jezusa (Wielkiej)
powiedział między innymi: „Depresja duchowa wywołana burzą
wojenną, która więcej niż gdziekolwiek szalała na Wołyniu, nie
da się uleczyć bez interwencji
niebios. Rosnące nadto antagonizmy narodowościowe wywołują dla maluczkiej owczarni
Chrystusowej na tych rubieżach Rzeczypospolitej Polskiej
rzeczywiste niebezpieczeństwa
ciężkich doświadczeń”[23].

Mariana. W tym samym dniu zamordowano także Alinę Marię
Miłaszewską, córkę Bronisława,
ur. w 1923 r. Oboje zostali pochowani na cmentarzu w Szpanowie[24].
Powyższe jakże tragiczne wydarzenia były preludium do masowych mordów w tej parafii
dokonanych przede wszystkim
w 1943 r., ale także i w latach
następnych.        Chronologiczne - zgodnie z wpisami do
księgi zamordowani zostali: 27
października 1943 r. w miejscowość Chocin: Anna Dawidowicz (l. 42), z Bahniuków,

/ Jeden z aktów nawrócenia, sporządzony 23 grudnia 1943 r. Źródło: Archiwum Diecezji
Łuckiej, Liber Conversorum parafii Drużkopol od - do 1938, księga 1, k. 1, akt 2.

wiarę rzymskokatolicką przyjęła Lubow Horman ze Lwowa, a
świadkami tego aktu były dwie
siostry zakonne Benedykta i
Konstancja[20].
Nawet 10 września 1944 r. w
tej samej parafii przyjęła wiarę
rzymskokatolicką Olga Sawicka, a akt sporządził ks. Alojzy Kaszuba[21]. Również w
tym roku na przejście na wiarę
rzymskokatolicką zdecydowała
się Janina Laszuka z Zawołowa[22].
Według przejrzanych akt tylko
w jednym przypadku odnotowano, że osoba zmieniająca wyznanie podejmowała decyzję w
związku z planowanym związkiem małżeńskim z rzymskim
katolikiem, najprawdopodobniej Polakiem. W pozostałych
przypadkach w dokumentacji
poszczególnych parafii brak
tego typu adnotacji.
Ważnym wnioskiem z tej części kwerendy jest również i to,
że stosunkowo wiele osób w
1943 r. wyznania prawosławnego zmieniało konfesję, oraz
decydowało się na ochrzczenie
swych dzieci w obrządku łacińskim. Przykładem może tu
być ks. Mieczysław Rossowski,
proboszcz parafii, który ochrzcił
Jerzego Zawiszę (6 października) i Władysława Rudnickiego
(3 października), obu z miejscowości Berezne. Tego typu akty
zasługują na wyjątkową uwagę,
zważywszy na okres, w których

wyznanie wiary czy dokonującego chrztu i sporządzającego
stosowne akty oraz dla konkretnych osób, były to czynności o
bardzo wysokim stopniu ryzyka,
z utratą życia włącznie, co potwierdzały między innymi wydarzenia na Wołyniu.
Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że wszelkie dokumenty stanu cywilnego wystawiane przez proboszczów, a dotyczące różnego rodzaju metryk,
sporządzane były na blankietach
z nagłówkiem: „Rzeczpospolita
Polska, Województwo Wołyńskie, Diecezja Łucko-Żytomierska”.

Przeprowadzając kwerendę akt,
trudno było się spodziewać, że
oprócz powyższych, jakże oczywistych, zapisów utrwalających
historię i obyczaje tamtych dni,
będą i takie treści skreślone ręką
kapłanów świadczące o ich heroizmie, nawet w sporządzanych
aktach zgonów, przekazujących
prawdę okrutnych lat 40. XX
w., a w szczególności 1943 r.
Mam tu na myśli adnotacje poczynione w ww. dokumentach,
w których podawano przyczynę
śmierci - dodajmy - tragicznych
zejść, w tym aktów bestialskich
mordów dokonanych przez
miejscowych nacjonalistów, czy
pospolitych bandytów narodowości ukraińskiej. Należy jednak podkreślić, że duchowieństwo katolickie przewidywało

/ Akty zgonów Bronisława Miłaszewskiego i jego córki Aliny Marii zamordowanych 20
lipca 1941 r. na Wołyniu. Źródło: Archiwum Diecezji Łuckiej, Raptularz chrztów i zgonów parafii Szpanów od [?] 1933 do 1945, bs, bp, akty nr 10 i 11.

Jakże prorocze były te słowa w
zderzeniu z faktami, które miały
miejsce na Wołyniu w latach 40.
XX wieku.
Parafia Szpanów
W badanych dokumentach
pierwszy potwierdzony mord
odnotowany został w aktach
parafii Szpanów, dekanat i powiat rówieński i został sporządzony 20 lipca 1941 r. przez
ks. Wojciecha Kamińskiego.
Akt zgonu dotyczył Bronisława
Miłaszewskiego ur. w 1884 r.,
z zawodu rolnika, który został
zamordowany w futorze Kurhany. Pozostawił żonę Leonardę z
Turowskich oraz syna Czesława

która pozostawiła córkę Genowefę; Antonina Dawidowicz, c.
Cezarego i Anny z Bahniuków
(l. 10!); jej siostra Maria (l. 14)
oraz ich siedmioletni brat Wiktor. Wszyscy pochowani zostali
w dwa dni później na cmentarzu
parafialnym w Szpanowie[25].
Barbarzyński mord dokonany na
dzieciach jest szczególnym dowodem bestialstwa złoczyńców,
których co prawda ks. Wojciech
Kamiński nie wymienił z nazwy,
ale bezdyskusyjne jest, że w tym
tragicznym dla Polaków i katolików czasie głównymi mordercami były bojówki nacjonalistów
ukraińskich spod znaku UPA
(Ukraińskiej Powstańczej Armii).

/ Jeden z wyciągów aktu urodzenia z parafii w Swojczowie. Źródło: Archiwum Diecezji
Łuckiej. Zbiór nieuporządkowany, bez opisu, sygnatur, k. 18 [?].

decyzje były podejmowane. Nie
ulega wątpliwości, że zarówno dla kapłana przyjmującego

taką możliwość kilkanaście lat
przed strasznymi wydarzeniami.
Przykładowo warto zacytować

/ Akt zgonu rodzeństwa Dawidowiczów: Marii, Antoniny i Wiktora, barbarzyńsko zamordowanych w miejscowości Chocin, parafia Szpanów. Źródło: Archiwum Diecezji Łuckiej,
Raptularz chrztów i zgonów parafii Szpanów od [?] 1933 do 1945, bs, bp, akty nr 18-20.
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Prezentowany powyżej dokument to przekaz dla żyjących
o pamięć i modlitwę za pokój
wieczny dzieci - ofiar ludobójstwa.     
W tej samej parafii kolejny udokumentowany przez proboszcza
mord miał miejsce 29 grudnia
we wsi Gródek. Z odniesionych
ran (być może zadanych ręcznie
narzędziami rolniczymi) zmarł
Adam Lisowicz, l. 64, który
pozostawił żonę Katarzynę[26].
W kilka dni później, bo już 2
stycznia 1944 r. w Gródku zabity został jedenastoletni Ryszard
Szamatowicz, s. Józefa[27].
31 stycznia 1944 r. zamordowano: małżonków Jana (l. 62) i Cecylię (l. 55) Rudnickich; wdowę Teresę Reszutko (l. 40) i jej
córkę Helenę (l. 20); Romualdę
Rzeszutko (l. 28) i Józefa Nurka
(l. 72); Janinę Szamatowicz (l.
16), Marię Szamatowicz, (l. 14);
Marie Krukowską i jej córki Janinę, Rozalię, Danutę i Eugenię
(w zapisie brak wieku zamordowanych)[28]. W księdze nie
podano miejsca pochówku, co
może oznaczać, że np. ww. zostali żywcem spaleni.
27 maja 1944 r. w Olesinie tragiczną śmierć poniósł Leszek
Wiśniewski (l. 7), s. Michała[29], a 1 czerwca na cmentarzu w Szpanowie pochowano
mjr WP Szymona Stanisława,
s. Ludwika z Warszawy, którego również spotkała śmierć tragiczna[30]. Ponadto 20 lipca w
Szpanowie pogrzebano wojskowego Edwarda (nazwiska brak)
z Równego oraz plut. Józefa
Ubiejskiego z Lwowa[31].
Parafia Ludwipol
Tragiczny udokumentowany w
części los spotkał także członków wspólnoty parafialnej w
Ludwipolu (obecna nazwa miejscowości Sosnowoje). Ojciec
Bolesław Wojtan, kapucyn, proboszcz tej parafii, w wielu przypadkach, jako przyczynę zgonu
zapisywał: zamordowany (zamordowana) przez bandy ukraińskie. Co prawda na początku
1943 r. w aktach widnieją zapisy „rozstrzelana” lub „rozstrzelany”, ale nie ma żadnej wątpliwości, kto był sprawcą tych
zbrodni. Taki wniosek można
wyciągnąć z innych zapisów,
gdzie śmierć spowodowali gestapowcy, czy oddziały SS i tak
też zapisywano[32].
Pierwsi rozstrzelani w parafii
- tak przynajmniej wynika z posiadanych przez autora artykułu
ksiąg - byli Marian Łukomski
(l. 41), wdowiec i Franciszek
Łukomski (l. 37), kawaler, obaj
synowie Antoniego i Wiesławy
z d. Buczkowska, mieszkańcy
wsi Głuboczanki, gmina Ludwipol (w literaturze występuje
też jako Hłuboczanka), którzy
zginęli 2 lutego 1943 r.[33]. 10
marca został zamordowany Wacław Pytlak (l. 24), s. Władysława, kawaler, piekarz z Ludwipola[34], a 28 marca w Zastawiu
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biana Kuriatę, s. Adama. Został
pochowany tego samego dnia na
cmentarzu parafialnym w Bereznem.

/ Akty zgonów nr 34 i 35 parafii Ludwipol. Źródło: Archiwum Diecezji Łuckiej, Raptularz
chrztów i zgonów od 21 VIII 1938 r. par. Ludwipol i 1942 rok, bs, bp. akty 24, 35.

zabito Wojciecha Perzyńskiego
(l. 57), s. Stanisława i jego żonę
Marię (l. 47), którzy pozostawił
dzieci: Jana Bronisława, Józefa,
Władysława, Antoninę, Władysławę i Irenę[35].

boszcz lub ktoś, kto miał dostęp
do dokumentacji kościelnej. Być
może był to kolejny proboszcz
tej parafii, ewentualnie osoba
świecka prowadząca księgi.
11 marca doszło do kolejnych

/ Akty zgonu Stanisława i Genowefy Kopijkowskich. Źródło: Archiwum Diecezji Łuckiej, Raptularz chrztów i zgonów par. Berezne, księga nr 2, akty 3, 4.

21 maja 1943 r. bandyci ukraińscy zamordowali Wincentego Sobunia (l. 42) s. Andrzeja,
rolnika z Głęboczanki, a jego
męczeńska śmierć nastąpiła w
Chmielówce. Zostawił żonę Mariannę oraz dzieci: Antoniego,
Stanisława, Helenę i Władysławę. Również w tym samym dniu
w Chmielówce bandyci ukraińscy zamordowali Elżbietę Arabasz (l. 31), c. Michała[36]. 19
czerwca zabity został przez tych
samych zbrodniarzy Michał
Stanisławski (l. 49) z Zastawia.
Mordu dokonano w Adamówce.
Tragicznie zmarły zostawił żonę
Rozalię oraz dzieci - córkę Ewę
i syna Grzegorza[37].
Parafia Berezne
Pierwszy zapisany w aktach tej
parafii mord dokonany został
14 lutego 1943 r. w Tyszycy.
Banda ukraińska zamordowała
miejscowego kowala - Stanisława Kopijkowskiego (l. 44)
i jego żonę - Genowefę (l. 40).
Pozostawili syna Wiktora i córkę Sabinę. Pierwotnie w aktach
jako powód śmierci podano, że
zginął (zginęła) tragicznie[38].
Widoczne w aktach uzupełnienia najprawdopodobniej zostały
naniesione w innym terminie
niż w dniu, gdy je sporządzano.
Mógł je dokonać jedynie pro/ Akty zgonu Marcelego, jego żony Zofii
i ich jednorocznej córki Barbary Zgadło
z Kamionki. Źródło: Archiwum Diecezji
Łuckiej, Raptularz chrztów i zgonów par.
Berezie, księga nr 2, akty 18-20.

tragedii wśród ludności polskiej
i rzymskokatolickiej tej parafii.
W tym dniu z rąk ukraińskich
oprawców zginęli: Fryderyk
Kuriata (l. 32), s. Juliana, który pozostawił żonę Bronisławę
i córki: Stanisławę i Jadwigę.
Najprawdopodobniej
zabito
(chodzi o przyczynę zejścia)
Janinę Kuriatę (l. 34), c. Antoniego, żonę Tomasza. Osierociła
małoletnich synów Aleksandra
i Władysława oraz córkę Irenę;
z rąk Ukraińców zamordowany
też został Jan Zarczyński (l. 33)
- wszyscy z Marcelówki. W dwa
dni później, tym razem w Młodzianówce,
banda ukraińska
zamordowała 22-letniego Fa-

15 marca 1943 r. z rąk ukraińskich oprawców zginął Hieronim Wyruch (l. 57), s. Michała,
młynarz z Mokwina, jego żona
Weronika (l. 43) oraz dzieci: syn
Józef (l. 23), córki: Aniela (l.
19), Rozalia (l. 15), Janina (l. 13)
i Wanda (l. 8). Również 15 marca banda Ukraińców zamordowała małżonków Marcelego (l.
32) i Zofię (l. 27) Zygadło oraz
ich roczną [!] córeczkę Barbarę,
którzy mieszkali w Kamionce.
Z rąk tych samych oprawców
życie stracili: Szczepan (l. 63)
i Franciszka (l. 58), Hniteccy,
ich syn Władysław (l. 26) i córka Jadwiga (l. 22). Ponadto zostali zabici: Konstanty Hnitecki
(l. 26), s. Floriana, Władysława
Hnitecka (l. 44), c. Adama, Jan
Hnitecki (l. 3), s. Konstantego
i Władysławy, małżonkowie:
Bronisław (l. 36), s. Franciszka
i Paulina (l. 41), c. Alfonsa Tymińscy; Anna Hnitecka (l. 33),
c. Floriana - wszyscy z Kamionki[39].             Tragedia dotknęła
też kilka osób ze wsi Zarzeczka
koło Jabłonnej, gmina Berezie.
15 marca 1943 r. zamordowani
przez bandy ukraińskie zostali:
Jan (l. 66), s. Stanisława i Bronisława (l. 50) Chmielewscy, a także ich córka Zofia (l. 30) wraz z
mężem Julianem (l. 40) Jacewiczowie oraz ich dzieci - Danuta
(l. 9) i sześcioletni Zbigniew, ur.
20 XI 1936 r. w Ludwipolu. Zostali pochowani 17 marca 1943
r. na cmentarzu parafialnym w
Berezne[40]. Bandyckie hordy
Ukraińców dotknęły również
mieszkańców wsi Lipinki, kiedy

Jana i jej syn Antoni (l. 15). Z
aktów wynika, że z tej rodziny
uratował się Julian, mąż i ojciec
ww.[41]; Tadeusz Dąbrowski
(l. 19), s. Kajetana (pochowany na cmentarzu w Berezie) i
jego siostra Maria (l. 15), oboje
mieszkali w Młodzianówce[42].
28 marca, w szpitalu w Berezie, od odniesionych dwa dni
wcześniej ran postrzałowych
w brzuch zadanych przez ukraińskich siepaczy zmarł trzyletni[!] Maksymilian Kapołka, s.
Antoniego, mieszkaniec Lipinek[43]. Zabici zostali także:
Zofia Józefa Kuligowska (l. 34),
jej córka Barbara (l. 4), Romualda Józefa Kuligowska (l. 28), c.
Józefa, która pozostawiła męża
Władysława i synów Józefa i
Władysława[44]. Życie stracili
również: Paulina Kulińska (l.
31), c. Józefa, Anna Sawgieju
(l. 21) c. Zygmunta, zaopatrzona sakramentami św. przez ks.
M. Kossowskiego, (zmarła w
szpitalu w wyniku odniesionych
ran), pozostawiła męża Marcelego, Antonina Jewgiejuk (l.
48) c. Piotra, która pozostawiła
męża Antoniego, córki: Marię i
Helenę oraz synów: Marcelego,
Władysława i Zygmunta, Apolonia Sawicka (l. 29) c. Hilarego,
Zbigniew Morawski, s. Romana,

58), s. Dominika i jego żona
Marcelina (l. 60), c. Franciszka
Kuriatowie, którzy osierocili
troje dzieci: Jana, Franciszka i
Mariannę, Kornelia Kuriata (l.
73), c. Mateusza, po której pozostały córki: Helena, Adela,
Rozalia i Marianna, zamęczona
też została Michalina Kuriata (l.
60), która pozostawiła synów:
Gracjana, Franciszka, Mariana
i córkę Bronisławę, Albertyna
z Dąbrowskich Kuriata (l. 64),
której tragiczną śmierć opłakiwały dzieci: Czesław, Antoni,
Mieczysław, Bronisława i Helena, Józef Kuriata (l. 37), s. Celestyna, po którym pozostały dzieci: Edmund, Leokadia i Janina,
Zygmunt Kuriata (l. 10), s. Hilarego, Edmund Kuriata (l. 7), s.
Józefa, dwuletnia[!] jego siostra
Leokadia, Aleksander Kuriata
(l. 16), s. Tomasza, jego dziesięcioletni brat Władysław, Wanda
Korhut (l. 11), c. Stanisława i jej
siedmioletnia siostra Rozalia,
Marceli Kuriata (l. 43), s. Kacpra, który owdowiał żonę Bronisławę, Bronisława Dąbrowska
(l. 13), c. Jana, Helena Kuriata
(l. 21), c. Kacpra i jej córka Danuta urodzona 9 III 1942 r.[!],
Józef Kuriata (l. 33), s. Adama,
mieszkaniec wsi Chłopy, zabity
w Marcelówce[47].

/ Akt ślubu i zgonu Jerzego i Krystyny Chrzanowskich z Nadleśnictwa Siomaki. Źródło:
Archiwum Diecezji Łuckiej, księga bez nazwy, sygnatury i paginacji. Numer aktu 4.

/ Akt zgonu Wincentyny Szyszkowskiej. Źródło: Archiwum Diecezji Łuckiej, Raptularz
chrztów i zgonów par. Berezie, księga nr 2, akt 81.

26 marca oprawcy dokonali masowych zabójstw. Zginęli wówczas: Aniela Bielska (l. 40), c.
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Florian Juriata (l. 39) s. Celestyna, mieszkaniec Marcelówki,
po którym pozostała owdowiała żona Marianna i osierocone
dzieci: Wacław i Anna, Franciszek Dąbrowski (l. 43), s. Konstantego, którego śmierć opłakiwała żona Janina wraz z dziećmi: Kazimierzem, Władysławą,
Waldemarem, Zofią, Mirosławą,
Heleną i Antoniną[45]
2 kwietnia w wyniku odniesionych ran postrzałowych w
nogi zmarł w szpitalu w Berezie
trzyletni[!] Józef Kuligowski, s.
Władysława[46].
Nie wykluczone, że dziecko
zostało postrzelone 26 marca
w trakcie masowych mordów
mieszkańców wsi Lipinki, z której chłopiec pochodził.
Kolejne tragiczne wydarzenia nie ominęły między innymi wsi Marcelówki. 14 maja
1943 r. śmierć z rąk bandytów
ukraińskich ponieśli: Wiktor (l.

Ostatni akt księgi chrztów i zgonów nr 2 parafii Berezie został
sporządzony na jej niezadrukowanej stronie i opatrzony nr 81.
Zapisano w nim jedną z „metod”
uśmiercania Polaków. Tym razem proboszcz napisał wprost,
że Wincentynę Szyszkowską,
c. Adolfa i Heleny z Zygadłów,
Ukraińcy powiesili[48].
Parafia
Łukiw)

Maciejów

(obecnie

Z posiadanych przeze autora
artykułu, w dużej mierze niepełnych akt tej parafii wynika,
że do pierwszych tragicznych
zgonów doszło 15 października
1942 r., kiedy to na podstawie
niesłusznych oskarżeń milicji
ukraińskiej gestapo zabiło Stanisławę Piotrowską (l.50), wdowę po Antonim Piotrowskim,
gajowym gajówki Cyganka
oraz jej syna Feliksa, wówczas
gajowego. Oboje zostali rozstrzelani w lesie za Siomakami.
Ponadto w tym samym dniu, w
Nadleśnictwie Wyżwa zginęli:
Edward Piotrowski (l. 18), syn
Adama i Stanisławy, Genowefa z Piotrowskich Biernacka (l.
27), s. Antoniego oraz Antoni
Biernacki (l. 3), s. Mieczysława i Genowefy. Wszyscy zostali
pochowani w lesie za Siomakami koło Wyżwy[49].
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/ Informacja zbiorowa proboszcza parafii Maciejów o pomordowanych i rozstrzelanych
w 1943 r. Źródło: Archiwum Diecezji Łuckiej, Raptularz urodzonych i ochrzczonych oraz
zmarłych w parafii Maciejów od 1939 r. włącznie, bs., bp., akty 13-60.

Na kolejnej z metryk proboszcz
zapisujący zgony parafian na-

Karola w przybliżeniu na około
20 lutego 1944 r., pisząc obok

/ Potwierdzenie mordu dokonanego przez bandy ukraińskie na rodzinie Emmów ze
Śmidynia Podkowelskiego. Źródło: Archiwum Diecezji Łuckiej, Raptularz urodzonych
i ochrzczonych oraz zmarłych w parafii Maciejów od 1939 r. włącznie, bs., bp., akt bez
numeru.

pisał: „zamordowani są w lesie za Siomakami 23 III [19]43
przez 11-tu bandytów”[50]. Z
rąk okrutnych ludzi zabito wówczas także małżeństwo Jerzego i
Krystynę Chrzanowskich mieszkających w leśniczówce. Byli
kilkanaście miesięcy po ślubie.
On - leśniczy - dawał poczucie
bezpiecznego życia, chociażby z
uwagi na fakt, że posiadał mieszkanie, stałe pobory, i cieszyła
się zaufaniem przełożonych.
Być może ważnym argumentem
był także fakt, że leśniczy posiadał broń myśliwską. Zginęli, nie
doczekawszy potomstwa.        
Akty z cytowanej księgi od numeru 13 do numeru 60 włącznie
informują o dokonanych mordach przez Ukraińców na ludności polskiej. Według znajdujących się w niej zapisów tylko 1
września 1943 r. zamordowano
w tej parafii 18 osób, a w całym
1943 r. ponad 60 parafian.
Inny dokument podaje, że bandyci ukraińscy zamordowali
rodzinę Emmów ze Śmidynia
Podkowelskiego. Życie stracili:
Zygmunt (l. 53), jego żona Olga
(l. 49) ich syn (l. 14) oraz Bronisława (l. 80) matka Zygmunta.
Jak wielu zamordowanych, ich
doczesne szczątki zostały zakopane poza cmentarzem, bez
udziału duchownego. Poniższy
akt informuje, że stało się to
obok ich stodoły, a pochówku
dokonali miejscowi chłopi[51].
Mordy nie ustawały praktycznie do końca 1944 r. W księdze
zgonów parafii Maciejów jest
informacja, że 15 grudnia 1943
r. o godz. 21.00 został zastrzelony Jan Oleryk, kowal z Wolańszczyzny. Bardzo wymowny
jest powód morderstwa - „zastrzelony jako Polak”. Oleryk
zginął we własnym mieszkaniu.
Pozostawił żonę Józefę. Został
pochowany na cmentarzu w Maciejowie.
Ostatni z posiadanych przez autora tekstu akt zgonu (morderstwa dokonanego przez Ukraińców) nie ma konkretnej daty.
Proboszcz parafii w Maciejowie
określił czas męczeńskiej śmierci Leona Jaceniuka (l. 42), s.

daty: „rzeź Polaków przez bandy ukraińskie”. Ponadto podając miejsce zgonu napisał: „w
mieszkaniu Sołoduchy za szpitalem w Maciejowie”, a w rubryce przyczyna zgonu znajduje
się zapis: „zamordowali Ukraińcy”[52].
Tyle tylko, a może aż tyle dokumentów będących w moim
posiadaniu udowadnia ludobójstwo Polaków dokonanych
przez - jak to zapisano w aktach
kościelnych - bandy ukraińskie.
Pisząc ten tekst, nie miałem zamiaru nikogo bezpodstawnie
oskarżać, obrażać, wzniecać
nieprzychylne nastroje wobec
Ukraińców. Jednocześnie z całą
determinacją starałem się ukazać tragizm Polaków mieszkających przede wszystkim na
Wołyniu w latach 40. XX w. To
właśnie w tym celu w artykule
zamieszczonych zostało wiele dokumentów, których treści
nie pozostawiają najmniejszych
wątpliwości, że ludobójstwo
dokonane na mieszkających
przecież na swoich ojcowiznach
Polach było faktem. Przemilczanie, zakłamywanie, czy ukrywanie prawdy jest w mojej ocenie
niemoralne. Jako historyk, bazujący na dokumentach podejmę się każdej dyskusji na argumenty, ale nie opartej na pseudo
dowodach, spreparowanych dokumentach, czy nadinterpretacjach.
Jednocześnie pragnę podkreślić, że powstanie powyższego
tekstu nie byłoby możliwe, gdyby nie godna pochwały postawa
duchowieństwa
katolickiego,
które dokonując zgodnych z
prawdą zapisów, dostarcza dziś
autentycznych dowodów o Wołyniu i dokonanym tam ludobójstwie na Polakach.
Dodać też trzeba, że w latach
1939-1944 na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej śmierć
z rąk niemieckich poniosło 59
kapłanów, Sowieci zabili 62
duchownych, a w wyniku działań nacjonalistów ukraińskich
zginęło aż 75 księży i zakonników[53].
Mając na uwadze ogrom cier-

pień niewinnej ludności za to,
że byli Polakami i katolikami,
zamiast zakończenia przywołuję
słowa bpa Markjana Trofimiaka
zawarte w Liście pasterskim z
okazji 65. rocznicy tragicznych
wydarzeń na Wołyniu z 9 lipca 2008 r.: „I rodzi się pytanie,
które wyrywa się z serca i woła:
Dlaczego?! Dlaczego, w imię
czego brat odbiera życie bratu?!
To pytanie unosi się nad całymi
dziejami ludzkości. To pytanie
uporczywie powraca i dzisiaj.
Dlaczego w niedzielny poranek
11 lipca 1943 roku brat podniósł
rękę na brata?! Dlaczego znów
przelała się krew niewinnych
ofiar?! Dlaczego?! Odpowiedzi
nie ma, bo to jest mysterium
iniquitatis – tajemnica zła, zła,
które nie poddaje się żadnemu
racjonalnemu wytłumaczeniu,
zła, które wykracza poza wszelkie ludzkie pojęcia. Z tą tajemnicą zmierzyć się może jedynie
tajemnica przeogromnej Bożej
miłości, która zaprowadziła
Jego jedynego Syna na szczyt
Golgoty. Niech więc w tym dniu
unoszą się ku niebu modlitwy za
wszystkie ofiary tej straszliwej
tragedii, za wszystkich, którzy
opłakują swoich bliskich. Modlimy się także za tych, którzy w
swoim zaślepieniu, podeptawszy przykazania Boże i Chrystusową naukę o miłości, podnieśli
rękę na brata. Boże, przebacz
im”[54].
Streszczenie
Duchowieństwo katolickie na
Wołyniu w okresie międzywojennym i w latach II wojny
światowej odgrywało wyjątkowo ważną rolę. Oprócz posługi
duszpasterskiej, byli też doradcami dla mieszkańców danych
miejscowości. To oni ukazywali
fakty z historii ojczyzny, pobudzali do szlachetnych czynów
w jej obronie, a także pełniki
jakże z dzisiejszego punktu widzenia ważną rolę zapisując w
aktach parafialnych historię rodzin, miejscowości, czy parafii.
Szczególnie ważną postawą wykazali się kapłani w latach ludobójstwa. To przede wszystkim
od nich pochodzą wiarygodne
źródła dokonanych na Polakach
- katolikach mordów przez nacjonalistyczne bandy ukraińskie. Przekazując nam tego typu
wiedzę narażali swe życie, o
czym może świadczyć fakt, że
tylko na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej fanatycy spod
znaku UPA zamordowali aż 75
księży i zakonników.
Summary
The Catholic clergy in Volhynia
in the interwar period and during
the Second World War played an
exceptionally important role.
Apart from pastoral ministry,
they were also advisors to the
inhabitants of given towns and
villages. They were the ones
who presented facts from the
history of the homeland, stimulated noble deeds in defense of
the homeland, as well as per-
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formers of such an important
role from today’s point of view
by recording the history of families, towns or parishes in parish
records. Priests in the years of
genocide showed a particularly
important attitude. First of all,
they are the source of reliable
sources of the murders of Poles
- Catholics by Ukrainian nationalist gangs. Giving us this kind
of knowledge, they risked their
lives, which can be proved by
the fact that the UPA fanatics
murdered as many as 75 priests
and monks only in Volhynia and
Eastern Galicia.
Keywords: Volhynia, Catholic
Church, genocide, nationalism,
parish, priests.
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DDZIAŁANIA 27 WOłYŃSKIEJ
DYWIZJI PIECHOTY AK (kwiecień 1944 r.)
Władysław Filar

Do pierwszego starcia z regularnymi jednostkami wojsk
niemieckich doszło 2 kwietnia
1944 r. Oddział niemiecki zaatakował 2 kompanię I/50 pp,
stacjonującą w miejscowości
Sztuń. Atak piechoty niemieckiej wspierała artyleria (rozmieszczona za lasem Podstawie),
która ostrzeliwała stanowiska
polskie w Sztuniu. Z pomocą 2
kompanii I/50 pp pośpieszyła 1
kompania I/43 pp, stacjonująca
w Zamłyniu. Oddział w składzie dwóch plutonów i zwiadu
konnego pod dowództwem ppor.
Ryszarda Markiewicza „Mohorta” wykonał manewr na skrzydło
i tyły Niemców. Po osiągnięciu
lasu Podstawie jednym plutonem zaatakował stanowiska
ogniowe artylerii, a pozostałymi
siłami uderzył od tyłu na tyralierę niemiecką nacierającą na
Sztuń. Atak oddziału polskiego
był zaskakujący i tak gwałtowny, że w szeregach przeciwnika
nastąpiła całkowita dezorganizacja. Niemcy wycofując się w
bezładzie stracili 12 zabitych, a
28 poddało się. Zdobyto 9 km,
8 rkm, 50 kb i biedki z amunicją. Straty własne: 1 zabity, 6
rannych.23 W czasie kiedy pod
Sztuniem trwała walka, Niemcy
zaatakowali od strony Rymacz
I/43 pp w rejonie Zamłynia.
Natarcie, które miało charakter
działań rozpoznawczych, zostało odparte. Przeciwnik wycofał
się w kierunku wsi Terebejki,
ponosząc duże straty w czasie
bezładnego odwrotu przez rozległe bagna między Zamłyniem
i kol. Ostrowy. Po całodziennej
walce 2 kompania I/50 pp w
Sztuniu i pododdziały I/43 pp
w Zamłyniu umacniały swoje
pozycje obronne. Do końca dnia
3 kwietnia w rejonie Sztunia i
Zamłynia panował spokój. Uaktywniło się natomiast lotnictwo.
Niemieckie samoloty bombardowały i ostrzeliwały z broni pokładowej most na Turii w rejonie
Jagodna oraz miejscowość Hajki, gdzie stacjonował III/50 pp.
W nocy z 3 na 4 kwietnia 1944 r.
duży oddział z 1 brygady strzelców górskich, maszerujący z
Lubomla przez Wiszniów w kierunku południowym, wszedł bez
przeszkód do Sztunia. Kwaterująca we wschodniej części wsi 2
kompania I/50 pp zaatakowała
Niemców. Brawurowy nocny
atak wzdłuż wsi zupełnie ich zaskoczył. Doszło do walki wręcz,
w której trudno było zorientować się kto jest wrogiem. Ponosząc duże straty i pozostawiając
w Sztuniu cały tabor, Niemcy
pod naporem 2 kompanii wycofali się ze wsi. Z nastaniem świtu, ochłonąwszy z zaskoczenia i
wsparci ogniem artylerii i moździerzy, rozpoczęli natarcie na
wieś. 2 kompania I/50 pp zajęła
stanowiska obronne na północ-

nym skraju wsi i z trudem odpierała ataki przeważających sił
niemieckich. Wówczas dowódca
zgrupowania mjr „Kowal” skierował do Sztunia nowe siły. Z rejonu Zamłynia uderzyła na prawe skrzydło wroga1 kompania
I/43 pp i wyszła na tyły niemieckiej tyraliery atakującej Sztuń.
Równocześnie dowódca I/50 pp
por. „Sokół” skierował do akcji
1 kompanię, która wychodząc z
Czmykosu zaatakowała od strony Radziechowa lewe skrzydło
niemieckiego natarcia. Manewr
na skrzydła i tyły nieprzyjaciela przesądził o losach walki.
Niemcy, związani ogniem od
czoła oraz zaatakowani z obu
skrzydeł, wycofali się w kierunku Lubomla. Ich straty wynosiły: 52 zabitych. Zdobyto 7 km,
4 moździerze, 60 kb, 26 wozów
taborowych i kuchnię polową.
W zdobytych taborach znajdowała się amunicja do broni
strzeleckiej i moździerzy, żywność oraz pancerfausty. Straty
własne wynosiły 9 zabitych i
14 rannych.24 Cały zdobyty tabor i sprzęt dla bezpieczeństwa
odprowadzono do lasów na południowy zachód od Sztunia.
Podczas walk w rejonie Sztunia i Zamłynia nie ograniczono
się tylko do działań obronnych.
3 kwietnia II/50 pp przeprowadził odciążającą akcję zaczepną
przeciw Niemcom w Maszowie,
gdzie stacjonował 150 - osobowy oddział ochraniający tory
kolejowe Luboml - Kowel. Po
nocnym marszu ze Stawek przez
Staweczki, Olesk, Zaglinki batalion zaatakował o świcie garnizon niemiecki w Maszowie.
Zaskoczenie niespodziewanym
atakiem i duże tempo polskiego
natarcia wprowadziły panikę w
szeregach nieprzyjaciela. Maszów został zajęty, a Niemcy
ratowali się ucieczką w kierunku
Lubomla, pozostawiając na polu
walki 16 zabitych. Po wykonaniu zadania batalion 4 kwietnia
powrócił do Stawek, pozostając w odwodzie zgrupowania
północnego. Również I/50 pp 4
kwietnia rano opuścił Sztuń. 1
kompania wróciła do Czmykosu,
a 2 kompania została skierowana
do rejonu na wschód od m. Wysock z zadaniem ubezpieczenia
przeprawy sowieckich oddziałów partyzanckich przez Bug.
W Sztuniu pozostał pluton z 1
kompanii I/43 pp, a w południe
dołączyła warszawska kompania
saperów z Władynopola oraz 2
kompania I/45 pp z Pustynki. Do
końca dnia na przedpolu Sztunia
panował spokój. Jedynie około południa miejscowość była
bombardowana i ostrzeliwana z
broni pokładowej trzech samolotów niemieckich. W dokumentach niemieckich w załączniku
do komunikatu sytuacyjnego
„Wschód”, walkę pod Sztuniem

odnotowano następująco: „Napad silnej bandy na nasze siły
na płd. od Lubomla (45 km na
zach. od Kowla) został odparty.”25 Nie ma natomiast żadnej wzmianki o stratach, jakie
w tej walce poniesiono, oraz o
tym, że nasze oddziały zmusiły Niemców do zrezygnowania
z dalszego marszu w kierunku
południowym i wycofania się
do Lubomla. W nocy z 4 na 5
kwietnia 1944 r. około godz. 23
bojem pod Uchanką rozpoczęła się przeprawa sowieckiego
oddziału partyzanckiego „Stiepanowa”26 liczącego około
600 ludzi, 50 wozów konnych i
około 100 koni wierzchowych.
Wieś Uchanka na zachodnim
brzegu Bugu obsadzona była
przez Niemców. Po huraganowym ogniu z moździerzy i broni
maszynowej wydzielone grupy zwiadowców zaatakowały
Niemców i wyparły ich w stronę
Kolemczyc. W tym czasie saperzy kompanii przeprawowej
„Małego” przystąpili do montażu mostu z przygotowanych
uprzednio elementów. Rozpoczęła się przeprawa zasadniczej
części oddziału partyzanckiego.
O świcie 5 kwietnia samoloty
niemieckie zbombardowały i
ostrzelały z broni pokładowej
przeprawę oraz zniszczyły zbudowany most pływający. Część
oddziału „Stiepanowa” (około
jednego batalionu) nie zdołała
się przeprawić i pozostała na
wschodnim brzegu Bugu, po
czym przeszła do lasów zamłyńskich. Dokumenty niemieckie
potwierdzają przeprawę oddziału partyzanckiego przez Bug.
Mylnie jednak oceniono, że chodzi tu o nasze oddziały uczestniczące w walkach pod Sztuniem. Prawdopodobnie zmylił
ich przemarsz 2 kompanii I/50
pp spod Sztunia, oddelegowanej do ubezpieczenia przeprawy
sowieckiego oddziału partyzanckiego.27 Dwudniowe walki
z regularnymi jednostkami armii niemieckiej pod Sztuniem
i Zamłyniem zakończyły się
sukcesem polskich oddziałów.
Nieprzyjaciel poniósł dotkliwe
straty i mimo liczebnej przewagi został zmuszony do wycofania się na Luboml. Inicjatywa
w walce należała do oddziałów
polskich, które z powodzeniem
prowadziły działania obronno-zaczepne, stosując manewr na
skrzydła i tyły przeciwnika.
Walki o utrzymanie pozycji
obronnych na linii: Zamłynie,
Sztuń, Czmykos, Staweczki
Po jednodniowej przerwie 5
kwietnia Niemcy, wsparci przez
artylerię, moździerze i lotnictwo, ponowili natarcie na Sztuń.
Atakując od czoła z kierunku
Lubomla, pod osłoną śnieżycy

ograniczającej widoczność na
przedpolu, wdarli się do wschodniej części wsi i wyszli na prawe
skrzydło i tyły polskiej obrony.
Ten niespodziewany atak Niemców wywołał zamieszanie i panikę na stanowiskach obronnych
polskich oddziałów, które w nieładzie cofały się na południe.
Dowódcom nie udało się opanować sytuacji i zorganizować
przeciwnatarcia. Niemcy zajęli
Sztuń. Następnie zaatakowali
Czmykos. Miejscowości tej bronił II/50 pp, który 7 kwietnia
zluzował 1 kompanię I/50 pp.
Pozycje obronne od strony Sztunia, w zachodniej części wsi,
zajmowała 1 kompania II/50 pp,
a część wschodnią obsadzała 2
kompania II/50 pp, zamykająca
kierunek od strony Radziechowa. Rozpoznanie przeprowadzone przez 2 kompanię II/50 pp nie
stwierdziło obecności nieprzyjaciela w Sztuniu. Ale kiedy zbliżono się do lasu leżącego na północ od wsi, Niemcy otworzyli
gwałtowny ogień z broni strzeleckiej, w wyniku którego poległo 7 żołnierzy. Kompania nie
podjęła walki i wycofała się do
Czmykosu. Wieczorem do Sztunia i Radziechowa przybyły silne oddziały niemieckie. 8 kwietnia o świcie wzmocniony patrol
niemiecki niezauważenie zbliżył
się do Czmykosu od strony Radziechowa i ostrzelał rejon obrony 1 kompanii. Zaskoczeni żołnierze
zaczęli
prowadzić
bezładny ogień i wycofywać się
do środka wioski. Dopiero interwencja dowódcy batalionu por.
„Jastrzębia” wprowadziła spokój oraz porządek w szeregach
cofających się grup, które kontratakiem zmusiły Niemców do
wycofania się. Ta poranna potyczka ujawniła niedostatki polskiej obrony. Stanowiska zajmowane na skraju wsi, były
przysłonięte wzniesieniami terenowymi i miały ograniczone
pole obserwacji, co umożliwiało
skryte podejście przeciwnika do
linii obrony. W związku z tym
wydzielono dwie drużyny, które
wysłano na przedpole, aby ubezpieczały batalion przed niespodziewanym atakiem nieprzyjaciela. O godz. 11 8 kwietnia od
strony Radziechowa do stanowisk obronnych drużyn wysuniętych na przedpole zbliżała się
niemiecka piechota. Skoncentrowany ogień broni strzeleckiej
spowodował zamieszanie w szeregach Niemców i zmusił ich do
cofnięcia się. Za chwilę na
wzgórzu pokazały się trzy czołgi
i z dział zaczęły ostrzeliwać polskie stanowiska obronne. Pod
ogniem czołgów i nacierającej
za nimi piechoty obie drużyny,
pokonując ciężki błotnisty teren,
wycofały się do Czmykosu.
Niemcy szerokim frontem zaatakowali polskie pozycje obronne

w Czmykosie. Ogień żołnierzy
broniących wsi powstrzymał na
chwilę natarcie piechoty niemieckiej, ale czołgi posuwały
się dalej w kierunku wsi. Strona
polska odpowiedziała ogniem z
działka przeciwpancernego, co
zatrzymało na chwilę czołgi. Ze
względu jednak na brak amunicji działko przestało strzelać, a
czołgi niemieckie, prowadząc
ogień ze swoich dział, wdarły
się do wsi i dokonały wyłomu w
polskiej linii obrony. W tej sytuacji batalion wycofał się z
Czmykosu na południe, za rzekę
Neretwę, i zajął nowe stanowiska obronne. O walkach tych dowódca AK depeszował do Naczelnego Wodza w Londynie:
„Na Wołyniu w dniu 7 i 8 w dalszym ciągu walk w rejonie Sztuń
mimo liczebnej i technicznej
przewagi nieprzyjaciela, który
wprowadził do walki czołgi i samochody pancerne, miejscowość Sztuń kilkakrotnie przechodziła z rąk do rąk, co
świadczy o zażartości walk i
wartości bojowej naszych oddziałów.”28 (W rzeczywistości 8
kwietnia toczono bój o Czmykos). Tego dnia Niemcy nie kontynuowali już natarcia, ograniczyli się tylko do prowadzenia
nękającego ognia artylerii na
nowe stanowiska batalionu. Pod
koniec dnia z Oleska do rejonu
obrony batalionu przybył oddział sowiecki z działem, moździerzami i rusznicą przeciwpancerną. Jego zadaniem było
wsparcie ogniowe II/50 pp.29
Na rozpoczęcie akcji zaczepnej
było już za późno. Niemcy skierowali do Czmykosu znaczne
siły, w tym jednostki pancerne, i
umocnili się na swych pozycjach. Działo oddało tylko kilka
strzałów do Niemców we wsi. O
świcie 9 kwietnia II/50 pp wycofał się do Władynopola. Po zajęciu przez Niemców Sztunia i
Czmykosu zagrożona została
druga linia obrony dywizji.
Przeciwnik uzyskał swobodę
manewru i możliwość rozwinięcia działań zaczepnych w kierunku wschodnim i południowym. Rano 9 kwietnia Niemcy
przeszli do działań zaczepnych
na trzech kierunkach jednocześnie: ze Czmykosu wyszło natarcie na Pustynkę, której bronił
I/45 pp; z kierunku Zaglinek
przez Olesko zaatakowany został II/43 pp, broniący Staweczek; od strony Sztunia i Rymacz Niemcy rozwinęli natarcie
na Zamłynie, bronione przez
I/43 pp. Natarcie na Pustynkę,
wspierane czołgami szło wzdłuż
grobli, po obu stronach której
rozciągało się rozlewisko. Czołgi, a za nimi piechota zbliżyły
się do zaminowanego mostka na
grobli, ale mina nie wybuchła.
Niemcy otworzyli ogień z dział
czołgowych na przedpole i zabu-
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dowania Pustynki. Ze strony
polskiej odezwały się dwa działka przeciwpancerne i uszkodziły
jeden z czołgów. Nie powstrzymało to jednak natarcia Niemców. Po chwilowym zamieszaniu rozwijali je pod osłoną
gwałtownego ognia, skierowanego na stanowiska obronne batalionu. Czołgi przerwały jego
linię obrony i wjechały do wsi.
żołnierze stawiając opór zaczęli
wycofywać się wśród płonących
zabudowań w stronę lasów mosurskich. Wejście do akcji kompanii saperów nieco zahamowało
tempo
posuwania
się
Niemców. Wykorzystał to dowódca batalionu, por. „Gzyms”.
Zatrzymał cofającą się 1 kompanię, która po uporządkowaniu
przeszła do kontrataku. Natarcie
piechoty niemieckiej załamało
się. Oddziały przeciwnika zaczęły wycofywać się na północny skraj wsi. Również czołgi
zawróciły i odjechały w kierunku Czmykosu. Około godz. 14
I/45 pp odzyskał swoje pierwotne pozycje, a piechota niemiecka wycofała się do Czmykosu.
Pustynka została utrzymana.
Dramatyczne walki toczyły się
tego dnia także w rejonie Staweczek. Po utracie Sztunia i Czmykosu dowódca zgrupowania
„Gromada” przesunął do Staweczek stacjonujący od 5 kwietnia
w Olesku II/43 pp, który utrzymywał wysuniętą placówkę w
Zaglinkach. Zamknął w ten sposób kierunek prowadzący z Lubomla do Turyczan i dalej na
Turzysk. 9 kwietnia Niemcy wyszli z Czmykosu, zajęli Olesk i
przy wsparciu artylerii rozwinęli
natarcie na Staweczki. Batalion,
który dopiero o świcie 9 kwietnia wszedł do wsi zaskoczony
siłą niemieckiego natarcia, wycofał się ze Staweczek. Po
ochłonięciu i otrzymaniu wsparcia ognia moździerzy sowieckiego oddziału partyzanckiego
przeszedł do kontrataku i wyparł
Niemców, którzy wycofali się na
linię traktu przebiegającego
przez Olesk. Jednakże około
godz. 16 podjęli kolejne natarcie
na Staweczki. Ataku tego batalion nie wytrzymał i wycofał się
2 km na południe od Staweczek,
gdzie zajął nowe stanowiska
obronne. Również 9 kwietnia
zaatakowany został z dwóch kierunków I/43 pp, który stacjonował w Zamłyniu. Od Sztunia atak
o
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Niemcy, od Rymacz - Węgrzy.
Natarcie piechoty i czołgów poprzedził silny ogień artylerii i
moździerzy. Podjęte przez batalion działania obronne nie powstrzymały natarcia Niemców.
Ich przewaga techniczna i liczebna była przytłaczająca. W
tej sytuacji batalion wycofał się
z wioski i zajął pozycje obronne
na zalesionym wzgórzu na południe od Zamłynia. Do wieczora
Niemcy nie podjęli dalszych
działań na tym kierunku.30 W
nocy z 8 na 9 kwietnia 1944 r.
dywizja otrzymała zrzut broni i
sprzętu wykonany przez jeden
samolot pilotowany przez załogę
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polską. Ze stacjonującego w
Brindisi 148 Dywizjonu do Zadań Specjalnych (wchodzącego
w skład 334 Skrzydła do Zadań
Specjalnych)
wystartowało
wówczas 17 samolotów, w tym 7
załóg polskich. Dwa samoloty
miały wykonać zrzut na placówkę położoną w Okręgu Lubelskim AK p.k. „”Wilk”. W rzeczywistości
oba
samoloty
skierowano na tzw. „bastion Polana” położony 17 km na południowy wschód od Lubomla, a
więc do rejonu walk 27 WDP
AK. Załoga kpt. naw. S. Daniela
odnalazła „Polanę” i wykonała
na nią zrzut, natomiast załoga
drugiego samolotu por. naw. A.
Błażewskiego nie odnalazła
zrzutowiska, skierowała się na
placówkę „Wilk” i tam wykonała zrzut.31 W wyniku walk prowadzonych od 2 do 9 kwietnia
1944 r. przez zgrupowanie północne ukształtowała się nowa
linia obrony polskich oddziałów.
Na lewym skrzydle obrony wyparty z Zamłynia I/43 pp utrzymywał stanowiska w odległości
około 2 km na południe od Zamłynia, zamykając kierunek na
lasy zamłyńskie. I/45 pp bronił
miejscowości Pustynka, utrzymując jednocześnie placówkę w
Ziemlicy. Na prawym skrzydle
I/45 pp, około 1 km na północ od
Władynopola, zajmował pozycje
obronne II/50 pp. Na wzgórzu,
na północ od Piotrówki, w gotowości do obrony stał I/50 pp,
skierowany tu 9 kwietnia ze Stawek. Dalej na prawym skrzydle
zajmował pozycje II/43 pp, wyparty ze Staweczek. Na północno-wschodnim skraju miejscowości Stawki pozycje obronne
obsadził III/50 pp, przybyły 9
kwietnia z Hajek. 10 kwietnia
1944 r. około godz. 9 Niemcy
rozpoczęli natarcie na dwóch
kierunkach jednocześnie: na stanowiska obronne I/50 pp i II/43
pp. Po godzinie zaciętej walki
niemieckie natarcie załamało
się. Za cofającymi się Niemcami
do kontrataku poderwał się I/50
pp, który osiągnął południowy
skraj Staweczek. Nie mając
wsparcia na prawym skrzydle ze
strony II/43 pp, wyhamował natarcie i wycofał się na pozycje
wyjściowe w rejonie wzgórza
188. Nowa sytuacja, jaka powstała po utracie Staweczek,
wymagała niezwłocznego zamknięcia kierunku Owłoczym,
Turyczany. W tym celu dowódca
północnego zgrupowania mjr
„Kowal” skierował do Owłoczyma (kluczowej pozycji na tym
kierunku) II/43 pp. Tego dnia o
godz. 14 Niemcy podjęli kolejne
natarcie na stanowiska obronne
oddziałów dywizji. Atak na pozycje I/50 pp poprzedziło bombardowanie przez samoloty.
Atak został odparty. Jednocześnie Niemcy zaatakowali I/45
pp, broniący Pustynki. Natarcie
wspierał ogień artylerii i czołgów. I/45 pp we współdziałaniu
z II/50 pp, zajmującym stanowiska obronne na przedpolu Władynopola, załamał natarcie
Niemców na tym kierunku. Za-

atakowany został także II/43 pp,
który nie zdążył jeszcze umocnić się w Owłoczymie. Pod naporem znacznych sił niemieckich, wspieranych przez czołgi,
batalion wycofał się ze wsi i zajął stanowiska w rejonie wzgórza 209. Ponownie zaatakowany
przez Niemców, wycofał się w
kierunku Czesławowa. W rejonie Zamłynia panował spokój.
I/43 pp przeszedł do rejonu
Kniaź Bagno.10 kwietnia wieczorem walki ustały na wszystkich odcinkach frontu

strony Werby Niemcy rozpoczęli
natarcie na Antonówkę, bronioną przez 2 kompanię I/24 pp.
Atak Niemców został odparty,
przy czym do niewoli wzięto 6
żołnierzy Wehrmachtu. Wychodzący z Uściługa silny oddział
niemiecki zajął wieś Połomiane,
w związku z czym do Stęzarzyc
skierowano 1 kompanię I/23 pp
z zadaniem osłony tego kierunku.

Sytuacja „Osnowy” pod Włodzimierzem Wołyńskim

Wynik walk prowadzonych w
dniach 2-10 kwietnia 1944 r.
przez zgrupowanie północne był
niekorzystny dla strony polskiej.
Dysponujący znaczną przewagą
liczebną i techniczną Niemcy
przejęli inicjatywę w swoje ręce.
Przebieg działań oraz kierunki
natarcia oddziałów niemieckich
wskazywały wyraźnie, że ich
zamiarem było wyjście silnym
zgrupowaniem pancernym na
Turię w rejonie Hajek, odcięcie
oddziałów dywizji od wojsk sowieckich, a następnie ich okrążenie i zniszczenie. Zapowiadana pomoc ze strony sowieckiej
nie nadchodziła. Znajdujący
się w pobliżu sowiecki 54 pułk
kaw. gw. nie uczestniczył w walkach dywizji ze względu na brak
amunicji. Wyczerpane w ciężkich walkach oddziały polskie
nie były w stanie powstrzymać
dalszego natarcia Niemców. W
tej sytuacji dowódca dywizji powziął decyzję oderwania się od
Niemców i wycofania oddziałów na wschodni brzeg Turii.
W depeszy radiowej przesłanej
10 kwietnia 1944 r. szef sztabu mjr „Żegota” meldował dowódcy AK: „Po dwóch dniach
walki z Niemcami w rej. płd.
Luboml i płn. Włodzimierz naciśnięci przez przeważającą siłę
z bronią pancerną i lotnictwem
odchodzimy dziś większością
sił na wschodni brzeg Turii pozostawiając na miejscu t. w.
w sile wzmocnionego baonu.
Nowe m.p. Bobry. Wobec niejasnej sytuacji chwilowo nowych
placówek na przyjęcie zrzutów
podać nie mogę. Oliwa nieobecny. W walkach pod Zamłyniem
zniszczono niemiecki czołg. śegota.”34 Dowódcy batalionów
obu zgrupowań otrzymali rozkazy osiągnięcia w nocy z 10 na
11 kwietnia rejonu przeprawy
Hajki - Ruda. Dla rozpoznania
przeprawy i nawiązania łączności z wojskami sowieckimi skierowano szwadron 21 p. uł., który
po zbliżeniu się do Turii został
przez pomyłkę ostrzelany z przeciwległego brzegu przez wojska
sowieckie. Po wyjaśnieniu sytuacji okazało się, że do rejonu
działań dywizji przybył sowiecki 56 pułk kaw. gw. z 14 dywizji
kaw.35 z zapasem amunicji dla
54 pułku kaw. gw. W depeszy radiowej nr 730 z 11 kwietnia 1944
r. do Konga i Centrali dowódca
dywizji donosił: „W godzinach
rannych nawiązano
kontakt
bojowy z reg. dyw. sow. Działającą po osi Mokrzec, Hajki i
Stawki. Nasze oddz. utrzymały

W pierwszych dniach kwietnia
1944 r., kiedy zgrupowanie północne prowadziło ciężkie walki
z Niemcami, na terenie zgrupowania południowego panował
spokój. Niemcy nie prowadzili
tu większych działań zaczepnych, ograniczyli się tylko do
ciągłego rozpoznania lotniczego i bombardowania wykrytych
miejsc rozmieszczenia oddziałów polskich. Pierwszy atak lotnictwo niemieckie przeprowadziło 5 kwietnia około godz. 16.
Trzy samoloty zbombardowały
Turówkę, Puzów i młyn w Sieliskach oraz ostrzelały wschodni
skraj wsi Wierów.32 Dowódca
zgrupowania zarządził obronę
bierną, polegającą na maskowaniu rejonów rozmieszczenia
oddziałów oraz przygotowaniu rowów przeciwlotniczych.
7 kwietnia o godz. 16 Niemcy
zbombardowali Bielin i ostrzelali wieś pociskami zapalającymi z broni pokładowej. Był
to prawdopodobnie odwet za
to, że rano 2 kompania I/24 pp
zorganizowała zasadzkę na oddział niemiecki maszerujący z
Włodzimierza Wołyńskiego w
kierunku Kowla. Oddział został
rozbity, zdobyto wozy, konie i
broń. Straty Niemców wyniosły
10 zabitych i 2 wziętych do niewoli.33 Dzień 8 kwietnia minął
spokojnie. Ale już następnego
dnia Niemcy ponowili bombardowanie Bielina. Stosowana dotychczas bierna obrona przeciwlotnicza rozzuchwaliła lotników
niemieckich do tego stopnia, że
atakowali wieś z niskiego pułapu. Spowodowało to zmianę w
taktyce oddziałów „Osnowy”,
które od tego dnia przeszły do
czynnej obrony przeciwlotniczej. W wyniku tego jeden z
samolotów został zestrzelony
z broni maszynowej oddziałów
polskich rozmieszczonych w
Sieliskach i Wierowie. Maszyna
runęła na łąki w pobliżu Wierowa. Później samoloty niemieckie
zbombardowały także wieś Sieliski. W wyniku nalotu na Bielin
ludność cywilna poniosła dotkliwe straty. Odnotowano również
znaczne straty w inwentarzu
żywym i martwym. 10 kwietnia
nasiliły się ataki lotnictwa niemieckiego na oddziały polskie
stacjonujące w Marianówce i
Sieliskach. Jednocześnie ożywiła się działalność patroli niemieckich z kierunku Włodzimierza Wołyńskiego i Uściługa. Od
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swoje pozycje. Dalsze działania
po uzgodnieniu z Sowietami. Na
południu rozbiliśmy grupę 200
Niemców. Część poległa, część
w niewoli, niedobitki uciekły na
Włodzimierz. Oliwa.”36 Obecność w rejonie działań dywizji
dwóch sowieckich pułków kawalerii stworzyła nową sytuację.
W związku z tym postanowiono
pozostać w dotychczasowym rejonie i kontynuować walkę. Odwołano więc rozkaz o przejściu
dywizji za Turię. Rozkaz ten nie
dotarł do II/43 pp, który już maszerował na wschód. Przeszedł
przez most na Turii w Hajkach
i dotarł do miejscowości Mokrzec, gdzie został czasowo internowany przez Sowietów.37
Także I/23 pp przeszedł już w
Zamostach na wschodni brzeg
Turii, ale wobec groźby rozbrojenia przez oddziały sowieckie,
wrócił do rejonu rozmieszczenia
oddziałów „Osnowy”. Dowódca
dywizji postanowił podjąć próbę przejęcia inicjatywy jednocześnie na dwóch kierunkach:
północnym, w rejonie działań
„Gromady”, i południowym, w
rejonie działań „Osnowy”. Działania zaczepne miały być przeprowadzone wspólnie z dwoma
gwardyjskimi pułkami kawalerii
regularnej armii sowieckiej. 56
pułk został skierowany do zgrupowania „Osnowy”, natomiast
54 został przy zgrupowaniu
„Gromada”. Rozpoczęcie natarcia zaplanowano na 12 kwietnia
1944 r. W przeddzień natarcia na
linii frontu zgrupowania „Gromada” panował względny spokój. Obie strony pozostawały na
zajętych pozycjach i prowadziły
rzadką wymianę ognia. Niemcy nękającym ogniem artylerii
ostrzeliwali polskie pozycje. O
świcie 12 kwietnia oddziały polskie zaczęły zajmować pozycje
wyjściowe do natarcia. Zgodnie
z ustalonym ze stroną sowiecką
planem w natarciu miały wziąć
udział cztery bataliony polskie
ze zgrupowania „Gromada” i
dwa szwadrony 54 pułku kaw.
gw. Natarcie miała wspierać artyleria sowiecka. I/45 pp zajął
pozycje wyjściowe na północnym skraju Pustynki. Miał on
nacierać w ogólnym kierunku
na Czmykos. Na jego prawym
skrzydle, z pozycji wyjściowych na północ od Władynopola, nacierał II/50 pp. Na prawo
od niego z rejonu wzgórza 188
(płn. Piotrówka) I/50 pp miał
atakować pozycje niemieckie w
Staweczkach. III/50 pp, znajdujący się w Stawkach, otrzymał
zadanie rozwinięcia natarcia w
kierunku na Owłoczym, wzdłuż
drogi Stawki - Owłoczym. Sowiecki 54 pułk kaw. gw., który
zajął pozycje w rejonie wzgórza
209, miał nacierać na Owłoczym
od południa. Rozpoczęcie natarcia opóźniło się, gdyż nie zdążyła na czas sowiecka artyleria i
moździerze. Zajęła ona stanowiska ogniowe dopiero około godz.
10; do I/50 pp dołączył pododdział moździerzy, a do II/50 pp
- sekcja rusznic przeciwpancernych. Około godz. 11 ruszyło
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natarcie na całej linii. I/45 pp
nacierał dwiema kompaniami
wzdłuż grobli prowadzącej do
szosy Czmykos - Owłoczym.
Po obu stronach grobli teren
był bagnisty, przecięty kanałem
szerokości 10-12 m. Natarcie w
terenie zupełnie odkrytym nie
miało szans powodzenia. Kompanie pod silnym ogniem broni
maszynowej zaległy, a po pojawieniu się na przedpolu czołgów
niemieckich, zaczęły się wycofywać na pozycje wyjściowe.
Nacierający na prawym skrzydle
II/50 pp nie napotkał początkowo oporu przeciwnika. Pokonał rozlany dopływ Neretwy
oraz gęste zarośla i wysunął się
znacznie do przodu, tracąc łączność z lewoskrzydłowym I/45
pp. Tu dopiero dostał się pod
ogień artylerii niemieckiej oraz
gęsty ogień broni maszynowej,
prowadzony z rozrzuconych w
terenie zabudowań wiejskich.
Nie zahamowało to natarcia. Batalion zepchnął przeciwnika, a
jego 1 i 3 kompania wyszły na
tyły Niemców broniących się w
Staweczkach. Przed sobą miały
szosę Czmykos - Owłoczym. W
tym czasie od strony Czmykosu
w kierunku Staweczek wolno
przesuwała się kolumna samochodów pancernych i ciężarowych. Dowódca batalionu postanowił wiązać Niemców siłami 1
i 3 kompanii, a 2 kompanią zaatakować ze skrzydła Staweczki.
Podczas rozwijania się do natarcia 2 kompania została ostrzelana silnym ogniem artylerii, a jednocześnie zagroził jej batalion
Węgrów, który niespodziewanie
pojawił się na tyłach i wszedł
w lukę wytworzoną na lewym
skrzydle batalionu. Zmieniło to
radykalnie sytuację na polu walki. Natarcie 2 kompanii zostało
zatrzymane, a przeciwko Węgrom skierowano 1 kompanię.
Do działań zaczepnych przeszła
także broniąca się dotychczas na
szosie kolumna niemiecka. W
tej sytuacji z wysuniętych w głąb
obrony przeciwnika pozycji wycofały się kolejno poszczególne
kompanie; zajęły one obronę na
południowym skraju Czerskiego
Błota. I/50 pp, wspierany przez
moździerze z powodzeniem rozwinął natarcie na Staweczki i
uchwycił południowy skraj wsi.
Jednakże kryzys, jaki nastąpił na
kierunku natarcia II/50 pp, lewoskrzydłowego sąsiada, zmusił go
do wycofania się i zajęcia obrony na wzgórzach na południe od
Staweczek. III/50 pp w natarciu
na Owłoczym nie uzyskał powodzenia. Nacierające wzdłuż
drogi Stawki - Owłoczym dwie
kompanie zaległy pod ogniem
artylerii przeciwnika oraz silnym ogniem broni maszynowej z prawej strony. Zajmujący
pozycje wyjściowe w rejonie
wzgórza 209 sowiecki 54 pułk
kaw. gw. nie wyszedł do natarcia na Owłoczym. W tej sytuacji batalion, ponosząc straty, z
trudem wycofał się na pozycje
wyjściowe. Po odparciu polskiego natarcia na Owłoczym
Niemcy uderzyli na Turyczany,
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wypierając z nich 56 pułk kaw.
gw., który znalazł się tam po powrocie z akcji pod Włodzimierzem Wołyńskim. W ten sposób
droga na Turzysk, Kupiczów
została dla Niemców otwarta.
Po całodniowych ciężkich walkach oddziały dywizji utrzymały pozycje wyjściowe, jakie
zajmowały 12 kwietnia rano.
Zarysowująca się przewaga nieprzyjaciela wskazywała jednak,
że próba przejęcia inicjatywy na
kierunku północnym nie powiodła się. Działania Niemców wyraźnie zmierzały do okrążenia
oddziałów dywizji. Wieczorem
12 kwietnia radiostacja dywizyjna odebrała depeszę komendanta głównego AK, który wyraził
zgodę na propozycje sowieckie
dotyczące przeformowania dywizji na jednostkę regularną
oraz przekazał następujące instrukcje do wykonania:
„1. W oparciu o pomoc Sowietów przystąpcie do przeorganizowania się w 27 Wołyńską
D. P. Dywizja ta pozostawiona
będzie nadal pod zwierzchnictwem d-cy AK, a przeze mnie
pod zwierzchnictwem N. W. i
Rządu Polskiego w Londynie.
Dla utrzymania tej podległości
zachować macie nieskrępowaną
i niekontrolowaną przez Sowietów łączność ze mną.
2. Zadaniem 27 Wołyńskiej
Dyw. jest walka z Niemcami na
terenach Rzplitej. Przy wykonywaniu tego zadania czasowo
podlegać ona będzie d-twu sowieckiemu, dopóki sprawa jej
podległości taktycznej nie zostanie inaczej uregulowana na
drodze porozumienia między
rządem sowieckim i N. W. polskim. 3. Do rozbudowy dywizji
użyjcie materiału ludzkiego z
Wołynia. Sposób powołania i
wcielenia uregulujcie sami w
porozumieniu z Sowietami. Zachowuję dla siebie prawo mianowania oficerów w imieniu N. W.
i prawo obsadzania stanowisk od
baonu w górę, niższe stanowiska
obsadzać będziecie według swej
osobistej decyzji.
4. Dywizja ma wyraźnie mieć
charakter odtworzonej jednostki
Wojska Polskiego i realizować
cele wojenne wyznaczone przez
naczelne władze państwowe polskie. Nie może być deportowana
do Rosji, wszyscy żołnierze tej
dywizji zaprzysiężeni być mają
na rotę przysięgi Armii Krajowej.
5. Udzielając odpowiedzi dowództwu sowieckiemu wyjaśnijcie, że wasza grupa jest
pierwszą, na którą natrafili na
terenie Rzplitej; w miarę ich
wkraczania w głąb terenu Polski natrafią na dalsze jednostki
polskie walczące z Niemcami,
które tak samo jak wy należą
do Armii Krajowej. W tej perspektywie zachodzi potrzeba zasadniczego ułożenia stosunków
między rządem sowieckim i rządem polskim w Londynie, co da
możność zgodnego prowadzenia

wojny z Niemcami na naszym
terenie przez Związek Sowiecki
i przez Polskę. Liczę, że trudną
misję, do której was okoliczności powołują zgodnie z honorem
żołnierza Niepodległej Polski
wypełnicie, i że pod waszym
sprawnym dowództwem wypełnią ją też i wasi podkomendni.
Decyzję powyższą oparłem na
przekonaniu, że należy korzystać z każdej okazji dającej
możność odtworzenia jednostek
W. P. podlegających N. W. Jeśli
decyzja Sowietów jest obłudna,
to fałsz jej wyjdzie niebawem na
wierzch, co da Rządowi elementy do wykorzystania.”38
Zatem pilnym zadaniem było
nawiązanie łączności z dowództwem wojsk sowieckich działających w rejonie Kowla w celu
ustalenia dalszego współdziałania. Ponadto sytuacja, jaka
wytworzyła się w wyniku dotychczasowych działań dywizji, wskazywała na konieczność
wycofania oddziałów dywizji i
54 pułku kaw. gw. na wschodni brzeg Turii, a to wymagało
zgody dowódcy armii sowieckiej, któremu taktycznie podlegała 27 WDP AK. W nocy z
12 na 13 kwietnia 1944 r. dowódca 27 WDP AK ppłk Jan
Kiwerski „Oliwa” spotkał się
w Turzysku z gen. Gromowem,
dowódcą części sił sowieckich
pod Kowlem. Spotkanie miało
chłodny, mało przyjazny charakter. Przedstawiając ocenę sytuacji na froncie działań dywizji,
dowódca 27 WDP AK zwrócił
się z prośbą o pozwolenie na
wycofanie oddziałów dywizji
z zagrożonego terenu i zajęcie
obrony wzdłuż wschodniego
brzegu Turii; wsparcie działań
dywizji ogniem artylerii i innym
sprzętem wojskowym; wycofanie dywizji poza linię frontu i
przeformowanie jej na regularną jednostkę polską (zgodnie z
depeszą komendanta głównego
AK).39 Gen. Gromow negatywnie odniósł się do tych propozycji i nie wyraził zgody na
wycofanie dywizji na wschód i
jej reorganizację. Polecił, by pozostała w dotychczasowym rejonie i prowadziła walki obronne
w masywie lasów mosurskich,
ziemlickich i stęzarzyckich, bez
względu na skutki. 54 pułkowi
kaw. gw. rozkazał ubezpieczać
łuk rzeki Turii w rejonie Stanisławowa. Z rozmowy wynikało, że w przyszłych działaniach
dywizji nie należało liczyć na
żadną doraźną pomoc ze strony
regularnej armii sowieckiej. W
tym czasie tj. w nocy z 12 na 13
kwietnia, na linii frontu oddziałów „Gromady” dalej toczyły się
walki. Pozycje I/50 pp działającego na Staweczki i III/50 pp na
Owłoczym ostrzeliwała z rzadka artyleria przeciwnika. Około
północy Niemcy huraganowym
ogniem artylerii rozpoczęli natarcie na Pustynkę, bronioną
przez I/45 pp. Atak niemiecki
nastąpił w momencie, kiedy do
wsi wkraczał batalion sowieckiej partyzantki, przybyły dla
umocnienia polskich pozycji.

Powstało wielkie zamieszanie,
gdyż wycofujące się pod naporem Niemców pododdziały polskie wpadały w ciemności na
oddział sowiecki dezorganizując
poczynania obronne. Niemcy
zajęli Pustynkę, a batalion wycofał się na nowe stanowiska
w rejonie skrzyżowania dróg
z Pustynki do Władynopola.
Wczesnym rankiem 13 kwietnia
I/45 pp wspólnie z sowieckim
oddziałem partyzanckim, przy
wsparciu artylerii, zaatakował
Niemców w Pustynce. Zaskoczeni Niemcy początkowo stawiali słaby opór, a następnie pośpiesznie wycofali się ze wsi. Po
opanowaniu Pustynki oddziały
uczestniczące w ataku dalej rozwijały natarcie. Kompanie I/45
pp nacierały przez rozlewisko po
lewej stronie grobli. Groblą atakował sowiecki oddział partyzancki. Po prawej stronie przez
błotnisty teren nacierała kompania warszawska. Po przejściu
przez kanał nacierające oddziały
napotkały silny opór Niemców.
Artyleria sowiecka, wspierająca natarcie, przerwała ogień ze
względu na brak amunicji. Pod
nasilającym się ogniem przeciwnika natarcie utknęło. Piechota
niemiecka, wspierana ogniem
artylerii, przeszła do kontrataku
i ponownie zajęła Pustynkę. Oddziały polskie i sowiecki oddział
partyzancki wycofały się i zajęły
stanowiska na południe od Pustynki, w rejonie skrzyżowania
dróg. Około godz. 11 podjęto
kolejną próbę odbicia Pustynki.
Oprócz I/45 pp w kontrataku
uczestniczyła także szturmowa
grupa wydzielona z II/50 pp,
atakująca Niemców od wschodu.
Pod ogniem artylerii, czołgów i
broni maszynowej kolejne ataki
oddziałów polskich załamywały
się. Po przeszło dwugodzinnej
walce natarcie odwołano. Pustynka pozostała w rękach niemieckich. W późnych godzinach
popołudniowych 13 kwietnia
Niemcy rozpoczęli natarcie na
wszystkich odcinkach obrony
„Gromady” z użyciem czołgów,
piechoty i artylerii. Jednocześnie zaatakowali stanowiska:
I/45 pp na południu od Pustynki,
II/50 pp na przedpolu Władynopola, I/50 pp pod Staweczkami,
III/50 pp w Stawkach, II/43 pp
na wschód od Stawek i 54 pułk
kaw. gw. w rejonie wzgórza 209.
Dowódca dywizji nie podjął tej
walki. Bataliony otrzymały rozkaz wycofania się na skraj lasów
mosurskich, do rejonu Janin Bór.
Walki o opanowanie Włodzimierza Wołyńskiego
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami na początku drugiej
dekady kwietnia 1944 r. postanowiono uderzyć na garnizon
niemiecki we Włodzimierzu
Wołyńskim i opanować miasto. Zadanie to miał wykonać
56 pułk kaw.gw., nacierający
na głównym kierunku wzdłuż
szosy prowadzącej z Werby do
Włodzimierza. Na prawym jego
skrzydle uderzenie w kierunku
Zasławek - koszary im. Marszał-
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ka Piłsudskiego wykonał II/23
pp, a wzdłuż szosy Piatydnie Włodzimierz II/24 pp. Wieczorem 11 kwietnia wyznaczone
do akcji oddziały wyruszyły ze
swoich rejonów i w nocy osiągnęły pozycje wyjściowe do natarcia. Bateria dział, która miała
wspierać ogniem oddziały polskie i sowieckie, zajęła stanowiska ogniowe między miejscowością Piatydnie a lasem nadl. o tej
samej nazwie. Do ubezpieczenia
prawego skrzydła zgrupowania
uderzeniowego od strony Uściługa wydzielono 6 samodzielną
kompanię, która zajęła obronę
w Karczunku. I/23 pp stanowił odwód; 1 kompania stała w
Stęzarzycach, 2 - w Turówce. O
świcie 12 kwietnia 56 pułk kaw.
gw. przełamał obronę niemiecką
i wszedł do miasta, a czołowe
jego oddziały dotarły do rejonu
dworca kolejowego. Tu jednak
natrafiły na opór. Kontratak niemiecki przyniósł powodzenie,
wobec czego oddziały sowieckie
zostały zmuszone do wycofania
się. Również natarcie II/23 pp na
koszary załamało się na przedpolu pod krzyżowym ogniem
nieprzyjaciela. Z nastaniem dnia
Niemcy przejęli inicjatywę w
swoje ręce. Wzmocnili obronę
miasta nowymi siłami, a następnie ogniem czołgów działających wzdłuż szosy Uściług
- Włodzimierz zniszczyli baterię
dział sowieckich w rejonie Piatydnia i zagrozili I/24 pp. Batalion ten poniósł straty i wycofał
się do rejonu Wodzinów, Kalinówka. W ten sposób na prawym
skrzydle II/23 pp wytworzyła się
luka, w którą weszły dwa bataliony niemieckie i rozwinęły natarcie w kierunku południowego
skraju lasu Piatydnie - Dubniki.
Podjęty przez 56 pułk kaw. gw.
ponowny atak na pozycje niemieckie pod Włodzimierzem
nie uzyskał powodzenia. Czołgi niemieckie wyszły na szosę
kowelską i zagrodziły drogę
odwrotu części sił sowieckiego
pułku. W tej sytuacji wycofał
się on w kierunku Werby, następnie przeszedł do Turyczan.
Wycofał się również II/23 pp,
najpierw do miejscowości Dubniki, a potem do rejonu Grabina
- Smolarze. Aktywne działania
rozpoczęli Niemcy także na północ od Uściługa. Ich natarcie na
Karczunek załamała w ciężkiej
walce 6 samodzielna kompania
na linii Worczyn - Edwardpole.
W tym samym czasie nieprzyjaciel zaatakował od południa
Stęzarzyce. Bagnisty teren po
obu stronach grobli, wzdłuż której Niemcy prowadzili natarcie,
sprzyjał obronie. Zmasowany
ogień 1 kompanii I/23 pp na
wąski odcinek natarcia zmusił
przeciwnika do wycofania się.
Działania Niemców w rejonie
Włodzimierza wspierało lotnictwo. Bombardowane były stanowiska 1 kompanii I/23 pp w Stęzarzycach, a także miejscowość
Dubniki, gdzie znajdowała się w
tym czasie 4 kompania II/23 pp.
Późnym wieczorem 12 kwietnia
walki ustały. Próba przejęcia ini-
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cjatywy na kierunku południowym i opanowanie Włodzimierza Wołyńskiego nie powiodła
się. W nocy z 12 na 13 kwietnia
oddziały zgrupowania „Osnowa” cofnęły się jeszcze bardziej
na północ, znacznie zbliżając
się do zgrupowania północnego.
II/23 pp, po krótkim odpoczynku w rejonie Grabina - Smolarze, dotarł do Pisarzowej Woli.
I/24 pp opuścił Wodzinów i Kalinówkę i przeszedł do Puzowa,
skąd został skierowany do Sielisk. 6 samodzielna kompania z
Worczyna przeniosła się do kol.
Stęzarzyce. Na swoich pierwotnych stanowiskach w Stęzarzycach i Turówce pozostał I/23 pp.
Walki w okrążeniu w lasach
mosurskich.
Wieczorem 13 kwietnia 1944 r.
oddziały zgrupowania „Gromada” oderwały się od nieprzyjaciela i ześrodkowały się w rejonie lasów Janin Bór. Tu
przystąpiły do organizowania
obrony. Jednocześnie wysłano w
teren patrole w celu rozpoznania
dalszych zamiarów nieprzyjaciela. Na naradzie dowództwa
dywizji z udziałem dowódców
oddziałów sowieckich uzgodniono nową linię obrony. Biegła
ona wzdłuż północnego skraju
lasów mosurskich, a na południu
wzdłuż pasa rozległych bagien,
ciągnących się na północny
wschód i zachód od Zabłocia.
Rano 14 kwietnia oddziały dywizji otrzymały rozkaz przejścia
do nowych rejonów obrony. I/43
pp pozostał w dotychczasowym
rejonie Kniaź Bagna i kontrolował trakty Zamłynie - Murawa
oraz Zamłynie - Wysock. Dla
wzmocnienia lewego skrzydła
ugrupowania dywizji i utrzymania lasów zamłyńskich i ziemlickich (stanowiły one bowiem
punkt wyjścia do ewentualnego
przebijania się w kierunku północnym) do Ziemlicy skierowano I/50 pp. Zajął on stanowiska
na zachód od wsi, zamykając
dostęp do lasów ziemlickich. Do
Ziemlicy skierowano także
III/50 pp, ale w czasie marszu
zawrócono go i skierowano do
rejonu Mosur. Próba wejścia do
wsi nie powiodła się, gdyż byli
tam już Niemcy. Wobec tego
III/50 pp zajął stanowiska obronne na południowy zachód od
wsi, po lewej stronie drogi prowadzącej z Mosuru do Stęzarzyc. Na prawo, na skraju lasu,
organizował obronę II/50 pp,
który na prawym skrzydle miał
sowiecki oddział partyzancki
„Fiodorowa”. II/43 pp zajął
obronę koło wsi Chwałka, a dalej na wschód w rejonie Czesławów - Sokołówka rozmieścił się
sowiecki 54 pułk kaw. gw. Oddziały zgrupowania ”Osnowa”
pozostały na swoich miejscach,
wysuniętych na około 5 km
przed nową linię obrony dywizji. 14 i 15 kwietnia na odcinkach obrony zgrupowania „Gromada”
panował
spokój,
bataliony umacniały się w osiągniętych rejonach. Tylko II/43
pp oraz 54 pułk kaw. gw. bom-
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bardowane były przez samoloty
niemieckie. Natomiast na kierunku południowym Niemcy
uaktywnili w tych dniach swoje
działania. 14 kwietnia lotnictwo
niemieckie bombardowało stanowiska 1 kompanii I/23 pp w
Stęzarzycach. Z kierunku Bielina nieprzyjaciel zaatakował I/24
pp broniący się w Sieliskach. W
tej sytuacji dowódca batalionu
siłami 1 kompanii związał atakujących Niemców od czoła, a 2
kompanią uderzył w skrzydło
nacierającego przeciwnika i
zmusił go do wycofania się. O
świcie 15 kwietnia 1 kompania
I/23 pp ponownie była bombardowana przez 12 samolotów niemieckich, a po południu wyparła
Niemców usiłujących przejść
groblą w kierunku Stęzarzyc.
Rano Niemcy zaatakowali również I/24 pp w Sieliskach. Z
uwagi na znaczną przewagę liczebną przeciwnika, batalion,
wiążąc częścią sił atakujących
Niemców, wycofał kolejno swoje pododdziały z walki i zajął
nowe stanowiska obronne w rejonie Zabłocia. W ciągu dwutygodniowych walk rozpoznano,
że przeciwko oddziałom dywizji
działały następujące związki
taktyczne: - 5 dywizja pancerna
SS „Wiking” - dowódca gen.
Gille (na podstawie zeznań jeńców stwierdzono obecność
dwóch pułków piechoty „Germania” i „Westland” oraz 5 pułku artylerii, który po utracie
dział pod Kowlem został przeformowany na pułk piechoty;
kompanie w tym pułku liczyły
po 50-60 żołnierzy)40; od 18
marca 1944 r. walczyła w rejonie Kowla; - 131 dywizja piechoty - dowódca gen. Wagner,
przybyła 18 marca 1944 r. spod
Witebska (na podstawie zeznań
jeńców zidentyfikowano kompanie z 431 i 455 pp)41; - 1 brygada strzelców górskich w składzie
dwóch pułków piechoty - dowódca płk Monschlabruge, dowódca 2 pp - mjr Malosch; przybyła do rejonu Lubomla 2
kwietnia 1944 r. z rejonu Brześcia42; - 214 dywizja piechoty dowódca gen. Hort, przybyła 13
kwietnia 1944 r. z Estonii; wzięto jeńców z 361 pp43 . Dane z
rozpoznania wskazywały na to,
że w rejonie Rudy został zamknięty pierścień okrążenia oddziałów dywizji. Spotkały się tu
czołowe oddziały pancerne niemieckich zgrupowań działających z kierunku Lubomla i Włodzimierza Wołyńskiego. 15
kwietnia 1944 r. na kierunku
zgrupowania północnego „Gromada” Niemcy zajęli: Zamłynie,
Sztuń,
Czmykos,
Zaglinki,
Olesk, Ziemlice, Pustynkę, Władynopol, Staweczki, Stawki,
Owłoczym, Turyczany i doszli
do Hajek, gdzie opanowali przeprawę mostową na Turii. Na kierunku zgrupowania południowego„Osnowa”
osiągnęli
miejscowość Ruda - Zamosty i
opanowali kolejną przeprawę
mostową na Turii. Działające na
przedpolu patrole stwierdziły, że
linia stanowisk niemieckich na

kierunku południowym przebiegała przez: Połomiane, Karczunek, Worczyn, Radowicze, Aleksandrówkę, Ochnówkę, Werbę,
Zamosty, Rudę. Jednocześnie
znaczne siły niemieckie przeszły
przez Turię w rejonie Turczan i
Hajek, następnie skierowały się
na wschód i odrzuciły oddziały
sowieckie na wschód. W wyniku
tych działań wojska niemieckie
zajęły Turzysk, Mokrzec, Bobły
i doszły do Kupiczowa oraz lasów świnarzyńskich. Oznaczało
to okrążenie oddziałów 27 WDP
AK, a także 54 pułku kaw. gw.
oraz oddziału partyzanckiego
„Fiodorowa” w odległości kilkudziesięciu kilometrów od
ustabilizowanej linii frontu sowiecko-niemieckiego. Sytuacja
okrążonych wojsk była trudna.
żołnierze, wyczerpani ponad
dwutygodniowymi działaniami
pod Lubomlem i Włodzimierzem Wołyńskim, nie byli w stanie prowadzić walki przez dłuższy czas przeciwko oddziałom
przeciwnika, które miały przewagę techniczną i liczebną. Jedynym wyjściem było przebicie
się poza pierścień okrążenia. Po
wnikliwej analizie sytuacji i rozważeniu różnych wariantów
wyjścia z okrążenia uznano, że
kierunkiem stwarzającym największą szansę przebicia się jest
kierunek północny przez Zamłynie, Jagodzin, wyprowadzający
na tyły wojsk niemieckich.
Przejście za Bug nie mogło być
brane pod uwagę ze względu na
rozkaz Komendy Głównej AK
nakazujący pozostanie na Wołyniu. 15 kwietnia na naradzie wojennej zaakceptowano jednak
koncepcję dowództwa 54 pułku
kaw. gw. przebijania się w kierunku wschodnim za Turię.
Przebicie okrążonych oddziałów
miało być wspomagane przez
wojska sowieckie działające po
drugiej stronie frontu, i to właśnie zadecydowało o przyjęciu
takiego rozwiązania. W ramach
tej koncepcji rozpatrywano możliwość przebijania się na Hajki
lub Zamosty. Kierunek na Zamosty, według oceny dowództwa dywizji, zapewniał większe
prawdopodobieństwo przebicia
się, dlatego zdecydowano utrzymać Pisarzową Wolę oraz drogę
wyprowadzającą bezpośrednio
na Turię. Do rejonu Pisarzowej
Woli skierowano warszawską
kompanię saperów, której zadaniem było zbudowanie drogi na
bagnie przez las. Oceniono, że
na organizację i realizację przedsięwzięć związanych z wyprowadzeniem oddziałów dywizji z
okrążenia trzeba co najmniej
dwóch dni. 16 kwietnia 1944 r.
Niemcy rozpoczęli działania zaczepne, zmierzające do likwidacji
okrążonych
oddziałów.
Wczesnym rankiem ogniem z
moździerzy ostrzelali III/50 pp,
a następnie rozwinęli natarcie na
stanowiska batalionu. Jednocześnie jego prawe skrzydło zaatakował oddział węgierski. Batalion podjął walkę, ale naciskany
przez nieprzyjaciela, cofnął się
głębiej do lasu. Niemcy nie kon-

tynuowali natarcia, ograniczyli
się do patrolowania terenu i
ostrzeliwania stanowisk batalionu ogniem artylerii. Wznowili je
po południu. Czołgi niemieckie
wdarły się w głąb stanowisk
III/50 pp oraz zaatakowały 3
kompanię II/50 pp. Bezsilność
wobec czołgów przeciwnika wywołała w szeregach polskich panikę i zamieszanie. żołnierze ratowali się przed czołgami
ucieczką do tyłu, ale tu wpadali
pod ogień artylerii. W tym krytycznym momencie na polu walki pojawili się mjr „Żegota” i
mjr „Kowal”. W czasie gdy mjr
„Żegota” porządkował cofające
się w nieładzie pododdziały
III/50 pp, mjr „Kowal” poderwał
do kontrataku dwie kompanie
II/50 pp, które nie uczestniczyły
jeszcze w walce, oraz cofającą
się kompanię II/50 pp. Ogień zaporowy artylerii niemieckiej tylko na chwilę powstrzymał kontratakujący
batalion.
Padła
komenda „bagnet na broń” i żołnierze z okrzykiem „hurra” ruszyli do brawurowego ataku.
Niemcy nie wytrzymali psychicznie nacisku polskiego batalionu, nie przyjęli walki wręcz i
pośpiesznie wycofali się w kierunku Mosuru. W pościgu za
nieprzyjacielem (ponad 2 km)
odzyskano utracone pozycje. W
tej akcji II/50 pp poniósł straty
16 zabitych i 5 rannych.44 W
strefie działań bojowych zgrupowania „Osnowa” 16 kwietnia
1944 r. Niemcy zajęli Puzów. Od
rana ich artyleria ostrzeliwała
Stęzarzyce, osłaniając budowę
przeprawy na Stęzie. Wypad 1
plutonu 1 kompanii I/23 pp udaremnił zamiary Niemców i zmusił ich do ucieczki. W rejonie
Pisarzowej Woli patrole nieprzyjaciela dwukrotnie usiłowały
przejść przez groblę Sieliski Pisarzowa Wola. Po południu
samoloty niemieckie bombardowały stanowiska obronne 1
kompanii I/23 pp w Stęzarzycach, nękały też Zabłocie, obsadzone przez 2 kompanię I/24 pp.
Silny oddział niemiecki, jadący
na samochodach pancernych, z
kierunku Ruda - Liski, zaatakował II/23 pp, broniący się w Pisarzowej Woli. Ataki te zostały
odparte. Następnego dnia rano w
rejonie Mosuru ożywiło się działanie patroli niemieckich. Około
godz. 15 niemiecka i węgierska
piechota, wspierana przez artylerię i czołgi uderzyła na sowiecki oddział partyzancki „Fiodorowa”, zajmujący stanowiska
obronne na prawym skrzydle
II/50 pp. Czołgi niemieckie
wdarły się w głąb obrony sowieckiego oddziału i zmusiły go
do wycofania się. Zagrożone zostało prawe skrzydło i tyły II/50
pp. Kontratak wykonany siłami
III/50 pp powstrzymał nacierającego przeciwnika, który poniósł
duże straty i wycofał się w kierunku Mosuru. Pozycje obronne
w rejonie tej wsi zostały utrzymane, ale za cenę dużych strat
własnych. Tego dnia ponownie
bombardowane były Stęzarzyce.
Wysunięte daleko od sił głów-
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nych kompanie I/23 pp wycofano na północ: 1 kompania ze
Stęzarzyc przeszła do Nikitycz i
zajęła stanowiska obronne na
skraju lasów iszowskich, 2 kompanię wycofano z Turówki do
lasów na północ od kolonii
Strzeleckiej. Na kierunku obrony II/23 pp było stosunkowo
spokojnie, jedynie lotnictwo kilkakrotnie bombardowało pozycje batalionów, ale nie wyrządziło większych strat. Niemiecki
samolot zwiadowczy bez przerwy prowadził rozpoznanie położenia i ruchu naszych wojsk.
Dla wypełnienia luki, jaka wytworzyła się w obronie na lewym
skrzydle II/23 pp, skierowano
sowieckie oddziały 54 pułku
kaw. gw. Sytuacja oddziałów dywizji była krytyczna. Świadczą
o tym dwie kolejne alarmujące
depesze radiowe do Konga i
Centrali. W depeszy z 16 kwietnia 1944 r. dowódca dywizji
meldował: „Sowieci odeszli dziś
w nocy na wsch. brzeg Turii. Jesteśmy otoczeni w terenie, z którego jest wyjście tylko przez cieśniny. Prawie zupełnie bez
amunicji. Proszę o pomoc. Oliwa.”45 I w następnej depeszy z
17 kwietnia1944 r.: „Jesteśmy
ściśnięci w lasach na wsch. od
rej. Korytnica - Kładniów. Całkowity brak łączności z Czerwoną Armią. Proszę o wiadomości
z frontu i amunicję rosyjską.
Proszę o łączność radiową z Moskwą. Oliwa.”46 Dalszy opór w
lasach mosurskich stał się niemożliwy. Można było oczekiwać, że po dwóch dniach bezskutecznych ataków Niemcy,
dysponujący przewagą techniczną, podejmą zdecydowane działania i przełamią obronę polskich oddziałów. Wobec tego
postanowiono opuścić zajmowane dotychczas pozycje. O świcie
18 kwietnia wszystkie oddziały
dywizji otrzymały rozkaz oderwania się od nieprzyjaciela i
przejścia w głąb lasów mosurskich w celu przebicia się za Turię. Tylko II/23 pp miał utrzymać swoje pozycje do wieczora,
gdyż tędy prowadziła jedyna
droga do przeprawy. W nocy z
17 na 18 kwietnia II/50 pp został
wycofany z linii obrony i przeszedł do lasu około 1 km na północny zachód od stanowiska dowodzenia dywizji. O świcie 18
kwietnia III/50 pp opuścił swoje
pozycje i odszedł do lasów na
wschód od chutoru Dobry Kraj.
Do rejonu na północ od Hrady
Mosurskiej przybył I/50 pp spod
Ziemlicy. W niedługim czasie po
odejściu polskich oddziałów ich
pozycje w rejonie Mosuru silnie
zbombardowało lotnictwo niemieckie, a następnie zajęła piechota nieprzyjaciela. 18 kwietnia Niemcy nasilili działania
również na froncie obrony oddziałów „Osnowy”. Po zajęciu
Stęzarzyc i Nikitycz po południu
rozpoczęli natarcie na stanowiska 1 kompanii I/23 pp. Kontratakiem wykonanym wspólnie z
2 kompanią I/23 pp zepchnięto
przeciwnika do drogi Nikitycze
- Korytnica, po czym obie kom-
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panie powróciły na poprzednio
zajmowane stanowiska, a wieczorem odeszły na północ, do
rejonu koncentracji oddziałów
dywizji przed przejściem za Turię. W tym dniu bardzo ciężkie
walki toczył II/23 pp, zajmujący
najbardziej newralgiczny odcinek obrony w rejonie Pisarzowej
Woli, ściślej na drodze przy grobli na skraju dużego rozlewiska.
Ugrupowany był w dwa rzuty: w
pierwszym rzucie miał 4 kompanię, w drugim - 5. Przed południem w kierunku Ruda - Liski
wyszło silne natarcie Niemców
na stanowiska obronne 4 kompanii. Dwa kolejne ataki zostały
odparte. Kiedy jednak 30 samolotów niemieckich rozpoczęło
bombardowanie pozycji polskich i ostrzeliwanie ich z broni
pokładowej, a piechota niemiecka, wspierana ogniem moździerzy, znowu zaatakowała stanowiska obronne 4 kompanii,
cofnęła się ona do drugiej linii
obrony. Jednocześnie do walki
włączyły się: 1 kompania I/24
pp, atakująca Niemców z prawego skrzydła, oraz pododdziały
54 pułku kaw. gw., prowadzące
ogień z działek przeciwpancernych do samochodów pancernych przeciwnika. Ta wspólna
akcja powstrzymała dalsze natarcie Niemców. Walka pozycyjna trwała do zmroku, po czym
oddziały polskie pod osłoną
nocy oderwały się od przeciwnika i wycofały w kierunku zachodnim, w głąb lasów mosurskich. Straty II/23 pp były duże
- poległo 25 żołnierzy (głównie
z 5 kompanii), rannych na 7 wozach zabrano do szpitala polowego. Nie udało się zatem utrzymać tego ważnego kierunku,
umożliwiającego przebicie się w
kierunku wschodnim. Po ocenie
sytuacji, jaka wytworzyła się w
rejonie przepraw na Turii, dowództwo dywizji odstąpiło od
poprzedniego zamiaru przebijania się w kierunku wschodnim, o
czym powiadomiono dowódców
oddziałów sowieckich. W nocy z
18 na 19 kwietnia 54 pułk kaw.
gw. podjął próbę przebicia się
przez Turię na wschód. Pododdziały pułku zaatakowały Niemców na odcinku między Hajkami
i Rudą. Tu jednak napotkały silną obronę niemiecką, nasyconą
bronią pancerną i artylerią, której przełamać pułk nie był w stanie. Nie było też pomocy sowieckiej ze wschodniego brzegu
Turii (na którą liczono), gdyż
oddziały sowieckie zostały zepchnięte na wschód. Ponosząc
duże straty w ludziach i sprzęcie, pułk kawalerii sowieckiej
wycofał się 19 kwietnia nad ranem do lasów mosurskich, w sąsiedztwo oddziałów polskich.
Dzień 18 kwietnia 1944 r. zapisał się tragicznie w historii działań 27 WDP AK z powodu jeszcze innego wydarzenia: podczas
zmiany stanowiska dowodzenia
dywizji w rejonie chutorów Dobrego Kraju poległ ppłk Jan
Wojciech Kiwerski „Oliwa” dowódca 27 WDP AK.
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Przebicie się z okrążenia
Po trzytygodniowych ciężkich
walkach, jakie toczyła 27 WDP
AK w ramach operacji kowelskiej, sytuacja jej oddziałów
była katastrofalna. Zostały one
zepchnięte na niewielką powierzchnię lasów mosurskich i
okrążone. żołnierze byli zmęczeni, brakowało amunicji i
żywności, dywizja utraciła kontakt z regularnymi jednostkami
wojsk sowieckich, nacierających
na kierunku kowelskim. Coraz
częstsze i silniejsze ataki Niemców od północy, wschodu i południa, wspierane przez artylerię,
czołgi i lotnictwo, wskazywały
wyraźnie, że przeciwnik dąży do
rozcięcia okrążonych sił dywizji
na części, a następnie do całkowitego ich zniszczenia. Oddział
pancerny, przesuwający się z południa wzdłuż Bugu w stronę
Hrady Mosurskiej, mógł w najbliższym czasie zablokować także kierunek zachodni. Czas działał tu zatem na niekorzyść
oddziałów dywizji. Decyzje
związane z przebijaniem się z
okrążenia musiały być powzięte
bez zwłoki. Kierunek wschodni
nie wchodził w rachubę, gdyż
jak wykazała próba przebicia się
54 pułku kaw.gw. za Turię, odcinek wzdłuż rzeki obsadzały silne
oddziały pancerne przeciwnika.
Kierunek zachodni nie był brany
pod uwagę ze względu na plan
„Burza”, nakazujący 27 WDP
AK prowadzenie działań bojowych na terenie Wołynia. Kierunek południowy okazał się także
nieodpowiedni, gdyż umożliwiał
Niemcom skuteczne zamknięcie
niewielkiego odcinka między
Uściługiem i Włodzimierzem
Wołyńskim, a ponadto na południu rozciągały się tereny nie
zalesione, opanowane przez oddziały UPA. Pozostawał zatem
kierunek północny; prowadził
on wprawdzie przez silnie umocnioną i bronioną linię kolejową
Chełm - Luboml - Kowel, ale tu
Niemcy najmniej spodziewali
się przebijania oddziałów polskich. W nocy z 18 na 19 kwietnia 1944 r. mjr „Kowal”, który
objął dowództwo dywizji, wydał
rozkaz oderwania się oddziałów
od nieprzyjaciela i marszu na
północ, do rejonu koncentracji
dywizji w lasach przy trakcie
drogowym Murawa - Zamłynie.
Do ubezpieczenia koncentracji
oddziałów wyznaczono I/43 pp,
który ubezpieczał rejon od północy, oraz I/50 pp, który ze skraju lasów między Ziemlicą i Wydżgowem osłaniał kierunek
wschodni. Następnej nocy oddziały dywizji rozpoczęły marsz
z lasów mosurskich do rejonu
Zamłynia. O świcie osiągnęły
rejon koncentracji. Dzień 20
kwietnia poświęcono na przygotowania do długiego marszu
oraz decydującego uderzenia
w celu przebicia się z okrążenia. Na rozkaz dowództwa zlikwidowano tabory, a na to miejsce utworzono specjalny oddział
koni jucznych pod dowództwem
kpt. „Hrubego”, który zabrał tyl-

ko niezbędny sprzęt ciężki, amunicję i żywność. żołnierze również pozbywali się wielu rzeczy
osobistych i odpowiednio pasowali oporządzenie. Niezwykle
trudną decyzję trzeba było powziąć w sprawie szpitala dywizyjnego. Postanowiono pozostawić go w ukryciu w lasach, gdyż
ze względu na spodziewane
ciężkie walki oraz konieczność
zachowania swobody manewru,
kolumny wozów z rannymi nie
można było dołączyć do oddziałów przebijających się przez
pierścień okrążenia. Szpital zaopatrzono w żywność na dwa
tygodnie i umieszczono na zalesionych bagnach, położonych na
północ od Murawy. Do ochrony
szpitala wyznaczono kompanię
przeprawową z Bindugi. Przewidywano, że po dwóch tygodniach dywizja wróci na te tereny. Liczono się również z
możliwością wykrycia szpitala
przez nieprzyjaciela, toteż o jego
pozostawieniu w lasach mosurskich powiadomiono dowództwo węgierskiego pułku stacjonującego
w
Rymaczach.
Uważano bowiem, że ewentualne przejęcie szpitala przez Węgrów może być mniej groźne dla
rannych i personelu niż wykrycie go przez Niemców. Patrole (z
I/43 pp) wysłane 20 kwietnia dla
rozpoznania sytuacji w rejonie
Zamłynia stwierdziły, że w miejscowości tej nie ma Niemców.
Oznaczało to, że nie odkryli oni
zamierzonego wyjścia dywizji z
okrążenia. Można było zatem liczyć na dojście do torów kolejowych Chełm - Luboml bez walki, co stwarzało realne przesłanki
przejścia w ciągu nocy planowanej odległości 20 km. Ponadto
most na Neretwie w Zamłyniu
ułatwiał pokonanie wprawdzie
niewielkiej, lecz o bagnistych
brzegach przeszkody wodnej.
Przyjęto następujące ugrupowanie dywizji do przebijania się z
okrążenia: - straż przednia: I/43
pp jako oddział rozpoznawczy
oraz I/50 pp jako oddział uderzeniowy; - siły główne: III/50 pp i
II/43 pp jako wsparcie straży
przedniej, sztab dywizji, I/45 pp
i warszawska kompania saperów
jako ochrona sztabu, 2 kompania
II/50 pp, oddział koni jucznych
(około 500 koni), 1 i 3 kompania
II/50 pp; - straż tylna: I/23 pp,
II/23 pp, I/24 pp; na końcu kolumny maszerowały oddziały
wojsk sowieckich. Cała kolumna liczyła 7 tysięcy ludzi i 500
koni. Podczas formowania kolumny, około godz. 19, nadszedł
meldunek, że Niemcy w sile
kompanii obsadzili wolne dotychczas Zamłynie. Aby nie
wszczynać zbyt wcześnie alarmu w jednostkach niemieckich,
zmieniono trasę marszu: postanowiono nie korzystać z mostu i
obejść Zamłynie od zachodu. Na
czoło kolumny skierowano saperów, którzy wspólnie z żołnierzami I/43 pp mieli zbudować
kilka prowizorycznych kładek
przez Neretwę. Konie juczne postanowiono przeprawić przez
rzekę wpław. 20 kwietnia około

godz. 20 kolumna ruszyła. Początkowo maszerowała traktem,
później skręciła lasem w lewo;
do Neretwy doszła w odległości
około kilometra od mostu w Zamłyniu. Ciemna noc utrudniała
marsz. Pomimo wystawionych
posterunków żandarmerii, które
kierowały oddziały na wyznaczoną trasę, kolumna rwała się,
niektóre oddziały błądziły, przez
co tempo marszu było bardzo
małe. Z zachowaniem wszelkich
środków ostrożności przeprawiły się przez Neretwę I/43 pp,
I/50 pp, warszawska kompania
saperów, I/45 pp ze sztabem i
III/50 pp. W momencie przeprawiania się II/43 pp Niemcy rakietami oświetlili teren i otworzyli ogień do przechodzącego
batalionu. Rakiety spadały między konie oddziału jucznego,
które spłoszone wpadały na najbliższe oddziały. Zamieszanie
było ogromne, oddziały przemieszały się, a kolumna uległa
rozproszeniu. Ogień niemiecki
od Zamłynia nasilał się. Oczekująca na przeprawę 1 kompania
I/23 pp uderzyła na bunkry w
Zamłyniu i związała Niemców
walką. Pozwoliło to pozostałym
oddziałom ruszyć do przodu i
przejść przez rzekę. Straconego
czasu nie dało się jednak nadrobić. Zbliżał się świt. Niemcy, zaalarmowani na całej linii, otworzyli z bunkrów morderczy
ogień do zbliżających się do torów oddziałów. Jednocześnie od
Lubomla nadjechał pociąg pancerny i zagrodził drogę przez
tory. Pod ogniem broni maszynowej i dział pociągu pancernego oddziały polskie i sowieckie
wycofały się z zasięgu ognia i
przeszły do lasów pod Zamłyniem i Rakowcem. Kolumna
czołowa w sile pięciu batalionów, która po przejściu przez
Neretwę utraciła łączność z pozostałą częścią sił dywizji, pokonała tory kolejowe w Terebejkach prawie bez walki i
maszerowała w kierunku miejscowości Sokół. Około godz. 8,
kiedy żołnierze odpoczywali po
nocnym marszu, zostali zaatakowani od Połap i Zapola przez silny oddział niemieckiej piechoty,
wspierany samochodami pancernymi i czołgami. Nie przygotowani na tak nagły i silny atak
żołnierze zaczęli się bezładnie
cofać. Powstała panika, grożąca
zupełnym rozproszeniem. W tej
fazie walki tylko w I/50 pp i I/45
pp udało się opanować sytuację.
Bataliony te stawiały opór i cofały się, usiłując powstrzymać
nacierającego
nieprzyjaciela.
Pozwoliło to na wprowadzenie
ładu i porządku w innych oddziałach oraz zorganizowanie linii obrony przez I/43 pp i 2 kompanię II/50 pp. Niemcy ogniem
dział czołgowych ostrzelali polskie stanowiska obronne, ale zatrzymali natarcie i wycofali się
w kierunku Połap i Zapola. Oddziały polskie, spodziewając się
dalszych ataków przeciwnika,
odeszły w kierunku Smolar Rogowych. Te oddziały, które poprzedniej nocy nie przeszły
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przez tory za kolumną czołową,
w nocy z 21 na 22 kwietnia ponowiły próbę przebicia się, jednakże nie w rejonie Torebejek,
lecz bardziej w lewo między
Starym i Nowym Jagodzinem.
Podchodząc do torów kolejowych zostały ostrzelane zmasowanym ogniem broni maszynowej i działek szybkostrzelnych.
Kolumna nie zatrzymała się.
Czołowe oddziały z marszu zaatakowały niemieckie stanowiska ogniowe i zmusiły Niemców
do wycofania się, po czym przeszły tory kolejowe i skierowały
się na północ. Tu napotkały drugą linię umocnień, biegnącą
równolegle do torów. Pod osłoną
zmasowanego ognia broni maszynowej pokonano i tę przeszkodę. Po krótkim odpoczynku
kolumna, w skład której wchodziły niekompletne bataliony:
I/23 pp, I/24 pp oraz grupy rozproszonych żołnierzy z innych
oddziałów, podjęła dalszy marsz
i 22 kwietnia dołączyła w Smolarach Rogowych do pierwszego
rzutu dywizji . W tym samym
czasie próbę przebicia się podjął
dowódca II/50 pp por. „Jastrząb”. Oddział, liczący około
300 ludzi, zbliżył się do torów w
rejonie Jagodzina już po przejściu batalionów 23 i 24 pp. Ale
Niemcy ochłonęli z zaskoczenia
i skupili cały ogień na podchodzącym do torów batalionie. W
takiej sytuacji przejście przez
tory stało się niemożliwe. Batalion wycofał się do lasów mosurskich, pozostał w okrążeniu,
ale nie zaprzestał walki. Wymykając się licznym obławom i
klucząc po bagnistych terenach
lasów mosurskich, po 68 dniach
udało mu się wyjść z okrążenia i
dołączyć do oddziałów dywizji
na Lubelszczyźnie. O walkach
oddziałów dywizji w rejonie lasów mosurskich dowódca AK
depeszował do Naczelnego Wodza w Londynie następująco:
„Na Wołyniu nasze oddziały
walczące od 9.IV na północny
zachód od Włodzimierza we
współdziałaniu z dywizją kawalerii sowieckiej, wskutek
wycofania się wojsk sowieckich na wschodni brzeg Turii
zostały 16.IV odcięte i otoczone w rejonie lasów między Zamłyniem a Kładniowem. Po
pięciodniowych ciężkich walkach z przeważającym nieprzyjacielem w całkowitym okrążeniu, pod silnym ogniem artylerii
i bombardowaniem z powietrza
oddziały nasze w nocy 20-21.IV
przebiły się w kierunku północnym na zachód od Lubomla. W
toku tych walk dołączył do naszych oddziałów też odcięty
pułk kaprów. Pomimo dotkliwego braku amunicji będące w
okrążeniu oddziały nasze zadały
nieprzyjacielowi poważne straty
w zabitych i rannych, biorąc 30
jeńców węgierskich, zdobywając 120 kb oraz wiele innej broni. W walkach tych poległ dowodzący osobiście komendant
okręgu Wołyń, ppłk dypl. „Oliwa.”
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Podsumowanie działań dywizji w operacji kowelskiej
Działania bojowe 27 WDP AK
w ramach operacji kowelskiej
obejmują następujące fazy:
przegrupowanie oddziałów dywizji, walki obronno-zaczepne
w rejonie Lubomla i Włodzimierza Wołyńskiego, walki w okrążeniu, przebicie się z okrążenia.
Udział dywizji w tej operacji
poprzedziło uderzenie na linię
kolejową Kowel - Włodzimierz
Wołyński. W wyniku akcji przeprowadzonej w dniach 20-24
marca 1944 r. zdobyto Turzysk i
Turopin, co zablokowało rokadę
kolejową biegnącą z południa w
kierunku Kowla, to zaś znacznie ograniczyło możliwości
manewru wojsk niemieckich w
tym rejonie. Jednocześnie stworzone zostały dogodne warunki
do przegrupowania oddziałów
na zachód, do rejonu uzgodnionego z dowództwem wojsk sowieckich. Zadanie 27 WDP AK
polegało na: wiązaniu sił niemieckich na południowy zachód
od Kowla w rejonie Turzysk,
Olesk, Luboml, Zamłynie, Uściług, Włodzimierz Wołyński;
utrzymaniu łączności i przepraw
przez Bug; prowadzeniu rozpoznania ruchu wojsk niemieckich
(szczególnie na linii kolejowej
Lublin - Luboml - Kowel). Przewidziano też działania zaczepne,
polegające na wykonaniu uderzeń na linię komunikacyjną Luboml - Kowel, a w sprzyjających
warunkach także na kierunku
południowym dla zablokowania
szosy Włodzimierz Wołyński Uściług. Utworzone w tym celu
dwa zgrupowania: północne na
kierunku Lubomla i południowe
na kierunku Włodzimierza Wołyńskiego, kontrolowały znaczny obszar i osłaniały od zachodu
wojska sowieckie, działające na
kierunku kowelskim. Obecność
oddziałów dywizji w obszarze na
południe od Lubomla stwarzała
dla Niemców groźbę przerwania
ważnego szlaku komunikacyjnego, prowadzącego do bronionego Kowla. W walkach stoczonych w dniach 2-20 kwietnia
1944 r. dywizja wiązała znaczne
siły niemieckie, nie dopuszczając do ich użycia bezpośrednio w
rejonie Kowla. Działania dywizji w tej operacji miały charakter
działań frontowych, chociaż nie
była ona związkiem taktycznym
regularnej armii. W początkowej
fazie walk jej oddziały z powodzeniem prowadziły działania
obronno-zaczepne
przeciwko
liczniejszym i lepiej uzbrojonym regularnym jednostkom
wojsk niemieckich. Końcowym
akcentem tych działań było podjęcie 12 kwietnia próby przejęcia inicjatywy przez wykonanie
zwrotu zaczepnego jednocześnie
na dwóch kierunkach: północnym i południowym. Przyczyną
załamania się polskiego natarcia było wprowadzenie przez
Niemców na kierunku działania
dywizji nowych oddziałów 5
DPanc SS „Wiking” i 214 DP,
a także nie do końca skoordy-
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nowane w czasie i przestrzeni
wsparcie wojsk sowieckich (54
i 56 pułk kaw. gw. oraz oddział
partyzancki „Fiodorowa”). Oddziały sowieckie walczące razem z oddziałami dywizji często
opuszczały zajmowane pozycje
i przechodziły do innych rejonów bez powiadomienia o
tym oddziałów polskich. Tak
np. 12 kwietnia z nieznanych
przyczyn nie wyszedł do natarcia na Owłoczym 54 pułk kaw.
gw., chociaż uzgodniony plan
współdziałania zakładał wspólne z III/50 pp uderzenie na tę
miejscowość. Doprowadziło to
do załamania się natarcia batalionu, a w dalszej konsekwencji
do wyparcia 56 pułku kaw. gw.
z Turyczan i opanowania przez
Niemców mostu na Turii. W ten
sposób zaistniały warunki do
przenikania wojsk niemieckich
do bezpośredniego obszaru walk
o Kowel. W wyniku niepomyślnego przebiegu walk zarówno
na kierunku północnym, jak i
południowym dywizji groziło
okrążenie. Dowództwo armii sowieckiej nie wyraziło zgody na
wycofanie jej oddziałów na linię
Turii i zajęcia tam obrony. Dywizja, pozostawiona w masywie
lasów mosurskich, ziemlickich
i stęzarzyckich, bez żadnego
wsparcia ze strony regularnej
armii sowieckiej, prowadziła w
dniach 13-19 kwietnia 1944 r.
ciężkie walki obronne w okrążeniu. W dniach 20-22 kwietnia
oddziały dywizji przebiły się z
okrążenia i wyszły do rejonu na
północ od Lubomla. Mimo poniesionych dużych strat dywizja
nie została rozbita, a po odpoczynku zdolna była do podjęcia
dalszej walki. Po wyjściu z okrążenia jej zasadniczy trzon liczył
około 3600 ludzi pod bronią.
Około 500żołnierzy, którzy nie
zdołali przebić się z okrążenia,
podjęło walkę i dołączyło do
dywizji już na Lubelszczyźnie.
Walki 27 WDP AK, prowadzone
w ramach operacji kowelskiej
bez przerwy przez trzy tygodnie,
należy zaliczyć do najcięższych
walk dywizji. Poległo w nich, a
także w czasie przebijania się z
okrążenia około 350 żołnierzy,
160 było rannych, 170 dostało się do niewoli, a około 1600
uległo rozproszeniu.48 Z analizy przebiegu działań wynika, że
dywizja nie miała zorganizowanego rozpoznania, które umożliwiłoby wcześniejsze uzyskanie
danych o przegrupowaniu nowych jednostek niemieckich do
rejonu działań dywizji. Również
dowództwo wojsk sowieckich
nie zapewniło sobie dostatecznego rozpoznania ruchu jednostek niemieckich na linii Bugu i
na zachód od niego. Dlatego nie
podjęto żadnych przedsięwzięć,
aby na neuralgicznych liniach
komunikacyjnych nieprzyjaciela (szczególnie na przeprawach
na Bugu) oraz drogach prowadzących z kierunku Brześcia
zorganizować osłonę dywersyjną w celu opóźniania napływu
nowych sił. Należy wspomnieć
również i o tym, że w operacji

kowelskiej Niemcy mieli zdecydowaną przewagę w powietrzu,
natomiast działanie lotnictwa
sowieckiego było minimalne.
Wszystko to zaważyło na tym,
iż działania dywizji w operacji
kowelskiej zakończyły się okrążeniem jej sił. Chociaż dywizja
nie osiągnęła w tej operacji w
pełni wytyczonych celów, to
jednak jej rola w ogólnym przebiegu działań była znaczna. Dywizja wiązała bowiem duże siły
nieprzyjaciela w krytycznym dla
niego okresie walk o utrzymanie
Kowla. Działając przed frontem wojsk sowieckich w obszarze od Turii do Bugu, osłaniała
nacierające na Kowel wojska
sowieckie, a także zapewniła
przeprawę dużych sowieckich
zgrupowań partyzanckich przez
Bug na tyły wojsk niemieckich.
Udziałem w operacji kowelskiej
dywizja współtworzyła warunki
do późniejszego natarcia na kierunku brzeskim i lubelskim.
http://armiakrajowa.home.pl/
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brzeg po moście składanym radziecki oddział partyzancki płk.
Stiepanowa, liczący około 1000
ludzi z 120 wozami. 7 kwietnia
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moździerzy. Przy pojawieniu
się czołgów stosować rusznice
ppanc. Szef sztabu i jego zca
znajdują się przy telefonie w
sztabie polskiego batalionu we
wsi Staweczki. Szef sztabu zgrupowania st. lejtn. Czindow.” (Ze
zbioru dokumentów Zbigniewa
Starzyńskiego ps. „Senior” Archiwum 27 WDP AK s. 228.
Kserokopia dokumentu-oryginału - w książce „Pożoga” Józefa
Turowskiego).
30 O walkach oddziałów 27
WDP AK dowódca AK depeszował do Naczelnego Wodza w
Londynie: „W dniu 9.IV nasze
oddziały w walce obronnej ze
znacznie przeważającym nieprzyjacielem, wspartym bronią
pancerną, utrzymały własne pozycje w rejonie Zamłynie- Władynopol odpierając wszystkie
ataki nieprzyjaciela i zadając
mu poważne straty, zdobyto
broń.” (Polskie Siły Zbrojne ...,
t. III, s. 595). 31 Zrzut na „bastion Polana” utrzymywany był
w tajemnicy przed dowództwem
brytyjskim, gdyż władze brytyjskie zastrzegły sobie prawo do
udzielania ewentualnej zgody
na zrzuty na tereny położone
na wschód od linii Curzona. Ze
względu na to, iż takiej zgody
nie uzyskano, komendant Bazy
Przerzutowej mjr Jaźwiński podał Anglikom jako cel, placówkę
„Wilk” położoną w pobliżu rejonu walk 27 WDP AK, ale już
na zachód od Bugu. Źródło: A.
P. Przemyski „Z pomocą żołnierzom Podziemia” (fotokopia
zapisu w książce lotów - ze zbiorów M. Goszczyńskiego).
32 J. Turowski, op.cit., s. 302.
33 Ibidem, s. 303.
34 Depesza radiowa Konopie do
Konga, nr 723 z dnia 10 kwietnia 1944 r., odebrana 11 kwietnia, nr Konga 85. (Biblioteka
UW sygn. 3312).
35 14 dywizja kawalerii wchodziła w skład sowieckiego 7 korpusu kawalerii gw. działającego
na tym kierunku. (CAMO FR. F.
233, op. 2307, spr. 12, s. 167170. Oryginał).
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36 Depesza radiowa z Konopi nr
730 z 11 kwietnia 1944 r., odebrana 11 kwietnia nr Konga 87.
(Biblioteka UW sygn. 3312).
37 13 kwietnia na interwencję
por. Marka Lachowicza („Bratek”) oficera łączności taktycznej, batalion został zwolniony i
powrócił do rejonu Stawek.
38 Polskie Siły Zbrojne ..., t. III,
s. 591-593 oraz AK w dokumentach ..., t. III, s. 392-394. Była to
odpowiedź na depeszę dowódcy
27 WDP AK nadaną 27 marca
1944 r. w sprawie rozmów z dowódcą armii sowieckiej działającej pod Kowlem.
39 Relacja mjr. Jana Szatowskiego „Kowala”, s. 11.
40 Meldunek dowódcy 27 WDP
AK nr 681 z 4 kwietnia 1944 r.,
Biblioteka UW, sygn. 3312.
41 Ibidem.
42 Meldunek dowódcy 27 WDP
AK nr 687 z 4 kwietnia 1944 r.,
ibidem.
43 Meldunek dowódcy 27 WDP
AK nr 745 z 15 kwietnia 1944 r.,
ibidem.
44 J. Turowski, op.cit., s. 327.
45 Depesza radiowa Konopi
nr 747 z 16 kwietnia 1944 r. do
Konga i Centrali. (Biblioteka
UW, sygn. 3312).
46 Depesza radiowa Konopi
nr 748 z 17 kwietnia 1944 r. do
Konga i Centrali. (Biblioteka
UW, sygn. 3312).
47 Depesza dowódcy AK do Naczelnego Wodza, L.dz. 4338/tjn.
44 z 26 kwietnia 1944 r., Polskie
Siły Zbrojne ..., t. III, s. 597. W
depeszy jest kilka nieścisłości,
które wyjaśniamy: 1) na wschodni brzeg Turii wycofał się tylko
sowiecki 56 pułk kaw. gw.; 2)
oddziały dywizji zostały odcięte
i otoczone w lasach w rejonie:
Zamłynie, Kładniów, Pisarzowa
Wola, Czesławów; 3) do naszych
oddziałów dołączył odcięty sowiecki 54 pułk kaw. gw., a nie
pułk kaprów (przypuszczalnie
jest to błąd szyfrowy).
48 Dane te zaczerpnięto z książki Józefa Turowskiego (op.cit., s.
353). W meldunku sytuacyjnym
nr 5 („żyto”, 15 czerwca 1944
r. nr 1185/III) podano następujący stan jeńców 27 WDP AK
w Chełmie według raportu z 29
maja 1944 r.: stan ogólny - 157,
zdrowych - 58, ciężko rannych 13, lekko rannych - 24, chorych
na tyfus - 62, zmarło: rannych 3, od bomb (nalot 16 maja) - 6,
na tyfus - 8. Poza tym w szpitalu PCK przebywała 1 siostra i 1
żołnierz (Archiwum MSW, Armia
Krajowa, t. I/21).
Powyższy tekst jest fragmentem z opracowania W. Filara:
„DZIAŁANIA 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY
ARMII KRAJOWEJ „ Cz.2
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Naprzód! Naprzód! Przekroczyć tory kolejowe.
Bogusław Szarwiło

/ Jagodzin na mapie Wojskowego Instytutu Geograficznego PAS 44 SŁUP 38 LUBOML
z 1933 roku ( Za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Jagodzin_(obw%C3%B3d_wo%C5%82y%C5%84ski) )

W depeszy z 16 kwietnia 1944 r.
dowódca dywizji meldował: „Sowieci odeszli dziś w nocy na wsch.
brzeg Turii. Jesteśmy otoczeni w
terenie, z którego jest wyjście tylko przez cieśniny. Prawie zupełnie
bez amunicji. Proszę o pomoc.
Oliwa.” (Depesza radiowa Konopi nr 747 z 16 kwietnia 1944 r. do
Konga i Centrali. (Biblioteka UW,
sygn. 3312).)
18 kwietnia w niewyjaśnionych
okolicznościach ginie płk „Oliwa”
( Jan Kiwerski ), dowództwo nad
dywizją przejmuje mjr „Kowal”
( Jan Szatowski). Wszystkie oddziały dywizji otrzymują rozkaz
oderwania się od nieprzyjaciela i
przejścia w głąb lasów mosurskich
w celu przebicia się za Turię. Jednak w sytuacji, jaka wytworzyła
się w rejonie przepraw na Turii,
dowództwo dywizji odstąpiło od
zamiaru przebijania się w kierunku wschodnim, o czym powiadomiono dowódców oddziałów
sowieckich. W nocy z 18 na 19
kwietnia 54 pułk kaw. gw., który
również znalazł się razem z dywizją w okrążeniu, podjął próbę przebicia się przez Turię na
wschód. Pododdziały pułku zaatakowały Niemców na odcinku
między Hajkami i Rudą. Niestety
napotkały silną obronę niemiecką,
nasyconą bronią pancerną i artylerią, której przełamać pułk nie był
w stanie. Nie było również pomocy ze wschodniego brzegu Turii
(na którą liczono), gdyż wojska
sowieckie zostały zepchnięte na
wschód. Ponosząc duże straty w
ludziach i sprzęcie, pułk kawalerii
sowieckiej wycofał się 19 kwietnia nad ranem do lasów mosurskich, w sąsiedztwo oddziałów
polskich. Władysław Tołysz ps.
„Grey” I/43 pp. (batalion - „
Korda”) - Dzień 20 kwietnia 1944
r. poświęcono na przygotowania
do długiego marszu oraz decydującego uderzenia w celu przebicia
się przez pierścień okrążenia. Na
rozkaz dowództwa zlikwidowano
tabory, a na to miejsce utworzono
specjalny oddział koni jucznych
pod dowództwem kpt. „Hrubego”,
który zabrał tylko niezbędną amunicję i żywność. Niezwykle trudną
decyzję trzeba było podjąć w sprawie szpitala polowego dywizji.
Postanowiono pozostawić w ukryciu w lasach mosurskich ze względu na spodziewane ciężkie walki,
nie można było dołączyć do oddziałów przebijających się przez
pierścień okrążenia. Szpital zaopa-

trzono w leki oraz żywność na dwa
tygodnie. Dla obrony szpitala wyznaczono III kompanię I/43pp por.
„Korda” pod dowództwem ppor.
„Małego, a o jego pozostawieniu
w lasach mosurskich powiadomiono przez ks. kapelana Wiktora
Kryweńczyka „Przewalskiego”,
dowódcę 55 węgierskiego pułku
Honwetów stacjonującego w Rymaczach. Uważano bowiem, że
przejęcie szpitala przez Węgrów
może być mniej groźne dla rannych i personelu medycznego niż
zajęcie ich przez Niemców. Patrole z I/43pp por. „Korda” wysłane
20 kwietnia 1944 r. dla rozpoznania sytuacji w rejonie Zamłynia
stwierdziły, że w miejscowości tej
nie mam Niemców. Oznaczało to,
że nie odkryli oni zamierzonego
wyjścia dywizji z okrążenia. Można było zatem liczyć na przejście
przez tory kolejowe Chełm - Luboml bez walki. (....) W dowództwie dywizji przyjęto następujące
ugrupowania dywizji do przebijania się z okrążenia:
- straż przednia – I/43pp jako oddział rozpoznawczy wraz I/50pp
jako oddział uderzeniowy,
- siły główne – III/50pp jako
wsparcie straży przedniej, sztab
dywizji I/45pp i Warszawska
Kompania Saperów jako ochrona
sztabu z kompanią II/50pp, oddział koni jucznych (około 500
koni) 1 i 3 kompania II/50pp,
- straż tylna – I/23pp, II/23pp,
I/24pp na końcu kolumny maszerowały oddziały wojsk sowieckich.
Cała kolumna liczyła około 7 tysięcy żołnierzy i 500 koni. Nocą
20 kwietnia 1944 r. około godz. 20
kolumna ruszyła. Do poszczególnych jednostek dywizji skierowano z I/43pp por. „Korda” żołnierzy
– którzy znali dokładnie tereny
przemarszu dywizji (przewodników), którzy kierowali oddziały na
wyznaczoną
trasę.
(1)
O
godz.19.30 , gdy bataliony zaczęły
wychodzić z lasu nadszedł meldunek, że oddział niemiecki w sile
około kompanii obsadził Zamłynie. W tej sytuacji zapadła decyzja, obejść Zamłynie od strony zachodniej. Saperzy mieli przygotować kładkę przez Neretwę dla
piechoty a konie miały iść wpław.
Władysław Filar ps. „Hora”
I/50 pp. ( batalion - „Sokoła”) :
Wszystko przebiegało zgodnie z
planem dowództwa. Batalion „Sokoła” idący jako pierwszy przekroczył linię torów bez wystrzału. Po-

dobnie spokojnie przeszły niebezpieczną przeszkodę bataliony
„Korda”, „Gzymsa” i większość
„Trzaska. Kolumna poruszała się
w kierunku Sokoła, miejsca zbiórki
po przeprawie przez tory. (2) Przy
torach pozostała jedynie grupa saperów z kompanii warszawskiej
celem wykonania zadania postawionego przed nimi przez dowództwo dywizji. Andrzej Żupański ps. „Andrzej” z komp.
warszawskiej: otrzymałem rozkaz wysadzenia torów, po przejściu całej kolumny, czyli dywizji.
Przeszła prawie połowa, ale mimo
znacznego upływu czasu i zbliżającego się świtu, dalszej części kolumny nie było. W tej sytuacji nie
mogąc wykonać rozkazu, podążyliśmy za tą częścią dywizji, która
przeszła przez tory.(3) W momencie przeprawy batalionu „Siwego”, zaterkotał na mostku wóz
konny, który mimo zakazu tam się
znalazł. Niemcy zareagowali
ostrym ostrzałem mostku i wzdłuż
rzeczki, oświetlając teren rakietami. Ogień niemiecki przerwał kolumnę. Walkę z Niemcami podjął z
własnej inicjatywy „Piotruś” z batalionu „Zająca”. Rozproszył swoją kompanię i zaatakował Zamłynie. W tym tez czasie powstał taki
bałagan, że reszta oddziałów nie
tylko pomieszała się ale i pogubiła
w terenie. Część parła do przodu,
byle prędzej znaleźć się na torach,
część wycofała się w różnych kierunkach, szczególnie tam gdzie
zabrakło dowódców. Henryk
Kata ps. „Prima” II/50 pp.( batalion - „Jastrzębia”): Pierwszą
kompanię „Jastrzębia” usytuowano w drugiej połowie kolumny z
zadaniem ochrony oddziału jucznych koni, które dźwigały zapas
żywności, jak też niezbędny ciężki
osprzęt zapasów bojowych i łączności.(....) Niemcy skierowali
ogień z broni maszynowej na kolumnę, jak też zagęścili światła rakiet, które zaczęły padać między
konie. Te z kolei wśród błysku rakiet i nagłej strzelaniny w ciemności uległy ogólnemu popłochowi i
panice. Z kwikiem i rżeniem stawały dęba, rozpierzchły się we
wszystkie strony, często tratując
koniowodów i najbliższe oddziały,
wprowadzając chaos i zamieszanie. Cały plan i marsz kolumny został porwany, czoło kolumny ze
sztabem zapewne przekroczyło już
tory kolejowe. Nasz batalion, na
tyłach koni jucznych, w ogólnym
chaosie, przemieszany z innymi
oddziałami wdał się w walkę z
Niemcami w Zamłyniu przy moście. Sporo upłynęło czasu, zanim
Niemcy przestali zionąć ogniem ze
swych stanowisk. Pozostałe oddziały szybko zaczęły się zbierać,
choć przemieszane, grupkami
przechodzić most, kierując się na
północ, w stronę torów kolejowych. Nie wiem, ile czasu to trwało, kiedy Niemcy opuścili bunkry i
stanowiska ogniowe, zaprzestając
ostrzału, do czego zostali zmuszeni. W blasku zapalonych od pocisków zapalających budynków widać było, jak chłopcy po kilku, kilkunastu, przemieszani z różnych
oddziałów, podążają na północ.
Wyjść poza pierścień okrążenia –
o tym wiedział każdy żołnierz, toteż
w zamieszaniu nikt nie czekał na

rozkazy swoich dowódców, tylko
intuicyjnie biegł przez most na Neretwie. (...) Przechodząc przez
most natknąłem się na zabitego rosłego mężczyznę, w kozackiej
czapce, długiej pelerynie z wielbłądziej wełny. Upadł na twarz, a
więc zginął na miejscu. Poznałem
go, był to pułkownik Kobylański, z
pochodzenia Polak, zastępca dowódcy radzieckiej dywizji kawalerii, pułkownika Romanienki. Przebijał się razem z naszą dywizją po
nieudanej wcześniej próbie wyjścia z okrążenia przez rzekę Turię.
Kilkadziesiąt kroków dalej wzrok
mój zatrzymał się jakby na obrazie
Grottgerowskich „Lituanii”. Na
poboczu przydrożnego rowu leżała
ułożona twarzą do góry, jakby spała, kilkuletnia dziewczynka, ubrana w długi beżowy dziecinny kożuszek, w białej pilotce z angory ( oto
prawa wojny; rosły mężczyzna,
pułkownik, nieopodal kilkuletnia
dziewczynka). Na piersi tej dziewczynki widniał tylko mały otwór i
krwawa plama. (....) W pewnym
momencie, wśród ogólnego zamieszania wywołanego rozszalałymi
końmi, zorientowałem się, że szukanie swoich bezpośrednich dowódców, czy też oddziałów byłoby
stratą czasu. Szybkim krokiem podążyłem wraz z nadchodzącymi
grupami, kierując się na północ ku
torom. Ale świt poranka 21 kwietnia 1944 roku okazał się szybszy
od naszej kolumny spod Zamłynia, gdzie straciliśmy dużo cennego czasu, nim koniowodzi wyprowadzili wylęknione stado koni z
bezpośredniego zasięgu ognia broni maszynowej i padających niemieckich rakiet. Zaistniałe położenie naszych oddziałów zmusiło też
nas do jak najszybszego wyrzucenia Niemców z Zamłynia i otwarcia sobie dodatkowego przejścia,
jakim był most w Zamłyniu. W rezultacie opóźniło to przejście za
tory kolejowe około połowy sformowanej 20 kwietnia 1944 roku
kolumny oddziałów dywizji. Jak
już wcześniej nadmieniłem, o świcie zaczęły się wyłaniać pospiesznie maszerujące grupki, jak też
pojedynczy żołnierze. Wszyscy
spieszyli w jednym kierunku; w oddali majaczyła korona torów kolejowych, które trzeba przejść, żeby
wymknąć się z pułapki. Przed torami rozległy teren podmokłych pól
i łąk zalanych wodą o różnej głębokości, od kostek po kolana,
miejscami głębiej, zależnie od
uformowania terenu. Niektórzy
wpadali w topiel powyżej pasa
przeklinając tych, co wymyślili
wojnę. Ostre tempo marszu grup
żołnierzy spływających od Zamłynia po rozlewiskach i bezdrożach
terenu nie zdołało nadrobić utraconego czasu, skutecznie jednak
osłabiło wytrzymałość fizyczną taplających się w błocie żołnierzy.
Kiedy niedaleki zarys torów umęczonym żołnierzom dodał nadziei
i sił do dalszego marszu, to wyłaniające się mroków poranka widmo pociągu pancernego zaszokowało nas. Stanęliśmy jak wryci.
Dziwnie to wyglądało z oddali,
gdy staliśmy grupkami i pojedynczo w rozrzedzającym mroku poranka jak ścięte na wysokości człowieka pnie drzew. Pociąg z wolna
przetaczał się, jakby przed nami

manewrował. Nagle zatrzymał
się, szczęknął zderzakami, cofnął
się i otworzył ogień z ciężkiej broni maszynowej. (....)Tak przytłoczeni nawałnica ognia z pociągu
pancernego wiedzieliśmy, że torów
kolejowych tego dnia nie przejdziemy, że bezzwłocznie należy wycofać się, dopóki nie nastał jasny
dzień, a półmrok poranka, przynajmniej częściowo, osłania nas
przed celnym ogniem pociągu.
Każdy to dosłownie rozumiał i realizował, wykorzystując wszelkie
naturalne osłony, większe lub
mniejsze grupy drzew i zarośli, czy
też nierówności terenu – jako bezpośrednią osłonę przed lawiną pocisków.(4) Olgierd Kowalski ps.
„Czarny” I/24 pp. ( batalion„Krwawa Łuna” ) : Jest prawie
dzień, gdy mrowie ludzie dociera
w pobliże torów kolejowych, a
moja „Łuna” nie nadJchodzi.
Niemcy już zaczynają siec z karabinów maszynowych, za chwilę
odzywają się działa i moździerze.
Czoło naturalnie zalega. Z tyłu
jednak, wysypują się coraz to nowi
ludzie. Przykucnąłem w jakimś
dołku, obserwując przebieg bitwy.
Nie ma tu niecelnych strzałów.
Wszędzie, gdzie padają niemieckie
pociski, padają i nasi. Mrowie.
Ogień się wzmaga. Z lasu wynurza się pociąg pancerny, ziejąc w
naszą stronę ogniem. Widać serie
świetlnych pocisków, wypluwanych przez szybkostrzelne działka
przeciwlotnicze, zdaję sobie sprawę z beznadziejności położenia.
Przecież w powstałej sytuacji nie
jesteśmy w stanie przedrzeć się
przez niemiecką obronę... Nagle z
czołowych pozycji podrywa się niska postać w wojskowym płaszczu.
Jeśli mnie pamięć nie myli, był to
ppor. „Konrad”. Za nim podrywa
się kilku żołnierzy, jeszcze kilku,
biegną w kierunku pociągu. Dech
zamiera mi w piersi. Pociąg powoli wycofuje się na kraj lasu i stamtąd dalej razi. Żołnierze skokami
wycofują się do lasu, poprzez gołe
pola. Wielu z nich już nie wstaje...
(....) „Z jaką furią biją pociski!”
Spoglądam jeszcze raz. Rzeczywiście, widok fascynujący! Przecinając szarość poranka, świetlne pociski pędzą mijając nas z ogromną
szybkością, by rąbnąć w ziemię.
Gdy parę pocisków padnie obok
siebie, robi to wrażenie jakiejś
pięknej , lecz piekielnej iluminacji.
„Spływamy do lasu!” Rozproszeni, znowu zbieramy się w oddziały.
Wielu brakuje. Co się z nimi stało
- nikt nic nie wie. Z naszej pierwszej kompanii pozostała garstka.
Podobno cofnęli się głębiej w lasy.
Dołączam więc do drugiej kompanii, gdzie jest mój Brat i kilku kolegów szkolnych. Nękają nas ogniem
artyleryjskim bez przerwy. Wycofujemy się głębiej. Panuje już pewien porządek. Ktoś podobno objął komendę, ubezpieczono lizjerę
lasu. Dowódca nasz, ppor. „Olgierd” zarządza zbiórkę. Stajemy
w karnym dwuszeregu. Niedługi to
dwuszereg... „Olgierd” oznajmia
nam, iż zrezygnowano z przebijania się z okrążenia. Każdy musi
sobie radzić sam... Stoimy bez ruchu, patrząc jak podchodzi do niego młoda kobieta, zabierają jakiś
bagaż i nikną nam z oczu. „Szuja”,
mówi ktoś półgłosem. Zbieramy
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się po kilku, radząc, co począć dalej. Oddział powoli rozbija się na
grupki krajan, bliższych kolegów.
Najbardziej cenieni są ci, którzy
znają teren. Niestety takich jest
bardzo mało. A ci, którzy nawet
znają, nie afiszują się tym w obawie, by nie potworzyć zbyt dużych
oddziałków. Przecież powiedziano: „małymi grupkami...” Poza
tym, chętnie przyjmowani są posiadacze broni automatycznej. Nie
należymy ani do jednych ani do
drugich. Łazimy, nasłuchujemy...
Może ktoś coś mądrego wymyśli.
Okazuje się, że większość zamierza próbować przejść za Bug. Nie
mamy mapy, a w ogóle to i nie bardzo orientujemy się, gdzie jesteśmy. Przeprawa przez tory nie pociąga nas. Straszą świecące reflektory i dzisiejsza lekcja, którą otrzymaliśmy. Przekradanie się samopas przez niezalesione zabulbione
tereny, też zanosi się bardzo ryzykownie. Chyba zdecydujemy się
przejść za Bug. Pociesza nas fakt,
że takich jak my, niezdecydowanych „sierot” jest więcej. Stanowimy większość. Zaczynamy sejmikować. Przeważa pogląd, że jednak najbezpieczniej byłoby „wyrwać” całym oddziałem, tj. grupą
liczącą około 100 osób, która mogłaby przemykać się prawie niepostrzeżenie. Łatwiej byłoby o wyżywienie no i stanowiłoby pewną
siłę, umożliwiającą przełamanie
ewentualnego oporu. Rozglądamy
się za nowym dowódcą. Szkoda, że
„Olgierd” rozwiązał tak zgrany i
scementowany oddział. A tak mu
ufaliśmy... Tymczasem docierają
do nas wiadomości, że inne oddziały nie są bynajmniej rozwiązywane, lecz odwrotnie. Wyłoniło się
nowe dowództwo, z „Piotrusiem”
na czele, które organizuje nową
próbę wyjścia z kotła. Odetchnęliśmy z ulgą. Po chwili zjawiają się
nasi oficerowie. Wracają z narady,
czy z odprawy. Jest i chor. „Samson” z niewygojoną, roztrzaskaną
pod Uździutyczami szczęką. Omawiamy akcję. Dowiadujemy się, że
część dywizji przeszła bez strat,
powinno i z nami się udać. Jeśli
nie, to będziemy przebijać się siłą.
Słowem, „być albo nie być”. Do
wieczora jeszcze kawał czasu.
Trzeba rozejrzeć się za jakimś posiłkiem. Od dłuższego czasu obserwuję wałęsającego się konia. Chyba jest bezpański. Znajduję w
przytroczonej torbie z pięć kilogramów słoniny, ściągam derkę.
Próbujemy żuć sało, ale nie przechodzi przez gardło. Kładziemy się
wypocząć. Udaję, że śpię. Czuję,
że Stefan czyni to samo. W końcu,
widząc, że nic ze snu nie będzie,
przestajemy się oszukiwać. Trzeba
czymś się zająć. Czyścimy jeszcze
raz broń, każdy nabój z osobna.(5)
Stanisław Nikoniuk ps. „Jantar”
II/43 pp.( batalion- „ Siwego”) :
Tylko część oddziałów zdołała
przejść przez tory tego ranka. Paweł znalazł się w tej części, która
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trafiła na pancernik. Nasypu kolei jeszcze nie było widać w
mgłach nad polami, gdy nad głowami idących zaszumiały pociski.
Biły szybkostrzelne działa pancernika, w parę chwil zmiotły z pola
partyzantów za ściany kilku rozrzuconych domów i za skupienia
drzew. Jacyś cekaemiści wleźli pośpiesznie na wierzchołek wysokiego kopca ziemi – stary prosowiecki
bunkier – i po chwili w stronę pancernika rzygnął czerwonym płomieniem cekaem. Potem jeszcze
ktoś krewki zainicjował atak. Kilkunastu ludzi wybiegło na otwarte
pole. Paweł ruszył za śmiałkami
upatrując gdzie bruzdy, padając
co kilka kroków. Szybkostrzelne
działa przytłoczyły zuchwalców do
ziemi. Cofnęli się. Kwadrat gęstego podmokłego lasu otoczony ze
wszystkich stron mokradłami przechował ludzi do wieczora. Nieskończenie dłużył się mglisty ponury dzień. Paweł zjadł ostatni kawałek kiełbasy, podpleśniałej i gorzkiej. Z całego Gromu spotkał tu
tylko dwóch znajomych. Rozpytywał ich o brata – nie, nie widzieli.
Miał w torbie wspólną żywność
dla obu… Usiadł na zwalonym
pniu osiki. Przetrząsał kieszenie:
scyzoryk, kalendarzyk, mały zeszycik, świadectwo ukończenia powszechnej, Zaświadczenie Koeniga z ForstIImtu. Obejrzał karabin
i siódemkę. Rdzewieją! Posmarował kawałkiem słoniny.(6)
Henryk Kata ps. „Prima” II/50
pp. ( batalion - “ Jastrzębia”) :
W podobny sposób, nim nastał
dzień, wycofały się wszystkie oddziały i luźne grupy z różnych oddziałów, do lasów, lasków i zagajników w pobliżu Zamłynia. „Jastrząb” dość dużej grupie po wycofaniu się z bezpośredniego ognia
dał odpoczynek w napotkanym zagajniku, gdzie opatrzono rannych,
doprowadzono do względnego
ładu i porządku. Cieszyliśmy się,
byliśmy szczęśliwi, że jest z nami
nasz dowódca, porucznik „Jastrząb”, do którego mieliśmy pełne
zaufanie, ale też i on nigdy go nie
zawiódł. Kiedy pod Zamłyniem oddział koni jucznych z konowodami
uległ panicznemu popłochowi,
dezorganizując maszerujące wokół oddziały, bodajże jako jedyny z
dowódców batalionów zorientował się, że w tym zamieszaniu i po
stracie czasu na walkę z Niemcami
dużo żołnierzy z okrążenia nie wyjdzie. Pozostał, żeby pozbierać rozbitków, zorganizować, dać poczucie bezpieczeństwa i z czasem dołączyć do dywizji. Wielu chłopców,
których macierzyste oddziały wyszły z okrążenia, poczuło się zagrożonych i osamotnionych. „Jastrząb” zaopiekował się wszystkimi chętnymi, którzy dołączyli do
naszej grupy, tak że po wycofaniu
spod torów liczyła około 150 żołnierzy. (7) Oprócz batalionu „Jastrzębia” również kilka innych

większych grup wycofało się w
laski i zarośla poza zasięg ognia
niemieckiego. Były to oddziały radzieckie, oddziały kpt. „Gardy”,
ale bez dowódcy, do których dołączyła się kompania warszawska
por. „Piotra” i inne. 21 kwietnia
1944 r. wieczorem w grupach tych
rozpoczął się wzmożony ruch. W
grupie oddziałów „Gardy” zebrały
się
niekompletne
bataliony;
„Łuna”, „Zająca”, „Lecha” oraz
rozbitkowie z innych oddziałów.
Inicjatywę przejęli: por. „Zając”(
Zygmunt Górka - Grabowski),por.
„Piotr” (Zdzisław Zołociński) i
por. „Czarny” (Marek Szymański).
Zdecydowali o przejściu torów kolejowych nie w Terebejkach, ale
poprzez Stary i Nowy Jagodzin,
pomiędzy dwoma mostami kolejowymi. Olgierd Kowalski ps.
„Czarny”- I/24 ( batalion-”Krwawa Łuna” ): Wieczorem wyruszamy znowu dość zwartą kolumną. Tym razem jednak znajdujemy
się nie na końcu pochodu, lecz w
pobliżu czoła. Noc zapada szybko,
jest znowu bardzo ciemno. Zachowujemy bezwzględną ciszę. Idziemy skupieni, ramię przy ramieniu.
To otoczenie kolegami napawa jakąś ufnością. Jednak do świadomości dociera zawzięcie odczuwana myśl natrętna: „Co będzie z
rannymi? A jeśli ranią mnie, to nie
wiem co zrobię... A jeśli nas obu?”
Przedtem, gdy nasz oddział działał
samodzielnie, panowało żelazne
prawo zwyczajowe nie zostawiania rannych, ani nawet zabitych.
Dokonywaliśmy wypraw, by zabrać pozostawione zwłoki kolegów. Ostatnio coraz częściej musieliśmy odstępować od tej zasady.
A teraz, gdy rozpoczął się już proces demoralizacji, w panujących
warunkach trudno liczyć na czyjąś
pomoc. Najlepiej nie być rannym!
Marsz przedłuża się. Powoli napięcie ustępuje miejsca zmęczeniu.
Widać już, że jesteśmy dość blisko
niemieckich stanowisk. Reflektory
zasadniczo oświetlają tylko tory,
błądząc jedynie od czasu do czasu
po przedpolu. Strzela z góry rakieta. Leżymy, czekając aż zgaśnie.
Przyzwyczajamy się i do tego.
Znużenie zaczyna ogarniać mnie
coraz bardziej. Przechodzę kryzys.
Przy kolejnym „padnij”, dotknąwszy ziemi, zasypiam. Ktoś poderwał mnie solidnym kopniakiem.
Przeszło. Teraz przy okazji ja aplikuję moim „naśladowcom” dawkę
rozbudzającą i przekazuję szeptem
„kutasie, wstawaj!” Oczywiście
nie było czasu na dąsy. Niebawem
Niemcy dostrzegli nas i posypały
się pierwsze serie. W świetle reflektorów, rakiet i wybuchów widać biegnące sylwetki atakujących. Rozlega się „hurrraa!” Ton
tego okrzyku jest jakoś dziwnie
wysoki i wydaje się nikły przy
trwającej kanonadzie, ale dodaje
animuszu. Krzyczymy więc i strzelamy, nie ustając w biegu. Padają
ci, którzy już się nie podniosą. Stefan daje mi znak, że dalej już nie
może. Trzeba go koniecznie odciążyć. (....), biorę od niego chlebak z
amunicją i powoli posuwamy się
naprzód. Ogień potężnieje, lecz
koncentruje się jakoś z tyłu, bardziej za nami. Mijają nas atakujący
żołnierze.
Przechodzimy
tory…… (8) Stanisław Nikoniuk ps. „Jantar” II/43 pp. ( batalion- „Siwego”): W ciągu dnia
dwaj warszawscy porucznicy formowali z rozbitków nową kolumnę. Noc nadeszła tak samo czarna,
jak obie poprzednie. Dano króciut-

ką instrukcję: do torów mamy
przewodnika, punkt zborny za torami wyznaczy rakieta, zapamiętać! czerwona rakieta!, którą po
przejściu wystrzeli czołówka. Zaraz od początku marszu widać
było, że w potrzasku nastawionym
na partyzantów nie ma żadnej
szczeliny: dookoła – z przodu i z
tyłu, z prawej i lewej strony raz po
raz rozbłyskiwały rakiety. Niektóre
wzlatywały z sykiem tak blisko, że
kolumna w śmiertelnej ciszy przysiadała do ziemi, po czym wstawała z przysiadu i bez najmniejszego
szmeru przekradała się dalej.
Po godzinie tego marszu w
granatową otchłań nocy wdarło
się oślepiające białe światło potężnego reflektora. Zamiatało ciemności z pola, jak ogromna śnieżnobiała miotła. Rakiety były niczym
wobec tego blasku. Ale i jemu wystarczył pokłon cichego tłumu sunącego bezszelestnie w lekko sfalowanym terenie – smuga blasku
omiatała pole tuż nad głowami i
sadziła ogromnymi skokami dalej.
Po długim deptaniu miedz, zagonów, kawałków drogi, idący poczuli pod nogami powierzchnię
szerokiego traktu. Podnosił się lekko do góry, coraz wyżej… Czyżby
już do poziomu nasypu? Czyżby
była jednak luka i przemkną bez
walki? Nagle przed samym czołem
kolumny zasyczała rakieta. Przysiad na nic się już nie zdał
buchnął pierwszy strzał i w tejże
chwili noc zatrzęsła się od ognia i
jednoczesnego – hurra! partyzantów. Nim Paweł zdążył odmówić
Zdrowaś Maria partyzanckie hurra rozciągnęło się już daleko do
przodu. Reflektor zdwoił gorliwość, natrafił na tłum. Obok olbrzyma zabłysło w szeregu kilka
pomniejszych – hurra niosło się
wzdłuż linii świateł. Nieprzyjaciel
bił z poza tych świateł ku biegnącym ogniem tak gęstym, że Paweł
musiał co kilka kroków padać na
płask. Złote smugi pocisków artyleryjskich syczały tuż nad głową,
ślepiły z prawa i z lewa, rwały się
ze wszystkich stron. Zza kępy na
podmokłej łące wypalił z karabinu
w blask reflektora. W podnieceniu
zapomniał zarepetować i szarpnął
powtórnie za spust. Nie było czasu
poprawić – biegł skokami dalej.
Spostrzegł, że biegnie wśród ostatnich. Poznał przebiegającego tuz
obok: Klucz! – krzyknął – Klucz!
Bij w reflektor! Erkaemista dosłyszał i w biegu z biodra puścił serię w snop światła – ogromny reflektor zgasł. Mniejsze nie sięgały
swym światłem biegnących. Może
były to reflektory maszyn – słychać
było wśród ogólnego huku strzelaniny jazgot rozruszników i motorów. Ile czasu trwała ta bitwa – godzinę, może więcej? Paweł nie
wiedział. Szedł już wyprostowany,
kule gwizdały teraz z rzadka i na
dużej wysokości. Działa przeciwnika zamilkły. Musiał chyba zejść z
kierunku, gdyż toru ciągle nie było
widać. Doszedł do jakiejś zagrody
– stodoła, dom, podwórze. Chciał
pić. Wszedł na podwórze. Stał na
podwórzu mężczyzna w czarnej jesionce. Przedstawił się Pawłowi:
porucznik Twardy. Był ranny w
nogę. Obaj z Pawłem zaczęli szukać wody. Na podwórze doszła sanitariuszka któregoś oddziału. Została z rannym. Paweł pośpieszył
dalej. - Nie idźcie w tym kierunku,
kolego! – wołał za odchodzącym
porucznik Twardy. – Tam są bunkry. Tam mnie postrzelili. Bierzcie
się jak najbardziej w lewo! Paweł
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usłuchał i poszedł do przodu w
lewo. Ale i tak natknął się na bunkry. W szarym półmroku brzasku
na widnym już nieco nasypie kolejowym majaczył kształt kopca.
Podszedł bliżej. Zobaczył zasieki z
kołków i drutu wokół bunkra, przy
jednym z kołków leżącą na ziemi
ciemną postać, niżej jeszcze kilka
innych. - Granaty! Granatów trzeba! – zawołała postać przy kołku.
- Nie ma! – odpowiedziano z dołu.
Leżeli wszyscy bez ruchu, namyślali się widocznie, co robić?
Wtedy – Paweł to widział na tle
ciemnego nieba, jaśniejszego jednak niż kopiec, nasyp i te pod kopcem postacie – z wierzchołka bunkra wyleciał czarny nieduży przedmiot i opadł małym łukiem w dół.
Na ciemno-czarnym tle nocy stanęła w oczach Pawła wielka, nieprzenikliwie czarna plama. Kiedy
opadła i kiedy przebrzmiał huk,
postaci pod zasiekiem już nie było.
Paweł z przerażeniem odskoczył
biegiem w lewo, w lewo, i jeszcze
dalej w lewo… Dostrzegł stos
opłotków na nasypie – zestawionych po przejściu zimy w jedno
miejsce. Ucieszył się: za tą osłoną
nie powinni go z bunkra dojrzeć
gdy będzie przekraczał tor. Doczołgał się do stosu opłotków.
Spojrzał przed siebie: nareszcie!
Cztery pasma szyn – granica
okrążenia… Osłonięty stertą
opłotków wyprostował się. Zastanawiał się: pełznąć, czy skuliwszy
się przebiec? Wybrał bieg. Wyskoczył zza osłony. Gdy przenosił
nogę nad pierwszą szyną, ta dźwiękła od krótkiej serii. Momentalnie
przypadł na płask do kamiennej
powłoki torowiska. Nie strzelali.
Nie widzą… Przeczołgał się na
druga stronę. Ześliznął po zboczu
nasypu. Tuż za nasypem płynął
strumień. Szedł środkiem, po kolana w wodzie jeszcze kilkadziesiąt
kroków w lewo. W wysokich brzegach strumienia wyprostował się
na cały wzrost. Jeszcze, jeszcze w
lewo! – nakazał sobie. Wreszcie
wygramolił się na drugi brzeg.
Wczesny poranek. Pole – świeżo
zorana ziemia, bruzda. W bruździe
leży ktoś twarzą ku niebu. Partyzant. Pewnie z oddziału Sokoła, bo
w niemieckim mundurze, z mauserem u boku. Zmęczył się i odpoczywa. Paweł pochylił się nad leżącym: śpicie, kolego? Ale spojrzawszy uważniej drgnął: oczy żołnierza były otwarte i nieruchome. –
Aha! – powiedział głośno do siebie. Ruszył tą bruzdą w pole przed
siebie. W oddali w szarym brzasku
cichego poranka widniał las. W
pewnej chwili błysnął nad nim
wznosząc się w górę maleńki czerwony punkt. Wskazując go oczyma
strzelec Morus – wyrósł nagle
obok Pawła jakby z pod ziemi –
uśmiechnął się surowo i podniósł z
lekka rękę w tym kierunku: chodźmy, Jantar. Znowu – któryż to już
raz – do lasu spływały z pól grupki
– zwycięzców czy niedobitków?
Las. Dorodny, gęsty. Niewielki jednak, zewsząd otaczają go kilometry otwartych pól. Wyczerpani
walką i marszem partyzanci siadają pod drzewami. Znajomi zbierają
się w grupy. Paweł z Morusem położyli się na trawie. Rozglądają się
– żadnej znajomej twarzy. Po twarzach widać – niespokojnie tu… O
co chodzi? – nie wiadomo, to pewne jednak, że nie tu jeszcze odpoczynek. Ze swoich oficerów widzieli tylko Olszynę. Poruszenie w sąsiednich grupkach. Jakiś obcy oficer każe wstawać. I co? No tak!
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Znowu obsadzać brzeg lasu. No
tak! Już jacyś dwaj przechodzą z
rusznicą. Już przelatuje wołanie:
Broń automatyczna do przodu! Już
słychać kędyś z pola zbliżanie się
czołgu. W oczach strach, blade,
wylękłe twarze… Milczenie. Jakże
się nie chce wychodzić na linię na
brzeg lasu. Nie obronią go. Za
mały. Czyżby czołówka zmyliła
drogę? Tak niewielu ludzi widać
w tym lesie. Jednak nie! Nie będą
bronić. Wychodzą na łąki. Za łąkami widnieje właściwy las – cała
ogromna ściana. Zaroiła się łąka.
Teraz dopiero widać jaki ogromny
tłum przeszedł tej nocy przez tory.
Szybko, ku tamtemu wielkiemu lasowi! Uszli ze trzysta metrów –
bezładną gromadą, kto z kim
chciał – i wtedy… Wtedy Paweł
widzi to, czego tylekroć z kolejnych
stanowisk strzeleckich w linii upatrywał: sylweta samochodu pancernego na wzgórku z boku łąki.
Widoczna na całą wysokość na tle
nieba. I w tejże chwili bije do rojowiska ludzkiego na łące z tego samochodu cekaem. Kogoś biegnącego przed Pawłem już podejmują
pod ramiona towarzysze – krwawi
kolano, po chwili bieleje chusteczką nałożoną w biegu. Pancerka
sterczy na wzgórzu, ma setki uciekających jak na dłoni. Nabije ludzi! – myśli Paweł podbiegając
pod osłonę sporego wału darniny.
Dziwi się, że tak niewielu biegnących robi to samo – uciekają na
ślepo. Widocznie tracą głowę z
przerażenia. Ale – co za dziw! –
pancerka milknie, choć ciągle ma
uciekających w zasięgu. Zawraca.
Doprawdy zawraca. Odjeżdża!
Już jej nie ma! Mogła narobić jatek na tej łące. Odjechała nie atakowana. Cud? Marsz, marsz, jak
najprędzej! Jeszcze, jeszcze trochę
wysiłku. Nie zwalniać tempa. Pół
łąki, trzy czwarte. Koniec. Już las.
Nareszcie bezpieczni. Z nowego
boru wychodzą na spotkanie łącznicy. Prowadzą. O, jeszcze kawałek drogi! Bagnisty teren. Całe
sosny leżą rzucone przez bajora.
Jeszcze marsz, jeszcze. Pierwsze
placówki. Jeszcze marsz. Las, ciągle las. Dopiero późno po południu ogrody i wieś zewsząd otoczona lasami. Smolary. Paweł odnajduje część swojej drużyny. Jest
Natan, Grzmot, Szpic, Zuch. Mają
chleb. Udało im się przejść tory w
pierwszym rzucie. Drużyna ma
osobną chatę. Paweł dostał gorącej strawy. Rzucił się na legowisko. Co za stara, stęchła, aż czarna
słoma! – kwaterowali tu partyzanci sowieccy. Zasypia, śpi kamiennym snem bardzo długo. (9) Roman Kucharski ps. „Wrzos”
I/24 pp. ( batalion- „Krwawa
Łuna”)- :..wieczorem idziemy
ponownie przebijać się przez tory,
w ślad za większością dywizji,
której zapewne udało się już
dotrzeć do lasów szackich.(...) Po
zapadnięciu zmroku formujemy
zwartą kolumnę marszową i ruszamy w stronę torów. Sądziłem, że
jest do nich bardzo bliziutko. Tymczasem okazuje się, że mamy
przed sobą trzy kilometry lasu, potem jakieś zagajniki zarośnięte
krzakami, następnie szeroki pas
łąk porośniętych łozami i dopiero
owe tory. W sumie około sześciu
kilometrów drogi. Wychodzimy
na skraj lasu i w tym momencie
rozbłyska przed nami biała rakieta,
obok druga, trzecia i grzmią serie
broni
maszynowej.
Nie
przerywając marszu idziemy
ciągle w kierunku toczacej się bit-
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wy, która potężnieje z minuty na
minutę. Strzelanina gęstnieje,
słychać
pierwsze
wybuchy
granatów, a po kilku dalszych
minutach niebo rozjaśnia się
blaskiem. To “flary”. Niemcy
oświetlają teren. Teraz strzelanina
przemienia się w istny huragan, a
wybuchy granatów przechodzą w
jednostajną kanonadę. Zatrzymujemy się i wpatrzeni w ziejące ogniem niebo zaciskamy w bezsilnej
złości palce na karabinach. Teraz
już
wyraźnie
rozróżniamy
kanonadę artyleryjską z dwóch
stron - od Lubomla i - od Jagodzina. Tam giną nasi koledzy, a my
bezczynnie tkwimy w krzakach,
żaden z oficerów nie chce wziąć
na siebie odpowiedzialności za
posłanie nas na rzeź, w to płonące
piekło... Zeszliśmy z drogi na
piaszczystym wzgórku. Nikt nic
nie mówi. Twarze powleka
zaciętość, smutek, gorycz... Dopiero w wiele miesięcy później
mieliśmy
się
dowiedzieć
szczegółów rozgrywającego się na
naszych oczach dramatu. Otóż ta
część wojska z batalionów idących
na końcu kolumny, która po
wynikłej strzelaninie podążała za
kolumną, już jej co prawda nie
dopędziła, lecz szła jej wyraźnym
śladem. W pobliżu torów znalazła
się już o świtaniu. Zawrócili,
przeleżeli cały dzień w krzakach,
na łące i po zapadnięciu ciemności
ruszyli na tory. Niemcy w ciągu
dnia wzmocnili załogi w bunkrach
broniących torów, przygotowali w
Lubomlu i Jagodzinie baterie artylerii i pociąg pancerny. Nasi nieświadomi rzeczy - “nadziali”
się na tę potęgę i musieli bronią
ręczną oraz granatami torować
sobie drogę, na drugą stronę, do
lasów szackich. Wielu zginęło,
wielu zostało rannych, ale nikt nie
zawrócił do tych lasów, gdzie
myśmy nadal pozostawali w
okrążeniu. Około północy kanonada ucichła, strzelanina ustała
całkowicie. “Flary” pogasły.
Możemy wracać... Dokąd? Z powrotem do lasu, skąd wyszliśmy
przed kilku godzinami. Rano oficerowie po dyskusji powzięli
decyzję powrotnego marszu do rejonu Kolonii Strzeleckiej, a potem
dalej na południe w rejon Bielina.
Skąd odczekawszy trochę, mamy
mniejszymi grupkami przedzierać
się w kierunku Zaturzec, by
omijając Włodzimierz od strony
południowo-wschodniej
przeprawić się przez Bug. Na
Lubelszczyźnie koncentracja w
oznaczonym miejscu i... ponownie
do dzieła.(10)
Równocześnie,
chociaż
nieświadomie, z grupą oddziałów
„Gardy” poprowadził do torów
również swój batalion „Jastrząb”.
Obie grupy nic nie wiedząc o
sobie ruszyły w tym samym kierunku. Oddział „Jastrzębia”
liczący około 300 żołnierzy dość
długo błądził po rozlewiskach i
zaroślach. Być może dlatego, że za
przewodnika wzięto ukraińskiego
chłopa. Gdy wreszcie znaleźli się
pośrodku rozległej doliny zalanej
wodą, prze torami kolejowymi,
usłyszeli ostrą syrzelaninę i okrzyk
„hurra”. To gupa oddziałów
„Gardy”zaatakowała
stanowiska niemieckie na wzgórzu.
Linię torów rozświetliły pociski
świetlne, a potężne reflektory
skierowały się na brodzących w
wodzie żołnierzy „Jastrzębia”.
Henryk Kata ps. „Prima” II/50
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/ Żołnierze z I plutonu 1. kompanii I batalionu 43. pp, którzy przebili się za Bug, stoją od lewej kpr. Józef Żaba „Żak”, szer. Tadeusz
Gularowski „Promień”, kpr. Władysław Piasecki „Przybysz”, szer. Jan Weremko „Kalina”, szer. Józef Dobrzyński „Prędki”, szer. Adela
Struś „Lika”, plut. Michał Struś „Pocisk”, dowódca kompanii por. Ryszard Markiewicz „Mohort”, dowódca batalionu por. Kazimierz
Filipowicz „Kord”, ppor. Stanisław Kardaś „Narbut”, kpr. Franciszek Dyczko „Łuska”, szer. Jakub Matyszczuk „Żbik”, szer. Jerzy Hurkało „Wiktor”, szer. Bednarz „Komarczewski”, kpr. Stanisław Rudzki „Ryś”, klęczą szer. Piotr Dobrzyński „Piotruś”, szer. Stanisław
Szczygieł „Słowik”, szer. Piotr Waluch „Róża”, szer. Stefan Kapys „Sosna”, szer. Jakub Tołysz „Mewa”, Jan Matyszczak, szer. Antoni
Mordacz „Śmiały”, szer. NN „Sowa”, NN, szer. Józef Rudzki „Błyskawica”, siedzą szer. Władysław Prokopczuk „Jodła”, szer. Mikołaj
Krawczuk „Buk”, szer. Andrzej Weremko „Polana”, szer. Józef Macegoniuk „Róg”, szer. Franciszek Kozioł „Sęp”, st. szer. Władysław
Rudzki „Bomba”, Uścimów, czerwiec 1944, ze zb. Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wołyń

pp. (batalion _ “Jastrzębia”):
Smuga światła z reflektora przeciwlotniczego oślepiającym blaskiem omiotła nasz oddział. Na
chwilę zamarliśmy w bezruchu,
dopóki „miotła” nie przeniosła
się na prawo od nas, oślepiając
oddziały radzieckie. Niemcy nie
dali się wyprowadzić w pole ani
zaskoczyć. Byli przygotowani.
Należy nadmienić, że ugrupowanie „Gardy” dochodząc pierwsze
torów częściowo jakby zaskoczyło Niemców. Atakując z marszu,
w bezpośrednim kontakcie, przy
kanonadzie ognia i huku granatów, z okrzykiem „hurra” mijając
tory, bez większych strat przełamało niemiecką blokadę. Teraz
Niemcy ześrodkowali swój ogień
broni maszynowej, działek szybkostrzelnych i moździerzy- na nas
i na prawo od nas, na oddziały radzieckie, które też próbowały po
raz drugi przejść przez tory. Bezskutecznie „Jastrząb” zagrzewał
żołnierzy do szybkiego natarcia.
W wodzie, często po pas, lub w
rozmiękłym błocie było to nie
możliwe. Przy tak zmasowanym
ogniu, a ciężkim do natarcia terenie, nie chcąc ponieść dużych strat
w ludziach, porucznik „Jastrząb”
zarządził wycofanie się oddziału.
Nie udało się wyjść i tym razem.
Zawróciły też z prawego skrzydła
oddziały radzieckie, ponosząc w
bezpośrednim starciu ciężkie straty. Chociaż nieudany był i ten skok
za tory, bo przemoknięci, utaplani
w błotem, zmęczeni i nie wyspani,
to jednak cały oddział wycofał się
bez strat. Nie było nawet rannych.
Pomimo zmasowanego ognia
Niemców nie wchodząc w bezpośrednie zwarcie, nim nastał świt,
23 kwietnia „Jastrząb” wycofał
oddział do Lasów Zamłyńskich.
Po odpoczynku i obliczeniu, że
wszyscy wrócili, oddział wyruszył
w głąb Lasów Mosurskich, pozostając w okrążeniu. (11) Nie
tylko „Jastrząb” pozostał w okrążeniu. Torów nie przekroczyło
około 1600 żołnierzy dywizji, w
tym kilkunastu oficerów i podoficerów. Wielu z nich podobnie jak
„Jastrząb” nie zaprzestało walki,
tworząc z rozbitków większe lub
mniejsze oddziały. Szli w las szukając drogi i sposobów wyjścia
z okrążenia. Byli to na przykład,
ppor. „Głaz” ( Tadeusz Persz), por.
„Bogoria” (Sylwester Brokowski), ppor. „Orzeł” ( Jan Grochowski), por. „Nagiel” (Jan Witwicki),
por. „Zagłoba” (Mikołaj Bałysz),
sierż. „Kruk” ( Kazimierz Pawlik). Około 500 żołnierzy tocząc

/ Żołnierze kompanii ppor. “Głaza” ( Tadeusza Persza) z II batalionu 43. pp, którzy nie
przeszli przez tory pod Jagodzinem, ale przebili się z okrążenia w lasach mosurskich za
rzekę Bug. ( Ze zbiorów ŚZŻ AK OW)

walkę z Niemcami w końcu dołączyło do dywizji. Niestety kilka
setek rozproszonych żołnierzy
dywizji, całymi tygodniami , pojedynczo czy grupami, błąkało się
po lesie nie trafiając na żadnego
dowódcę. Antoni Sienkiewicz ps.
„Czapla”, II/23 pp ( batalion
por. „Lecha”- Lecha Krassowskiego) , Eugeniusz Sienkiewicz
ps. „Góra” I/23 ( batalion por.
„Bogorii”- Sylwestra Brokowskiego) : Byliśmy dla przykładu
podczas przebijania przez pierścień niemieckiego okrążenia w
Jagodzinie, w rejonie stacji kolejowej. Większość naszych chłopaków
przeszła ale nam się to nie udało i
dostaliśmy się do niemieckiej niewoli. (12)
Trafiali do niewoli niemieckiej
lub przeprawiali się przez Turię
lub za Bug. To z tych ostatnich na
Lubelszczyźnie, stworzono zbiorczy batalion przy 9 pp AK, który w
okolicach Zamościa wziął udział
w walce z Niemcami. To wyrywanie się z okrążenia w lasach
mosurskich, kosztowało dywizję
wiele ofiar: poległo 120 żołnierzy
( w tym 3 oficerów), nie licząc już
rannych, wziętych do niewoli czy
rozproszonych. Mimo to trzon dywizji nie przestał istnieć, bo 3500
żołnierzy pod bronią, nadal toczyła walkę, by w końcu przeprawić
się prze Bug i po raz drugi wziąć
udział właśnie tam w akcji „Burza”.

batalion “ Korda”)
2) Rozmowa - Władysław Filar ps.
„Hora” ( I/50 pp. batalion „Sokoła”)
3) Rozmowa- Andrzej Żupański
ps. „Andrzej” z komp. warszawskiej
4) „Wojenne wichry”, Henryka
Katy ps. „Prima”( II/50 pp. batalion „Jastrzębia”)
5) „Wspomnienia grudzień 1943 maj 1945 ”. Olgierd Kowalski ps.
„Czarny”- (I/24 „Krwawa Łuna” )
6) Niepublikowane- Stanisław Nikoniuk ps. „Jantar” ( II/43 pp. batalion Siwego)
7) ) Opublikowane w książce:
„Wojenne wichry”,
Henryka
Katy ps. „Prima”( II/50 pp. batalion „Jastrzębia”)
8) ) „Wspomnienia grudzień 1943
- maj 1945 ”. Olgierd Kowalski ps. „Czarny”- (I/24 „Krwawa
Łuna” )
9) Niepublikowane- Stanisław Nikoniuk ps. „Jantar” ( II/43 pp. batalion Siwego)
10) Opublikowane w książce:
„Krwawa łuna”, Roman Kucharski ps. „Wrzos” ( I/24 „Krwawa
Łuna”)

Opracowane w oparciu o fragmenty wspomnień żołnierzy 27 WDP
AK:

11) ) Opublikowane w książce:
„Wojenne wichry”,
Henryka
Katy ps. „Prima”( II/50 pp. batalion „Jastrzębia”)

1) Niepublikowane- Władysław
Tołysz ps. “Grey”( I/43 pp.

12) Opisane przez Sławomira Tomasza Rocha na http://wolyn.org/
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Moje Kresy
-Władysława Żółtaniecka cz.1
Eugeniusz Szewczuk

/ Władysława Żółtaniecka w 1953 roku

Razem z ojcem i młodszym rodzeństwem - Gienkiem i Jadwigą poszliśmy rano do naszego
kościoła pod wezwaniem Matki
Bożej z Góry Karmel lub po prostu Matki Boskiej Szkaplerznej w
Budkach Nieznanowskich. Nic nie
zapowiadało, że będzie to dla nas
tak tragiczny dzień. Był to trzeci
dzień Świąt Bożego Narodzenia –
uroczystość św. Jana Chrzciciela.
Mszę świętą celebrował ksiądz
proboszcz Józef Skrabalak. Kapłan według starego zwyczaju w
tym dniu podczas mszy świętej
dzielił się ze swoimi wiernymi
winem mszalnym. Po cichu liczyłam, że w końcu spróbuję tego
smakowitego trunku, oczywiście
przeliczyłam się. Ksiądz podawał wszystkim, dzieci tylko błogosławił. Po powrocie do domu
bawiłam się w naszym pokoju z
rodzeństwem i ciocią Marysią.
Ciocia Marysia – siostra mamy,
przyjechała do nas ze Lwowa i
była z nami przez cały czas Świąt
Bożego Narodzenia. Niedawno
zbudowany nasz dom wymagał
jeszcze jako takiego wykończenia.
Przykładowo w jednym z pokoi
do którego rodzice wstawili szafę
i kufry, stało jeszcze zebrane latem
zboże. Dzieci bawiły się w swoim
pokoju w którym stała choinka,
rodzice byli w kuchni, lecz tutaj
była zgoła odmienna atmosfera.
Pomimo tak wielkiego święta tato
z mamą porządkowali dokumenty

rodzinne. Widać było pośpiech i
zatroskanie na twarzach obojga.
Wszystko odbywało się jakby na
milcząco, rodzice nie kłócili się,
mimo to mama płakała. Ojciec
co jakiś czas wyciągał z komody
i nakastlika jakieś papiery, mama
bez zwłoki wrzucała to wszystko
do pieca. Gdy próbowałam wejść
do kuchni, rodzice od razu wypędzali mnie - Władziu idź do pokoju, tam jest ciepło, bawcie się tam.
Kilkakrotnie drzwi wejściowe
otwierały się i rodzice wychodzili
na podwórko. Dopiero po jakim
czasie mama opowiedziała mi, że
tato obok domu zakopał ważne
dokumenty i medale oraz odprute z munduru guziki z orzełkiem.
Rodzinna atmosfera zapanowała
u nas dopiero po obiedzie, radowaliśmy się z pobytu w naszym
domu cioci Marysi. Wieczorem
poszliśmy spać, kończył się jeden
z ostatnich dni 1939 roku, czwartek 27 grudnia. W środku nocy
budzi nas straszny łomot, kopanie
butami w drzwi, walenie kolbami,
okrzyki - atwieri !! Mama zarwała
się na równe nogi, tato i ciocia od
razu zaczęli się ubierać. Dzieci nie
wiedząc o co chodzi leżały jeszcze
w łóżkach, najmłodszy brat Romuald spał. Do kuchni wtargnęło kilku ludzi, Sowieci i Ukraińcy. Bez
uprzedzenia, na naszych oczach
zaczęli okładać ojca pięściami,
bili i kopali tatę jak worek. Jeden
uderzał, tato zatoczył się wpadając

na drugiego, następny powtarzał
mocne uderzenie w głowę. Rozespane dzieci piszczały i płakały
nie wiedząc co się dalej wydarzy.
Bili i krzyczeli na ojca – „gde twij
hrest” (gdzie twój krzyż), „gde
twij maszinwer” (gdzie twój pistolet). Rozpoczęli przeszukiwanie
domu, rewizja. Trwało to bardzo
długo. Wyrzucali na nasze łóżka
wszystko to co mieli pod ręką,
cała zawartość szaf, poduszki, pierzyny. Przez cały czas bili i kopali
ojca. W końcu pozwolili mu się
ubrać. Mama w byle co odziana
trzymała w ręku latarnię naftową i w otoczeniu rosłych Sowietów i Ukraińców musiała wyjść
do innych pomieszczeń, żmudne
przeszukanie trwało. Szukali w
oborze, szopie, pokoju ze zbożem,
niczego konkretnego nie znaleźli. Z nakastlika ojca wyciągnęli
kilka książek, między innymi był
tam piękny album o Józefie Piłsudskim. Było w nim dużo zdjęć
rodzinnych Naczelnika i z podwładnymi oficerami. Enkawudzista gdy to zobaczył, bez namysłu,
kartka po kartce wyrywał z albumu, rozerwał go na pół, rozrzucił po całym pokoju, depcząc co
pozostało. Złapał stojący na ojca
szafce budzik w kolorze khaki, na
wierzchu z Piłsudskim na kasztance. Trzepnął zegarkiem o podłogę,
aż wszystko rozprysło się w drobny mak. Był tak roztrzęsiony, że
ręce trzęsły mu się ze złości. Pozostali dalej wszystko wywracali i
demolowali, widok naszego domu
był opłakany. Wśród płaczu i pisków dzieci wywlekli ojca z domu
i rzucili na sanie. Potem po śladach zobaczyliśmy, że przed naszym domem stało wówczas pięć
zaprzężonych sań. Czereda ludzi
zjechała, by aresztować jedną
osobę – Piłsudczyka, zwycięzcę
bitwy warszawskiej w 1920 roku,
policjanta Mikołaja Zacierkę. Jednej chwili do końca swego życia
nie zapomnę. W brutalny sposób
wywleczony z domu rodzinnego
nasz tato zdążył jeszcze się do
nas odwrócić i ręką wykonał znak
krzyża. Tym ruchem ojcowskiej
ręki pożegnał nas na zawsze!
Tato urodził się w dzień świętego
Mikołaja 6 grudnia 1896 roku,
dlatego rodzice – Michał Zacierka
i Antonina zd. Dudek, dali mu na
imię Mikołaj. Pochodzili z podolskiej wsi Zabojki koło Tarnopola.
W rodzinie Zacierka najstarszym
był stryj Jan (1890), były żołnierz
Piłsudskiego, który gospodarzył
we wsi dziedzicząc gospodarkę
po rodzicach. Wcześniej walczył
z bolszewikami będąc żołnierzem
pod rozkazami cesarza Austro Węgier Franciszka Józefa. W
Rosji dostał się do niewoli, osadzony razem z Niemcami szybko

nauczył się języka niemieckiego.
Stryj Jan miał niezwykłą pamięć
i dar do nauki obcych języków,
bowiem później jako samouk
nauczył się władać językiem angielskim i hiszpańskim. Po wydostaniu się z sowieckiej niewoli
i utworzeniu Legionów Polskich
brał udział w bitwie warszawskiej
w szeregach piłsudczyków. Potem
postanowił wyjechać za chlebem
do Ameryki. Miał dobry fach w
ręku, bowiem ojciec Michał nauczył go ciesielki, razem budując
wiele domów. Ta umiejętność po
przybyciu do Ameryki pozwoliła
mu szybko znaleźć dobrze płatną
pracę. Płynąc statkiem do Ameryki, wykorzystując wolny czas,
wykuł na pamięć słownik polsko
– angielski, co potem pozwoliło
mu szybko nauczyć się mówić po
angielsku. To wszystko w połączeniu z fachowością dopomogło
mu w pracy. Znalazł zatrudnienie
w amerykańskiej firmie budującej
domy i razem z ich fachowcami
wyjechał na pobliską Kubę, budując tam drewniane domy na betonowych fundamentach. Rdzenni
kubańczycy w mig nauczyli go
języka hiszpańskiego. Nie mający
większego wykształcenia polski
chłop z Podola potrafił porozumiewać się 6 językami : polskim,
rosyjskim, ukraińskim, niemieckim, angielskim i hiszpańskim.
Niebawem powrócił do podolskiej
wsi Zabojki na którego czekała młoda żona i dzieci – Tadeusz

(1920) i Władysława (1923). Potem w jego rodzinie urodził się
jeszcze Mieczysław (1932) i Wiktoria (1934). Dziadka i babci ze
strony ojca, mieszkających w Zabojkach nigdy nie widziałam, zbyt
wcześnie zmarli, zresztą mieszkali
od mojej rodzinnej miejscowości Budki Nieznanowskie gmina
Nieznanów powiat Kamionka
Strumiłowa zbyt daleko, będzie
chyba ze 150 kilometrów. Wiem,
że po stryju Janie urodziła się taty
siostra Katarzyna, lecz w 1910
roku w wieku 16 lat zmarła na
galopujące suchoty. Przeziębiła
się i po 2 tygodniach trzeba było
pochować ją na zabojkowskim
cmentarzu. Kolejnymi potomkami
w rodzinie Zacierka byli : mój tato
Mikołaj (1896), Stanisław, Bronisława i Leon. Stryja Bronisława
moje oczy widziały tylko raz, gdy
odwiedził nas jeszcze przed wojną
w Budkach Nieznanowskich. Po
wojnie transportem repatriacyjnym razem z innymi mieszkańcami wsi Zabojki, dotarli w okolice Żar w dawnym województwie
zielonogórskim i tam zamieszkali.
Stryj Stanisław ciągle narzekał
na swoje zdrowie, chorował i po
przybyciu na Ziemie Zachodnie niebawem zmarł. Stryj Leon
i ciocia Bronia zamieszkali już
znacznie bliżej nas w Jutrzynie k.
Wiązowa. Nasza zdekompletowana brakiem ojca rodzina na stałe
osiadła w Gierszowicach gmina
Olszanka, powiat Brzeg. Dopiero

/ Budki Nieznanowskie 23.05.1934 w ogrodzie pod jaśminem Władysława z bratem Eugeniuszem
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/ Legitymacja członkowska Związku Legionistów Polskich

/ 30.03.1034 Budki Nieznanowskie z ojcem przed domem (od lewej) Władysława,Jadwiga i Eugeniusz

wtedy mogliśmy się bliżej poznać
i nawzajem odwiedzać.

Wcześniej wspomniałam, że mój
ojciec urodził się w Zabojkach
koło Tarnopola 6 grudnia 1896

roku. Gdy dorósł do wymaganego wieku, przez 5 lat uczęszczał
do szkoły powszechnej w rodzinnej miejscowości. Jego starszy
brat był żołnierzem, młodszemu
Mikołajowi rodzice nie pozwalali zaciągnąć się do wojska. W
wieku 17 lat uciekł z domu, by
przywdziać żołnierski mundur.
Wybuchła I wojna światowa. Mikołaj trafił pod opiekę starszego
brata, walczyli na froncie pod
dowództwem późniejszego generała Józefa Hallera. Haller objął
dowództwo nad żołnierzami, którzy chcieli kontynuować walkę z
Rosją w Legionach Polskich. Po
przeformowaniu i uzupełnieniu
szeregów nowymi ochotnikami
objął stanowisko dowódcy 3. Pułku Legionów. 30 września 1914
wyruszył wraz ze swą jednostką
na front w Karpatach Wschodnich.
W niezwykle trudnych warunkach
terenowych i klimatycznych Brygada wspomagała obronę przełęczy karpackich i broniła wojskom
rosyjskim dostępu na Węgry. Na
początku października 1914, brygada dotarła w Karpaty po stronie
węgierskiej. 12 października dwa
bataliony 3. Pułku Piechoty pod
dowództwem Hallera zdobyły
wieś Rafajłową leżącą już w Galicji. Główne siły Legionów dotarły
do Rafajłowej 22 i 23 października wybudowaną przez saperów
drogą wiodącą przez przełęcz w
pobliżu góry Pantyr. Oddziały
brygady podjęły natarcie w kie-

runku Stanisławowa i 24 października zdobyły Nadwórną, a 29
października stoczyły bitwę pod
Mołotkowem i poniósłszy ciężkie
straty wycofały się ponownie w
rejon Rafajłowej. W listopadzie
brygadę podzielono na dwie części, oddziały pod dowództwem
Hallera pozostały w Rafajłowej,
pozostałe kontynuowały walki
na Huculszczyźnie. 23 stycznia
1915 pod nieobecność w jednostce Hallera Sowieci przypuścili
gwałtowny nocny atak na pozycje
3 Pułku Legionów. Legioniści,
mimo początkowego zaskoczenia,
dzięki opanowaniu i odwadze majora Roi i kapitana Minkiewicza,
odparli nieprzyjaciela zadając mu
duże straty. W wyniku ciągłych
walk oddziały utraciły jednak
połowę stanów osobowych. Obaj
bracia walczyli na froncie, starszy
trafił do sowieckiej niewoli, Mikołaj przez 3 lata był internowany
na Węgrzech. Po powrocie Józefa
Piłsudskiego z Magdeburga dalej
służył w wojsku już II Brygadzie
Karpackiej Legionów w dalszym
ciągu pod dowództwem gen. Józefa Hallera. Wziął udział w bitwie
warszawskiej w 1920 roku, był zatem jednym z uczestników „cudu
nad Wisłą”. Za bohaterskie czyny
w walkach pod Radzyminem został przez Piłsudskiego odznaczony Krzyżem Niepodległości. Po
zakończeniu działań wojennych
Mikołaja dalej ciągnęło do munduru, miał to jakby we krwi . W
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wojsku nie pozostał, nie powrócił
też na gospodarstwo do Zabojek
wiedząc doskonale, że starszy
brat Janek objął ojcowiznę. Zaciągnął się do służby w Policji
Państwowej i został skierowany
do Szkoły Policji w Legionowie.
Szkolny absolwent otrzymał przydział do Komisariatu Policji w
Budkach Nieznanowskich powiat
Kamionka Strumiłowa. Policyjna
placówka umiejscowiona była na
terenie tartaku, opodal wsi. Załogę stanowili: Komendant - przodownik oraz starsi posterunkowi
– Andryszczak, Choina i Mikołaj
Zacierka. Na terenie tartaku znajdowała się także poczta, obok
przebiegała linia kolejowa Lwów
– Radziechów. We wsi Budki Nieznanowskie, po lewej stronie drogi idącej w kierunki Nieznanowa
mieszkała rodzina mojej mamy –
Wasylikowie. Moja mama Emilia
Wasylik urodziła się w 1902 roku
w rodzinie Karola i Marii zd. Semenowicz. Po niej w rodzinie Wasylików urodził się w 1904 roku
brat Władysław. Dwa lata po narodzeniu się Władka umiera mama
mojej mamy , czyli babcia Marysia. Rok później, czyli 1907 mój
dziadek Karol powtórnie żeni się,
tym razem z Anastazją Fik. Wobec zawarcia przez dziadka drugiego małżeństwa, wychowania
jego dzieci - Emilii i Władysława, podejmują się rodzice Karola – Jan i Apolonia Wasylik, czyli
moi pradziadkowie. W następnym
związku rodzą się przyrodnie:
Maria (1908), Franciszek (1913)
i Katarzyna (1915). W roku 1918
mój dziadek Karol umiera, natomiast jego druga żona Anastazja
odchodzi i pozostawia dzieci na
wychowaniu Janowi i Apolonii.
Dziadkowie muszą więc wychowywać pięcioro dzieci swojego
syna. Mama i jej brat mieli więc
niezwykle ciężkie dzieciństwo,
jednakże wychowani zostali na
dobrych i zaradnych ludzi.
Cdn.
Wspomnień wysłuchał ;
niusz Szewczuk

Euge-

Osoby pragnące dowiedzieć się
czegoś więcej o życiu na Kresach,
nabyć moją książkę pt. „Moje
Kresy” ze słowem wstępnym prof.
St. Niciei, proszone są o kontakt
ze mną tel. 607 565 427 lub e-mail
pilotgienek@wp.pl
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NON OMNIS MORIAR - NIE WSZYSCY UMRĄ
ZAPOMNIANA POETKA Z RÓWNEGO
- ZUZANNA GINCZANKA
Dla Barw Kresów KSI Aleksander Szumański

Ze starej, czarno-białej fotografii z 1938 roku patrzy
na nas uśmiechnięta, piękna młoda kobieta o dużych,
ciemnych oczach... Przyszła
na świat w Kijowie w 1917
roku, w rodzinie zasymilowanych, rosyjskich Żydów. Jej
rodzice wyjechali do Polski
niedługo po wybuchu rewolucji październikowej i zamieszkali w Równem na Wołyniu. W domu mówiło się po
rosyjsku, ale nasza bohaterka
samodzielnie nauczyła się języka polskiego...
Zuzanna Ginczanka zaczęła
pisać wiersze już w wieku 10
lat. Te pierwsze opublikowane
ukazywały się w gimnazjalnej gazetce „Echa szkolne”.
Za namową Juliana Tuwima
wzięła udział w konkursie
poetyckim w 1934 roku, ogłoszonym przez „Wiadomości
Literackie” i zdobyła w nim
wyróżnienie. Wiosną 1935
roku rozpoczęła współpracę
z „Wiadomościami Literackimi”; należała do kręgu Skamandrytów. Po ukończeniu
gimnazjum przeniosła się do
Warszawy, gdzie rozpoczęła studia pedagogiczne. Powszechnie podziwiana za swój
talent i urodę, stała się legendą przedwojennej stolicy. W
1936 roku wydała swój jedyny tomik poezji zatytułowany
„O centaurach”. Po wybuchu
II Wojny Światowej uciekła z
Warszawy do Lwowa...
Po wkroczeniu Niemców do
Lwowa w czerwcu 1941 roku
ukrywała się w tym mieście
do 1943 roku. Z tego okresu
pochodzi wiersz „Non omnis
moriar”. Utrwaliła w nim

nazwisko właścicielki mieszkania, w którym się ukrywała - gospodyni Chominowej
(która wkrótce ją wydała).
Udało się jej jednak uciec do
Krakowa. Jesienią 1944 roku
wskutek kolejnego donosu
sąsiadów została aresztowana przez Gestapo. Zginęła
najprawdopodobniej wiosną
1944 roku (a więc na krótko
przed wkroczeniem Armii
Czerwonej), rozstrzelana na
terenie niemieckiego obozu
koncentracyjnego KL Płaszów. W chwili śmierci miała
27 lat...
W artykule Małgorzaty Olszewskiej „Zuzanna Ginczanka” z grudnia 2007 roku (Culture.pl) znalazłem poniższy
fragment:
„(...) Młodzieńcze wiersze Ginczanki - zmysłowe, głoszące pochwałę życia i nieraz drastycznie odwołujące się do kobiecej
biologii i fizjologii - wyrastają
z buntu przeciw mieszczańskiemu wychowaniu. (...)
Od początku swojej drogi twórczej Ginczanka opisuje świat
również przez odwołania do
mitów i tradycji kultury: mitologii Dalekiego Wschodu
(wczesny cykl „Chińskie bajki
o La-licie” - gejszy ulepionej
z gliny i ożywionej przez zakochanego mężczyznę), mitologii starogermańskiej (wiersz
„Zygfryd”), a także do motywów i wątków z kultury śródziemnomorskiej (np. centaury)
oraz żydowskiej (wiersz „Poznanie”, którego bohaterami
są Adam i Ewa; nawiązania
do „Pieśni nad pieśniami”). W

późniejszych utworach poetki
zmysłowe doświadczanie rzeczywistości ustąpi miejsca poznawaniu świata przez pryzmat
kultury. (...)”

dze szaf niezłomnych,
Prześcieradła rozległe,
drogocenna pościel
I suknie, jasne suknie
pozostaną po mnie.

W 2015 roku Muzeum Literatury w Warszawie pokazało wystawę czasową, upamiętniającą poetkę „Tylko
szczęście jest prawdziwym
życiem”. W marcu 2017 roku,
w stulecie urodzin Ginczanki,
na ścianie domu przy ul. Mikołajskiej w Krakowie, gdzie
poetka ukrywała się przed
uwięzieniem i śmiercią, wmurowano tablicę pamiątkową.

Nie zostawiłam tutaj żadnego dziedzica,
Niech więc rzeczy żydowskie twoja dłoń wyszpera,
Chominowo, lwowianko,
dzielna żono szpicla,
Donosicielko chyża, matko folksdojczera.

Poniżej prezentuję wiersz Zuzanny Ginczanki „Wyjaśnienie na marginesie”, a także
niezwykle poruszający utwór
„Non omnis moriar”. Zbliża
się pierwszy listopada i tę łacińską sentencję zobaczymy w
czasie odwiedzin cmentarzy
na wielu nagrobkach. Zuzanna Ginczanka nie ma swojego
grobu, pamiętajmy o niej...
WYJAŚNIENIE NA MARGINESIE
Nie powstałam
z prochu,
nie obrócę się
w proch.
Nie zstąpiłam
z nieba
i nie wrócę
do nieba.
Jestem sama
niebem
tak jak szklisty strop.
Jestem sama
ziemią
tak jak rodna
gleba.
Nie uciekłam
znikąd
i nie wrócę
tam.
Oprócz samej
siebie nie znam
innej dali.
W wzdętem
płucu wiatru
i w zwapnieniu skał
muszę
siebie
tutaj
rozproszoną
znaleźć.
NON OMNIS
MORIAR
Non omnis
moriar - moje
dumne włości,
Łąki moich
obrusów, twier-

Tobie, twoim niech służą,
bo po cóżby obcym.
Bliscy moi - nie lutnia to,
nie puste imię.
Pamiętam o was, wyście,
kiedy szli szupowcy,
Też pamiętali o mnie.
Przypomnieli i mnie.
Niech przyjaciele moi
siądą przy pucharze
I zapiją mój pogrzeb i
własne bogactwo:
Kilimy i makaty, półmiski, lichtarze Niechaj piją noc całą, a o
świcie brzasku
Niech zaczną szukać cennych kamieni i złota
W kanapach, materacach,

kołdrach i dywanach.
O, jak będzie się palić w
ręku im robota,
Kłęby włosia końskiego i
morskiego siana,
Chmury prutych poduszek i obłoki pierzyn
Do rąk im przylgną, w
skrzydła zmienią ręce obie;
To krew moja pakuły z
puchem zlepi świeżym
I uskrzydlonych nagle w
aniołów przemieni.
Jan Lwowski, Zuzanna
Ginczanka i osoba nieznana.
Równe na Wołyniu, wrzesień, 1933 r., fot. Muzeum Literatury.
W czasie pisania powyższego
tekstu korzystałem z materiałów własnych oraz ogólnodostępnych informacji w
Internecie (m.in. na stronach
encyklopedii Wikipedia).
Oprac. Jarosław
(26.10.2017)

Kosiaty

Źródła:
http://www.nawolyniu.pl/artykuly/ginczanka.htm

BARWY KRESÓW - KULTURA - TRADYCJA

www.ksi.btx.pl

1 kwietnia 2019 - strona 55

„LUDOBÓJSTWO OUN – UPA” - powiat
Przemyślany- JÓZEF WYSPIAŃSKI
Anna Małgorzata Budzińska

Mam przed sobą bardzo ciekawe opracowanie dotyczące
okrutnych czasów i bestialskich mordów na ludności polskiej na terenach powiatu przemyślańskiego na polskich
Kresach.
Zaplanowana przez ukraińskich nacjonalistów w1929r. czystka etniczna została dopiero realizowana w 1943 r. Na Wołyniu
miała swoje apogeum w lipcu 1943r.a na terenach Małopolski
Wschodniej w kwietniu1944r.
Autorem tej książki i wydawcą jest Józef Wyspiański i jest to
już trzecie z kolei jego opracowanie na ten temat. We wstępie czytamy: „Ludobójstwo OUN-UPA” jest uzupełnieniem
dwóch wcześniejszych publikacji-„Barbarzyństwa OUN-UPA” i „Zbrodnie OUN-UPA”-zawierających opisy napadów ukraińskich nacjonalistów na Polaków i polskie zagrody
w pow. Przemyślany (woj. Tarnopol) w latach 1939-1945.
Łącznie te trzy publikacje będą stanowiły najpełniejszy zbiór
opisów bandyckich akcji i ich skutków”
Te trzy książki mają podobne okładki i stanowią trzy tomy tej
samej historii, różnią się tylko tytułami.

Józef Wyspiański to emerytowany nauczyciel fizyki, przede
wszystkim, a także techniki, elektroniki i informatyki. To także autor książek: „Kokardy z powojennych tasiemek”, „Żołnierze ze świrskiego lasu” i 3 tomy o atakach OUN-UPA.
Ponadto od r. 1992 jest społecznym redaktorem i wydawcą
kwartalnika adresowanego do byłych mieszkańców i ich
potomków z powiatu przemyślańskiego pt. „Spotkania Świrzan”, w którym można spotkać losy ludzi i wydarzenia z nimi
związane.
Pan Józef urodził się w Świrzu i po II wojnie światowej został
przeniesiony wraz z rodzicami do Dłużyny. Potem uczył się
w Zgorzelcu, studiował we Wrocławiu i pracował w szkołach
w Pieńsku i w Lubinie. Tak więc nieobca jest mu kresowa tułaczka i losy ludzi pochodzących z Kresów.
Jego wysiłki w dokumentowaniu historii były docenione medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej i Krzyżem Drugiej Obrony Lwowa.
Przejdźmy teraz do najnowszej książki autora, wydanej już w
tym roku.
„Ludobójstwo OUN-UPA” składa się jakby z dwóch części.
Pierwsze rozdziały to okoliczności napadów OUN-UPA w
poszczególnych gminach: Przemyślany, Gliniany, Dobrzanica, Dunajów, Janczyn, Kurowice, Pohorylce, Świrz, Zadwórze. Są tam relacje świadków, wspomnienia rodzin. Uzupełnieniem są zdjęcia, dokumenty, a nawet rysunki i obraz z
tamtych wydarzeń.

krwawych wydarzeń na Kresach będzie trudniejszy. Poszukiwań prawdy kresowej nie można jednak przerwać
ani zakończyć. (…) Liczę na pomoc Czytelników w tych
poszukiwaniach – by jak najmniej ofiar pozostało bezimiennych.”
Druga część książki to różne ciekawe analizy. Pierwsza
wstrząsająca- metody uśmiercania wyliczone w punktach…! Jest też o kulcie Bandery w literaturze, o fałszywych relacjach, o skutkach ludobójstwa, o walce o historyczną prawdę o Holokauście na Ukrainie, o działaniach
antybanderowskich w Polsce. Autor jednak nie potępia
całego narodu ukraińskiego. Mówi o bandytach, a wiadomo, że w każdym narodzie są ludzie i ludziska, są ci o
złotych sercach, a są także bandyci. Na Ukrainie doszło
do krwawych rzezi na Polakach, ale nie brakowało też
sprawiedliwych Ukraińców, którzy ratowali Polaków- i o
nich też pisze pan Józef w swojej książce.
Na koniec przytoczę fragment wiersza Andrzeja Winogrodzkiego pt. Nadzieja. Wiersz ten w całości opublikowany jest na stronie http://www.nawolyniu.pl/artykuly/
wiersze.htm
Z pamięci krwawej rosną plony
na przyszłość lepszą w naszych dziejach;
w miejsce rozpaczy, żalu, gniewu
niech rodzi się i trwa nadzieja!
Czas w krew i zbrodnię
i w nienawiść hojny,
czas ziemi w ogniu
i w płomieniach wojny Już minął! Czas pożogi,
zbroczonej krwią ideologii!
I niech już nigdy człowiek więcej

3-mord w Pohorycach (12.02.1944r.) – obraz Mieczysława Lewandowskiego

Oto dwie ofiary bestialsko zamordowane:
1- Okładkia

4-Maria Zadwórna ( lat 19) z Żędowic

w sąsiedzkiej krwi nie nurza ręce!
Co było bólem - bólem będzie
a co pamięcią - nią zostanie,

Możemy sobie wyobrazić ile trudu poświęcił ten człowiek,
żeby zebrać aż tak dużo informacji, relacji i dokumentów dotyczących tego tragicznego wycinka naszej historii...
To były lata żmudnych poszukiwań, kilometry przejechanych
dróg by się spotkać z rodzinami tych, których te zdarzenia
dotyczyły, to były rozmowy, szukanie w archiwach, w księgach parafialnych, wszędzie tam gdzie się dało. Do tego jeszcze spotkania autorskie, starania, by te okrutne fakty ujrzały
wreszcie światło dzienne i zaistniały w świadomości historycznej narodu.

ale nad wszystkim niech rozkwitnie

Mozolna praca Józefa Wyspiańskiego wydała owoce dla nas i
dla przyszłych pokoleń.

na świeżą łąkę życia!

trudne i trwałe pojednanie.
A w innym wierszu autor nawołuje:
Druhu z Wołynia, Podola, Galicji wyjdźmy z czasu śmierci

Pamięć zostanie
Takich ofiar było w powiecie przemyślańskim wiele….
W ostatniej książce Wyspiańskiego są informacje o 194
takich osobach.
Pan Józef pisze:

2-Józef Wyspiański

„Nie tracę nadziei, że jeszcze uda się ustalić nowe fakty
i nazwiska ofiar ludobójstwa, zwłaszcza z miejscowości
położonych na południu powiatu przemyślańskiego. Choć
czas działa na niekorzyść badaczy… Dość nieliczne już
grono świadków, ich dojrzały wiek i rozproszenie w kraju
nie ułatwiają prowadzenia poszukiwań. Jest oczywiste, że
z każdym rokiem dostęp do bezpośrednich uczestników

bo nie może umrzeć;
płacz czarnych tablic
w strumieniach światła!
Osoby zainteresowane zakupem książki mogą skontaktować się z autorem
Józefem Wyspiańskim poprzez e-mail: erjotwulubin@
wp.pl Cena książki to 20 zł wraz z wysyłką.
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WIELCY ZAPOMNIANI LWOWIANIE
– LEOPOLD STAFF POETA TRZECH EPOK

Aleksander Szumański
Leopold Staff (ur. 14 listopada
1878 roku we Lwowie, zm. 31
maja 1957 roku w Skarżysku-Kamiennej) – polski poeta, tłumacz i eseista. Jeden z najwybitniejszych twórców literatury
XX wieku, kojarzony głównie
jako przedstawiciel współczesnego klasycyzmu; prekursor
poezji codzienności, związany
także z franciszkanizmem i parnasizmem. Zaliczany do czołowych poetów młodopolskich, w
okresie międzywojennym stał
się duchowym przywódcą skamandrytów. Już za życia nazywany „pomnikiem polskiej
poezji”, postrzegany jako wzór
klasyka i artysty-mędrca.
W latach 1897-1901 studiował
na uniwersytecie im.Jana Kazimierza we Lwowie prawo, filozofię i romanistykę. Uhonorowany tytułem doktora honoris
causa Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracował także jako
członek, a później wiceprezes
Polskiej Akademii Literatury,
wydawca dzieł filozoficznych.
Pomimo otaczającej go sławy,
starał się nie wyjawiać szczegółów swojego życia, w tym też
celu w okresie późnej starości
spalił niemal całą swoją osobistą korespondencję.
W ciągu sześćdziesięciu lat
twórczego życia, liryka Staffa podlegała wewnętrznym
przemianom, których stałym
elementem było pojmowanie
poezji jako ocalenia sumienia i
nauki służącej osiąganiu pełni
człowieczeństwa.
W ujęciu Staffa poeta jest przeznaczony do tego, aby – nawet
w obliczu wojny czy też rozkładu klasycznych wartości – zachował umiar i harmonię, głosił
sprawiedliwość oraz nadzieję
odrodzenia. Nienaganna forma
oraz kult ładu i spokoju sprawiły, że łączono go z nurtem apollińskim polskiej poezji.
Głównym zainteresowaniem całej jego twórczości był przy tym
„konkretny, pojedynczy człowiek”, osoba ludzka jako nieskończona wartość sama w sobie. W tomie „Szumiąca muszla”
Staff objawił się jako autor subtelnych erotyków. Osobne zbiory wierszy poświęcił tematyce I
Wojny Światowej („Tęcza z łez
i krwi”) oraz poszukiwaniu mistycznych doświadczenia Boga
(„Ucho igielne”).
Tom „Wysokie drzewa” stał się
wyraźnym postulatem zamiłowania Staffa do „spokojnego,
sensownego” i majestatycznego
piękna Natury przeciwstawionej
Historii i miejskiej cywilizacji.
Novum przyniósł rozsławiony przez skamandrytów tomik
„Ścieżki polne”, sławiący we
wzniosłym stylu wiejską codzienność oraz – pozorną niepoetyckość – psów, wołów, kur czy wy-

wozu gnoju.
Leopold Staff był jednym z najwybitniejszych
przedstawicieli XX-wiecznego klasycyzmu.
Tworzył na przestrzeni półwiecza
w trzech okresach literackich Młodej Polsce, Dwudziestoleciu
Międzywojennym i w latach powojennych, zachowując swój niepowtarzalny, indywidualny styl.
Wydał kilkanaście tomów wierszy, uprawiał dramatopisarstwo
i eseistykę literacką. Był też wybitnym tłumaczem poezji, prozy i
tekstów filozoficznych.
Urodził się we Lwowie, jako syn
lwowskiego cukiernika. Beata
Obertyńska w swoich „Wspomnieniach” pisze:
„Wiedziało się o nim tyle tylko,
że jego ojciec, a potem owdowiała matka, mieli we Lwowie cukiernię. I to wszystko. Przychodził i był, lubili go wszyscy”.
Po ukończeniu V Gimnazjum
Klasycznego we Lwowie, w latach 1897-1901 Leopold studiował na Uniwersytecie Lwowskim,
z początku prawo i administrację,
później zaś filozofię i romanistykę”.
Zarówno prawo, jak i administracja nie za bardzo go interesowały. Odwiedzał więc też seminaria
filozoficzne sławnego profesora
Kazimierza Twardowskiego oraz
seminaria romanistyczne nie
mniej sławnego profesora Edwarda Porębowicza. Słuchał również
wykładów znakomitego przyrodnika, profesora Józefa Nusbauma,
a także interesował się medycyną” - pisze Witold Szolginia w
„Tamtym Lwowie”.
Staff uczęszczał również na wykłady polonistyczne oraz brał aktywny udział w działalności Kółka Filozoficznego i Kółka Literackiego Czytelni Akademickiej.
Warto podkreślić za Szolginią, że
„już jako dziecko namiętnie czytał wszystko, co tylko znalazł w
rodzinnym domu. No, i to także,
co zdołał wypożyczyć u sąsiadów
i znajomych”.
Uwielbiał pisarstwo Józefa Ignacego Kraszewskiego, utwory
Adama Mickiewicza i Williama
Szekspira, których spore fragmenty znał na pamięć. Wtedy to
też pod wpływem „Pana Tadeusza” obudziły się w nim poetyckie ambicje, pragnął pisać jak
nasz wielki wieszcz.
Już po latach Staff w jednym ze
swoich odczytów, wygłoszonych
w Polskiej Akademii Literatury w
marcu 1934 roku wspominał tamten młodzieńczy zapał:
„Nie wiadomo, jak i kiedy pół
książki, jeżeli nie więcej, umiało
się na pamięć, i to na wyrywki.
Co więcej, rymy i rytmy zaczęły kusić do myśli tak zuchwałej,
że niemal bluźnierczej: a gdyby
tak samemu spróbować takich
rymów i rytmów, które teraz zdawały się takie łatwe i proste”.

/ Leopold Staff - rok 1909

I chłopak, nagrodzony niegdyś w
szkole tym czerwono oprawnym
arcydziełem, licząc niewiele nad
lat tuzin, począł sam parać się
rzemiosłem rymarskim. Zamówił
sobie natchnienie na czas po odrobieniu lekcji. I co dzień, między
szóstą i siódmą wieczorem, ze
ślepą pasją kropił możliwie największą ilość wierszy.
Ambicja była wyścigowa: chodziło o to, aby „Pana Tadeusza”
przewyższyć ilością wierszy
choćby o tysiąc. Nie tylko rymy
były w tym podobne, ale i akcja
toczyła się w sposób przedziwnie pokrewny. Najlepiej było z
opisami przyrody. Umiało się je
tak świetnie na pamięć, były tak
trafne i piękne, że żal było zastępować je innymi. Więc wprawiało
się je żywcem w rodzący się poemat...”.
W 1898 roku poeta wchodził w
skład lwowskiej redakcji wydawanego w Krakowie pisma akademickiego „Młodość”. Przez
kilkanaście lat przełomu XIX i
XX w. był także uczestnikiem poetyckich spotkań i dyskusji grupy
„Płanetnicy”, która schodziła się
we Lwowie w willi Maryli Wolskiej „Zaświecie”. Maryla Wolska matka Beaty Obertyńskiej,
spoczywa na Cmentarzu Łyczakowskim.
W domu tym - willi :”Zaświecie”

zbierało się w latach 1900-1905
grono literatów i poetów „młodego Lwowa”. „Płanetnicy” nie
mieli jakiegoś wspólnego programu poetyckiego, zbierali się jednak, by czytać i omawiać własne
utwory.
Wśród nich wymienić należy:
Marylę Wolską, Józefa Ruffera,
Antoniego Moullera, Ostapa Ortwina i Leopolda Staffa. Począwszy od 1901 r., kiedy to Staff wydał swój debiutancki tomik z sonetami, zatytułowany „Sny o potędze”, prawie co roku ukazywały
się w druku nakładem lwowskiej
Księgarni Polskiej Bernarda Połanieckiego kolejne zbiory jego
poezji.
Do roku 1914 wyszło ich aż dwanaście. Stanisław Lem w książce
„Życie wśród wielu” relacjonuje
tamten tak ważny dla literatury
polskiej czas:
„Kiedy odezwał się po raz pierwszy u wstępu stulecia, dla Lwowa
było to zdarzenie wielkie. Od długiego bowiem czasu nie urodził
się tu żaden poeta, który by tak
wstępnym bojem zdobył wszystko: rozgłos, czytelników, teatr i
krytykę”.
Granatowe tomiki ze srebrnym
nadrukiem, ukazujące się nakładem Połanieckiego, widziało się
w szkole, na uniwersytecie, w
domach prywatnych, w wypoży-

czalniach stale były w czytaniu.
Teatr grał z powodzeniem jego
dramaty „Skarb” i „Godivę”,
pisma codzienne ubiegały się o
nowe utwory Staffa, a krytycy,
już nie lwowscy, ale krakowscy i
warszawscy obwieścili, że talent
wszedł do literatury pierwszorzędny.
Jan Kasprowicz w młodzieńcu
uznał nie tylko kolegę - przyjacielem był mu najbliższym. Trzeba było mądrości Staffa i jego
spokoju, aby wśród tych kadzideł
pochwalnych nie dostać zawrotu głowy. Przeciwnie, był tym
wszystkim jakby zawstydzony,
zawsze skromny i cichy, nawet w
czasie gwarnych libacji na jego
cześć - małomówny.
Szczupły, drobny, o twarzy smutnej, okolonej słabym, czarnym
zarostem - przemykał się koło kamienic, najmniej chcąc zwracać
na siebie uwagę”. W latach 19011903 Staff przebywał we Francji i
Włoszech. Z podróży tych wracał
do Lwowa, gdzie wszelkie wrażenia, jakie mu one dały, przelewał
na papier.
Wiódł życie bardzo pracowite. Zasłynął, obok nowatorskiej
poezji, licznymi tłumaczeniami. Przyswoił bowiem polskim
czytelnikom arcydzieła średniowiecznej i renesansowej literatury
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włoskiej, m.in.:
„Kwiatki św. Franciszka z Asyżu” (1910), pisma Leonarda da
Vinci, Michała Anioła.
Wspomnieć należy, że w latach
1909-1914 Staff redagował tzw.
bibliotekę Symposion, zawierającą wybory z dzieł wielkich pisarzy i filozofów.
Współpracował także z redakcjami różnych pism, w tym „Lamusa” (1909-1913) i „Museion”
(1911, 1913). W 1915 r. wraz z
wieloma innymi mieszkańcami
Lwowa, zajętego przez Rosjan,
został ewakuowany w głąb Rosji.
Jako uchodźca dotarł do Charkowa na Ukrainie, w którym przeżył kilka ciężkich, wojennych lat.
Kiedy Polska odzyskała swą utraconą niepodległość, powrócił do
niej, lecz nie zamieszkał już we
Lwowie, lecz w Warszawie.
W latach 1920-1921 współredagował wraz z Wacławem Berentem i Stefanem Żeromskim
miesięcznik „Nowy Przegląd
Literatury i Sztuki”. Publikował
na łamach „Masek” (1918), „Tygodnika Ilustrowanego” (19181923), „Kuriera Warszawskiego”
(1922-1927), „Gazety Polskiej”
(1931-1939).
Należał do Towarzystwa Literatów i Dziennikarzy Polskich,
którego w roku 1924 był wiceprezesem, zaś w latach 1924-1931
prezesem.
Od 1933 roku pełnił także funkcję wiceprezesa Polskiej Akademii Literatury. Leopold Staff był
dwukrotnym laureatem Państwowej Nagrody Literackiej - w roku
1927 i 1951.
W 1929 roku otrzymał nagrodę
Lwowa, zaś w 1938 roku - Warszawy. Wśród innych nagród wymienić należy: Nagrodę Ziemi
Krakowskiej (1947 r.), Pen Clubu
za twórczość przekładową (1948
r.), doktorat honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego (1939
r.) i Uniwersytetu Jagiellońskiego
(1948 r.). Okres okupacji, podczas której brał udział w tajnym
nauczaniu, a następnie lata 19491957 spędził w Warszawie.
Zmarł 31 maja 1957 roku w Skarżysku-Kamiennej,
pochowany
zaś został w Alei Zasłużonych na
warszawskich Powązkach.
„Jego poezja - jak pisze Jerzy
Kwiatkowski - stanowi w tej skali jedyny w polskiej literaturze
przykład zdumiewającej długowieczności. (...) Staff jest współtwórcą paru okresów literackich
chętnie przez historyków literatury zwanych epokami. W każdej
z nich odgrywa rolę pierwszoplanową”.
Twórczość poetycką zaczął Staff
jako modernista. Powiedzieć
trzeba jednak, że jego debiutancki
tomik zatytułowany „Sny o potędze” (1901 r.), którym zajął od
razu miejsce wśród najwybitniejszych liryków polskich XX w.,
stanowił próbę przezwyciężenia
młodopolskiego dekadentyzmu.
Młody poeta śmiało przeciwstawił modnym hasłom - głoszącym
kult chorobliwości, wyczerpania, niemocy ducha, zatracenia i
śmierci - własne stanowisko, będące uwielbieniem istnienia:

BARWY KRESÓW - KULTURA - TRADYCJA
„Chcę żyć! Żyć!” - wołał w wierszach poeta!
Jego liczne utwory przesycone są
filozofią ładu i zgody z życiem.
Choć w „Snach o potędze” sporo
było jeszcze wierszy melancholijno-pesymistycznych, to jednak tytułowy cykl wraz z otwierającym tom sonetem „Kowal”
wprowadzał inną niż dotychczas
tonację.
Z kolei w „Dniu duszy” (1903),
zawierającym jeszcze w niektórych utworach maeterlinckowską
atmosferę metafizycznego strachu i tragicznych przeczuć, pojawiają się cykle – „Matka”, wprowadzający temat macierzyństwa,
i „Dzień pracy”, podnoszący do
wartości sakralnej pracę chłopa.
To właśnie w tym tomiku padają
jakże ważne dla całej twórczości
poety trzech epok słowa:
„O, życie moje! Bądź mi święte i
olbrzymie!” - pochodzące z wiersza „Nienazwany”. Na sposób
postrzegania przez niego świata
i pisania o nim niezaprzeczalny
wpływ wywarł Fryderyk Nietzsche, jak zresztą na całą epokę
młodopolskich poszukiwań metafizycznego sensu bytu.
Jednakże Staff filozofię „woli
mocy” Nietzschego pojmował
w swoisty, niesprzeczny z wartościami chrześcijańskimi sposób, dzięki czemu przełamywał
w twórczości swej epoki prymat
modernistycznego
pesymizmu
(wynikającego z koncepcji Schopenhauerowskiej) oraz postawy
dekadenckiej.
Odrzucił to wszystko, co kłóciło
się z etyką chrześcijańską - więc
przede wszystkim indywidualną
moralność, pogardę dla litości i
altruizmu. W „Kowalu” dowodzi
przecież, że najwyższym celem
człowieka jest osiągnięcie mocy i
poczucia wewnętrznego ładu. Ta
potrzeba harmonii stanie się już
odtąd gwiazdą przewodnią jego
poetyckich uniesień. Bo to właśnie Staff z ówczesnych poetów
najbardziej konsekwentnie realizował w swej twórczości zasady
klasycyzmu.
Potwierdza to Irena Maciejewska,
która w książce „Leopold Staff.
Lwowski okres twórczości” pisze:
„Staff uznawany jest za najwybitniejszego w poezji polskiej
XX wieku przedstawiciela klasycyzmu, rozumianego zarówno
jako poetyka twórczości, jak też
filozofia ładu i zgody z życiem,
radości i pochwały istnienia”.
Wielki poeta pragnął uleczyć z
dekadenckiej choroby woli i depresji psychicznej swoje pokolenie. Przyjął więc szybko postawę
stoika, poprzez którą emanował
w wierszach spokojem i zgodą na
świat taki, jakim jest:
„Teraźniejszością nie zgięty, nie
zatrwożony przyszłością (...)
przetrwam wszystko, jak posąg
pogodny” - powie w utworze
„Marek Aureliusz mówi”, pochodzącym z tomu „Uśmiechy godzin” (1910 r.).
Od klasycyzmu w poezji Leopolda Staffa prosta już droga do franciszkanizmu, który tak mocno

zaważył na jego twórczych poszukiwaniach Boga. Dążenie do
harmonii ze światem wyraża się
w pozostawieniu za sobą wszelkich ambicji wielkomiejskich i
odnalezieniu sensu egzystencji
ludzkiej w prostocie codziennych
zajęć.
Tematykę tę porusza wiersz zatytułowany „Pokój wsi” (z tomu
„Ptakom niebieskim”, 1905 r.).
W całym tym tomie poeta zrywa z programową młodopolską melancholią, a zwraca się w
stronę chrześcijaństwa i filozofii
świętego z Asyżu, skąd czerpie
dla siebie pogodne rozwiązanie
dręczącej go we wcześniejszych
utworach zagadki ludzkiego bytu.
W interpretacji Staffa św. Franciszek jest przede wszystkim
kochającym życie głosicielem
radości, harmonii istnienia i miłości. Zaprzeczone więc zostały
tu znów dwa elementy współtworzące młodopolski tragizm: zło
i śmierć. Pod wpływem postaci
świętego stworzył on w swojej
poezji model człowieka pięknego
i dobrego, radosnego i zarazem
znającego rolę cierpienia.
W kolejnych tomikach Staff nobilituje codzienność, zbliżając się
z humanitarną postawą ku problemom życia społecznego. Zaliczyć tutaj należy: „Ścieżki polne”
(1919 r.), „Ucho igielne” (1927
r.), „Wysokie drzewa” (1932 r.)
czy „Barwę miodu” (1936 r.).
Dokonuje się w nich ostateczne
zacieśnienie z pejzażem i kulturą
polską. Ten jego realizm w niezwykle wysublimowanej postaci,
opromienionej franciszkańskim
umiłowaniem życia, będzie się
odtąd przewijał we wszystkich
jego tomach.
Nie sposób nie powiedzieć paru
słów również o tomie jego wierszy religijnych, zatytułowanym
„Ucho igielne” (1927 r.), za który został nagrodzony Państwową
Nagrodą Literacką.
Cały zbiór przepaja tonacja ewangeliczno-franciszkańska. Zaufanie Bogu i pokora zastąpiły ostatecznie młodzieńcze zafascynowanie „potęgą”. Kiedy wybuchła
II Wojna Światowa, ten piewca
antyku i miłośnik śródziemnomorskiej kultury bardzo bolał
nad destrukcją ustabilizowanego
świata wartości („Martwa pogoda”, 1946 r.).
Nastroje katastroficzne w jego
wojennej poezji przezwyciężyła
jednak ostatecznie wiara w Boga.
A oto jeden z piękniejszych wierszy Leopolda Staffa:
DESZCZ JESIENNY
O szyby deszcz dzwoni, deszcz
dzwoni jesienny
I pluszcze jednaki, miarowy,
niezmienny,
Dżdżu krople padają i tłuką w
me okno...
Jęk szklany... płacz szklany... a
szyby w mgle mokną
I światła szarego blask sączy się
senny...
O szyby deszcz dzwoni, deszcz
dzwoni jesienny...
Wieczornych snów mary po-
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wiewne, dziewicze
Na próżno czekały na słońca
oblicze...
W dal poszły przez chmurną
pustynię piaszczystą,
W dal ciemną, bezkresną, w dal
szarą i mglistą...
Odziane w łachmany szat czarnej żałoby
Szukają ustronia na ciche swe
groby,
A smutek cień kładzie na licu
ich miodem...
Powolnym i długim wśród
dżdżu korowodem
W dal idą na smutek i życie tułacze,
A z oczu im lecą łzy... Rozpacz
tak płacze...
To w szyby deszcz dzwoni,
deszcz dzwoni jesienny
I pluszcze jednaki, miarowy,
niezmienny,
Dżdżu krople padają i tłuką w
me okno...
Jęk szklany... płacz szklany... a
szyby w mgle mokną
I światła szarego blask sączy się
senny...
O szyby deszcz dzwoni, deszcz
dzwoni jesienny...
Ktoś dziś mnie opuścił w ten
chmurny dzień słotny...
Kto? Nie wiem... Ktoś odszedł i
jestem samotny...
Ktoś umarł... Kto? Próżno w
pamięci swej grzebię...
Ktoś drogi... wszak byłem na jakimś pogrzebie...
Tak... Szczęście przyjść chciało,
lecz mroków się zlękło.
Ktoś chciał mnie ukochać, lecz
serce mu pękło,
Gdy poznał, że we mnie skrę
roztlić chce próżno...
Zmarł nędzarz, nim ludzie go
wsparli jałmużną...
Gdzieś pożar spopielił zagrodę
wieśniaczą...
Spaliły się dzieci... Jak ludzie w
krąg płaczą...
To w szyby deszcz dzwoni,
deszcz dzwoni jesienny
I pluszcze jednaki, miarowy,

niezmienny,
Dżdżu krople padają i tłuką w
me okno...
Jęk szklany... płacz szklany... a
szyby w mgle mokną
I światła szarego blask sączy
się senny...
O szyby deszcz dzwoni, deszcz
dzwoni jesienny...
Przez ogród mój szatan szedł
smutny śmiertelnie
I zmienił go w straszną,
okropną pustelnię...
Z ponurym, na piersi
zwieszonym szedł czołem
I kwiaty kwitnące przysypał
popiołem,
Trawniki zarzucił bryłami
kamienia
I posiał szał trwogi i śmierć
przerażenia...
Aż, strwożon swym dziełem,
brzemieniem ołowiu
Położył się na tym kamiennym
pustkowiu,
By w piersi łkające przytłumić
rozpacze,
I smutków potwornych
płomienne łzy płacze...
To w szyby deszcz dzwoni,
deszcz dzwoni jesienny
I pluszcze jednaki, miarowy,
niezmienny,
Dżdżu krople padają i tłuką w
me okno...
Jęk szklany... płacz szklany... a
szyby w mgle mokną
I światła szarego blask sączy
się senny...
O szyby deszcz dzwoni, deszcz
dzwoni jesienny...
Opracował dla „KSI”
Aleksander Szumański
Dokumenty, źródła, cytaty:
http://pl.wikipedia.org/wiki/
Leopold_Staff
http://www.lwow.home.pl/
naszdziennik/staff.html Piotr
Czartoryski - Sziler „Nasz
Dzienik”
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Nasze serwisy
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My gazety tak mamy - uwielbiamy reklamy

Ten numer gazety
powstał dzięki
Agencji Reklamowej
BARTEXPO

www.kresy.info.pl

- targi, reklama, poligrafia
- komputery i sieci internetowe,
- hosting, konta internetowe
-domeny i skrzynki pocztowe
- nagłośnienie

www.wolyn.org

02-670 Warszawa ul. Puławska
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22 8534397 ; 501 153340
Poszukujemy wolontariuszy do
prowadzenia serwisów.
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