
KALENDARIUM 
LUDOBÓJSTWA.
MAJ 1944 ROK

W nocy z 30 kwietnia na 1 maja 
1944 roku: We wsi Dobraczyn 
pow. Sokal banderowcy zamordo-
wali 20 Polaków, w tym 3 rodziny, 
oraz 1 Ukraińca.
We wsi Lubliniec .....strona 14

Przed Wołyniem był 
wrzesień... Ukraińscy 
sojusznicy Hitlera w
Kampanii Wrześnio-
wej 1939 roku
W 2019 r. obchodzimy 80. roczni-
cę utraty niepodległości przez Pol-
skę. To ważne dla każdego Polaka 
wydarzenie nie powinny pozosta-
wać bez echa. Przede wszystkim 
młode pokolenia Polaków winno 
znać prawdę o tamtych czasach, 
tym bardziej, że niektóre wydarze-
nia z września 1939 r. ....strona 23

DZIAŁANIA 27 WO-
łYŃSKIEJ DYWIZJI 
PIECHOTY AK
Bój obronny pod Holadynem i 
przejście do lasów szackich Po 
stoczeniu boju pod Sokołem od-
działy dywizji, które przebiły się 
z okrążenia w nocy z 20 na 21 
kwietnia 1944 r., zatrzymały się w 
lesie 4 km na południowy wschód 
od Smolar Rogowych na odpoczy-
nek. W rejonie tym stacjonowały 
sowieckie oddziały partyzanckie 
ze zgrupowania Iwanowa, z który-
mi w ciągu nocy nawiązał łączność 
ppor. „Mohort” w celu uzyskania 
danych o zaminowaniu terenu 
oraz ustalenia drogi przemarszu 
oddziałów polskich. oddziały pol-
skie skierowano do rejonu Smolar 
Stoleńskich. Tu zarządzono odpo-
czynek, ubezpieczając się od pół-
nocy dwoma batalionami: I/45 pp 
„Gzymsa”  ....strona 31

Moje Kresy -Włady-
sława Żółtaniecka cz.2
Tato Karol nie żył, potem zmarł 
jej dziadek Jan. Było ich pięcio-
ro, pozostało gospodarstwo na 
którym trzeba było pracować, a 
w nim ogród, krowy, kury, gęsi. 
Wszystko trzeba było zrobić. Wła-
dek mimo woli szykowany był na 
gospodarza, mama miała zostać 
krawcową, szyła. Gdy wyszła za 
mąż przestała szyć innym, robiła 
to tylko dla swojej rodziny. Wspo-
mnieć należy o dalszych losach ro-
dzeństwa mojej mamy. Brat Wła-
dek ożenił się z Anną Mostową z 
Pawłowa, miejscowości położonej 
koło...strona 37

Z KRESÓW DO 
W R O C Ł AW I A - 
MATKA BOŻA 
ZWYCIĘSKA Z MA-
RIAMPOLA
Zaczynam nowy cykl kresowych 
artykułów. To będą tylko cztery 
odcinki, ale jakże ważne dla Kre-
sowian! Najczęściej pisałam o iko-
nach, obrazach chrześcijańskich 
malowanych na drewnie. Teraz 
opiszę losy maryjnych obrazów 
malowanych na płótnie. Nie jest 
jednak ważna technika, nie ważny 
jest rozmiar, ani nawet artystyczny 
aspekt tych dzieł. ....strona 39

Nowy Zawód – Dziwna 
nazwa, ciekawa histo-
ria
Szukając materiałów dotyczących
pokazania czytelnikom Kresów w 
pełnych barwach natknąłem się 
przypadkowo na ciekawy artykuł 
Tetiany Denisiewicza...strona 41

Ludwik Gronowski
fotograf wołyński
„Zdjęcia Ludwika Gronowskiego -
nieskazitelnie zaobserwowane i 
wykonane - tworzą niemalże ba-
jeczną atmosferę okresu między-
wojennego (fotografie na dole). 
Przedstawiają między innymi 
fragmenty pejzaży o różnych po-
rach roku i ludzi, ....strona 42
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Porucznik Czesław Mi-
chalski ps. „Bączek”
odszedł na ostatnią 
kwaterę
Czesław Michalski pseudonim 
„Bączek” urodził się 6 lipca 1930 
r. w Kowlu. Był najmłodszym z 
pięciorga dzieci Franciszka Mi-
chalskiego i Bronisławy z domu 
Muszyńskiej. W listopadzie 1943 
r., bardzo wielu młodych ludzi z 
Kowla, bezpiecznym szlakiem 
Zielona, Radomle, Janówka, do-
tarło do Zasmyk. Ponieważ w 
kowelskiej konspiracji był brat, 
siostra i szwagier, młody Czesio, 
podsłuchał ich rozmowy...strona 3

Zasmyccy  „Jastrzę-
biacy”
Uważnie oglądający film „Wołyń”
Wojtka Smarzowskiego na pewno
pamiętają scenę, w której jedni 
Polacy przekazują informacje o 
zbliżającym się frontalnym ataku 
OUN-UPA i ostrzegają, drudzy 
zaś lekceważą ten sygnał nie do-
puszczając myśli żeby oto sąsiad 
napadał na sąsiada dlatego tylko 
że ten drugi jest Polakiem. Wielu 
z nich nie dopuszczała takiej myśli 
zwłaszcza, że..strona 6

Klęska giedroycizmu
31 marca i 21 kwietnia odbyły się
wybory prezydenckie na Ukrainie.
W obu turach przy wysokiej fre-
kwencji wygrał je Wołodymyr 
Zełenski, uzyskując 30,24 % oraz 
73,22 % głosów. Dotychczasowy 
prezydent Petro Proszenko dostał 
15,95 % oraz 24,35 % głosów, 
Wysoką wygraną Zełenskiego 
od dawna zapowiadały sondaże 
przedwyborcze......strona 7.

Stanisłówka 1944 - 
2019
Wasyl Sydor, ps. „Szełest” do-
wódca UPA na terenie Małopolski 
Wschodniej rozkazuje: „Nieustan-
nie uderzać w Polaków aż do wy-
niszczenia ich do ostatniego z
tych ziem. W niektórych przypad-
kach wezwać Polaków do termi-
nowego opuszczenia ziem ukra-
ińskich.” Pierwsze ulotki UPA w 
powiecie żółkiewskim, pojawiają
się 4 kwietnia 1944 roku. Są 
m.in. rozrzucane i przybijane na 
drzwiach domów polskich miesz-
kańców Mostów Wielkich... Za-
czyna się ostateczna rozprawa z 
„cużeńcami” [obcymi]. Znikają i 
giną przedstawiciele miejscowych
elit: księża, leśnicy,......strona 8

OUN - UPA MOR-
DERCY POLAKÓW 
MAJĄ W POLSCE 
SWOJE POMNIKI
Sprawa powstawania pomników 
upamiętniających „bohaterstwo” 
oprawców z UPA nurtuje Pola-
ków od dawna. Od niepamiętnych 
czasów, w miejscach gdzie docho-
dziło w latach 1939-1947 do rzezi 
ludności polskiej, dokonanej przez 
oddziały .....strona 9

„Walka UPA z Niem-
cami” w dokumentach 
z 1944 r.
Poniżej przytoczone są dokumenty
ukraińskie i niemieckie dotyczące 
zawieranych porozumień OUN-
-UPA z Niemcami w 1944 roku. 
Jednoznacznie obalają one lanso-
wany mit o walkach ........strona 11

P O R O S Z E N K O 
Z M I A Ż D Ż O N Y ! 
W I AT R O W Y C Z 
ODEJDZIE?
Ukraina ma nowego prezydenta
Wołodymira Zelenskiego, który w 
drugiej turze wyborów dosłownie
zmiażdżył urzędującą głowę pań-
stwa Petro Poroszenkę.....strona 13

Zielone Świątki 

Miesiąc maj jest bogaty w różnego rodzaju święta, szczególnie o randze państwowej, ale tym rzazem nie 
o nich chcemy przypomnieć. Zielone Święta, potocznie zwane „Zielone Świątki „, wywodzą się z czasów 
pogańskich. Pierwotnie nawiązywały one do obrzędów związanych ze świętem rolników i pasterzy. Tradycją 
były różne zabawy ludowe oraz dekorowanie ( majenie) domostw majową zielenią. Kościół już w III w chrze-
ścijaństwa zaadaptował to święto, jako – Zesłanie Ducha Świętego na apostołów - czyniąc je najważniejszym 
po Bożym Narodzeniu i Wielkanocy. Te święta mają przypominać nam radosny moment, kiedy to na zebra-
nych w wieczerniku apostołów zstąpił Duch Święty. .....dokończenie na stronie 10
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KOSZALIN PRZYJMIE 
RODZINĘ REPATRIANTÓW Z 
KAZACHSTANU
Redakcja

Kampania mobilna o 
ukraińskim ludobój-
stwie na obywatelach 
II RP  - Lublin
Redakcja 

Pielgrzymka na Kresy 13.09 - 17.09 
2019r.
Stanisław Szarzyński

Klub Inteligencji Katolic-
kiej   w Przemyślu;
Stowarzyszenie Pamięci 
Polskich Termopil i 
Kresów w Przemyślu 
RedakcjaStowarzyszenie Pamięci Polskich 

Termopil i Kresów w Przemyślu  
im. Ks. Bronisława Mireckiego  i 
Klub Inteligencji Katolickiej  w 
Przemyślu zapraszają  na piel-
grzymkę na Kresy w 100. Rocz-
nicę Odzyskania Niepodległości  
w dniach 13 do 17 września 
2019r.

Program pielgrzymki:

13.09.piątek  - Przemyśl – zwie-
dzanie-– Truskawiec – Stryj 
–Stanisławów -Msza św. (obiado-
kolacja ,  nocleg, śniadanie).

14.09. sobota – Stanisławów 
–zwiedzanie - Klasztor w Boł-
szowcach – Dytiatyn ( Polskie 
Termopile – Msza św. i  uro-
czystość państwowa  przy po-
mniku  poległych Polaków za 
Ojczyznę w  99.rocznicę bitwy 
z bolszewikami).             Po uro-
czystości  przejazd  i zwiedzanie  
Monasterzysk  - Buczacza  i do 
Klasztoru Sióstr Niepokalanek w 
Jazłowcu ( obiadokolacja, nocleg 
,śniadanie)

15.09. niedziela – zwiedzanie, 
- Jazłowiec –( Msza św). - Czort-
ków – Trembowla – Tarnopol 
(obiadokolacja ,nocleg, śniada-
nie)

16.09. poniedziałek – zwiedza-
nie - Tarnopol – Złoczów – Ole-
sko – Busk – Horpin ( Polskie 
Termopile – modlitwa przy po-
mniku pamięci Orląt Lwowskich 
) Żółkiew  - Msza św. ( obiado-
kolacja, nocleg, śniadanie)

17.09. wtorek – zwiedzanie - 
Żółkiew – Lwów – Msza św. w 

Kaplicy Cmentarza  Obrońców  
Lwowa,  - Przemyśl.

Pielgrzymka organizowana jest 
podobnie jak w ubiegłym roku 
pod duchowym przewodnictwem  
ks. prałata Stanisława Czenczka 
– Kapelana Stowarzyszenia 
PPTiK  i KIK  oraz kilku księży z 
Archidiecezji Przemyskiej.

Zgłoszenia uczestnictwa w piel-
grzymce przyjmuje (od  7maja 
2019r.)    Stanisław Szarzyński – 
prezes SPPTiK, KIK w Przemy-
ślu,  tel.608-611-549

 
Zapraszają   do   udziału  w  pielgrzymkach: 

Niżankowice –  środa, 1 maja  2019r. 
Pielgrzymka piesza do Sanktuarium Matki Bożej 
Opatrzności w Niżankowicach  - Msza  Św. odpu-
stowa  o  godz. 11.00 (czasu polskiego), 

Pielgrzymka rowerowa: Rowerowy Rajd Pamięci  Ofiar 
„Golgoty Lacka i Dobromila”-    pod honorowym pa-
tronatem  Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie.

Trasa Rajdu: Przemyśl Malhowice ( odprawa granicz-
na rowerzystów o godz.9.00) do Dobromila  i  Solanek 
Dobromilskich w Lacku,  gdzie w czerwcu 1941r.  so-
wieckie NKWD zamordowało Polaków, Ukraińców i 
Żydów.  
Przekroczenie tymczasowego przejścia granicznego w 
Malhowicach  w godz. 9.00 -12.00,     powrót w godz. 
14.00 -17.00 ( na podstawie paszportu) 
Info: Stanisław Szarzyński – prezes SPPTiK, KIK w Przemyślu,  tel.608-611-549

Miasto Koszalin przyjmie 
określoną imiennie rodzinę 
repatriantów z Kazachstanu i 
pomoże jej się osiedlić. Będzie 
ona już piątą sprowadzoną do 
Koszalina w ciągu ostatnich 
dwóch lat.
Wskazana imiennie trzyosobowa 
rodzina repatriantów z Kazach-
stanu zostanie sprowadzona w 
2019 r. do Koszalina. Sekretarz 
miasta Koszalina Tomasz Czu-
czak poinformował, że będzie 
to piąta z kolei rodzina, która w 
ciągu ostatnich dwóch lat osiedli 
się w Koszalinie. Trzy wskaza-
ne przez miasto zostały sprowa-
dzone, czwarta „nieoznaczona, 
wyznaczona przez Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji jest w drodze”.
Zgodnie z uchwałami przyjęty-
mi jednomyślnie przez radnych 
miejskich na ostatniej sesji, spro-
wadzanej rodzinie przyznany 

zostanie lokal komunalny przy 
placu Kilińskiego ze standardo-
wym wyposażeniem. Do czasu 
jego udostępnienia nowym osad-
nikom miasto pokryje koszty 
pobytu i wyżywienia w bursie 
szkolnej.
Rodzina, po zamieszkaniu w lo-
kalu komunalnym, przez trzy 
miesiące będzie zwolniona z 
opłat czynszowych. Udzielona 
zostanie jej pomoc finansowa. 
Chodzi o 700 zł dla osoby pełno-
letniej przyznane maksymalnie 
na 12 miesięcy i wypłacane, gdy 
nie osiąga ona dochodu w wyso-
kości minimalnego wynagrodze-
nia. Dzieci otrzymają 500 zł do 
czasu uzyskania świadczenia wy-
chowawczego. Miasto pokryje 
koszty biletu miesięcznego miej-
skiej komunikacji dla wszystkich 
członków rodziny sprowadzonej 
z Kazachstanu.
Repatriantom finansowane będą: 

nauka języka polskiego, tłuma-
czenia dokumentacji związanej z 
uzyskaniem polskich dokumen-
tów oraz wydanie tych ostatnich.
Dodatkowa pomoc wynikająca 
z uzasadnionych potrzeb ży-
ciowych, z urzędu lub na wnio-
sek repatriantów, będzie mogła 
zostać udzielona maksymalnie 
przez 2 lata od dnia przekrocze-
nia polskiej granicy.
Miasto, zapewniając repatrian-
tom lokal mieszkalny, może 
ubiegać się o dotację z budżetu 
państwa w wysokości nieco po-
nad 164 tys. zł.
Średni koszt poniesiony przez 
miasto Koszalin w związku 
z osiedleniem się każdej z 
trzech rodzin sprowadzonych z 
Kazachstanu w latach 2017-2018 
wyniósł ok. 40 tys. zł.

Za: PAP/RIRM

Celem zbiórki jest zebranie fun-
duszy na tygodniową kampanię 
informującą społeczeństwo o 
ukraińskim ludobójstwie na Pola-
kach, które miało miejsce na Wo-
łyniu i w Małopolsce Wschodniej 
w latach 1939-1947.
Historia jest cały czas fałszowana 
przez stronę ukraińską a w na-
szym Kraju niestety jeszcze nie 
doczekaliśmy się rządów, które 
pozwolą naszym dzieciom uczyć 
się w szkołach o tragedii, która 
spotkała nas z rąk ukraińskich są-
siadów. Musimy sami walczyć o 
PAMIĘĆ i PRAWDĘ dla naszych 
bestialsko pomordowanych Ro-
daków, którzy po dziś dzień dalej 
leżą w haniebnych dołach śmierci 

bez szansy na ekshumacje i kato-
licki pochówek.

To będzie czwarta kampania mo-
bilna Fundacji „Wołyń Pamięta-
my”. Pierwsza została zrealizo-
wana w Warszawie w dniach od 
4 lutego do 10 lutego 2019 roku 
, druga we Wrocławiu w dniach 
od 19 do 25 marca, trzecia w 
Przemyślu w dniach od 23 do 29 
kwietnia. Samochód będzie wy-
posażony w głośnik z którego bę-
dzie odtwarzany tekst informują-
cy o ukraińskim ludobójstwie na 
obywatelach II RP. 
Tu konto-link na które można 
wpłacać: 

https://zrzutka.pl/kampania-mobilna-o-ukrainskim-ludobojstwie-na-polakach-lublin
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Porucznik Czesław Michalski ps. „Bączek” 
odszedł na ostatnią kwaterę
Bogusław Szarwiło
Czesław Michalski pseudonim 
„Bączek” urodził się 6 lipca 1930 
r. w Kowlu. Był najmłodszym z 
pięciorga dzieci Franciszka Mi-
chalskiego i Bronisławy z domu 
Muszyńskiej. W listopadzie 1943 
r., bardzo wielu młodych ludzi z 
Kowla, bezpiecznym szlakiem 
Zielona, Radomle, Janówka, do-
tarło do Zasmyk. Ponieważ w  
kowelskiej konspiracji był brat, 
siostra i szwagier, młody Czesio, 
podsłuchał ich  rozmowy o wy-
marszu grupy do Zasmyk. Wyko-
rzystał tą informację dołączając 
się do młodych ochotników. Fak-
tycznie w tym czasie w fazie two-
rzenia znajdował się drugi z od-
działów partyzanckich AK  pow. 
kowelskiego  pod dowództwem 
por. Michała Fijałki ps. „Sokół”.

 Generalnie do partyzantki nie 
przyjmowano dzieci, ale dzięki 
krewnemu, młodego ochotnika 
przyjęto  na gońca do tworzonej 
kompanii  por. Stanisława Ką-
dzielawy ps. „Kania”,  z oddziału 
„Sokoła”.  Bardzo szybko trafił w 
środek potyczek polsko- ukraiń-
skich. 9 listopada Niemcy zwinęli 
swój polowy garnizon, w czeskim 
miasteczku Kupiczów.   11 listo-
pada wkroczyli doń banderowcy, 
a Czesi zwrócili się do polskich 
partyzantów o pomoc.  Stosunko-
wo niewielki oddział UPA dość ła-
two został wyparty z miasteczka, 
przez oddział „Jastrzębia” (por. 
Władysława Czermińskiego). 
Ukraińcy  jednak nie zrezygno-
wali i już następnego dnia rozpo-
częli oblężenie osady, znacznie 
większymi siłami.  12 listopada 

1943 r.150 osobowy  oddział „Ja-
strzębia”, z częścią kompanii por. 
„Kani”   przygotował atak na Ku-
piczów. Goniec „Bączek”, bo taki 
pseudonim przyjął Czesław Mi-
chalski, znalazł się w Kupiczowie. 
13 listopada koło południa doszło 
do ostrego starcia i wymiany 
ognia obu stron. W nocy siły pol-
skie rozpędziły atakujących Ukra-
ińców. 14 listopada po południu, 
po wydzieleniu z oddziału „Ja-
strzębia” 40 osobowej grupy par-
tyzantów pod dowództwem sierż. 
Romana Grosa ps. „Grzmot”, jako 
obsady placówki kupiczowskiej, 
polscy partyzanci wrócili do Za-
smyk.. 4 grudnia (1943 r.) nastąpi-
ła wymiana załogi   tej placówki. 

Młody partyzant wrócił do Ste-
fanówki koło Zasmyk, gdzie sta-
cjonowały oddziały partyzanckie 
AK. Jednak  święta Bożego Na-
rodzenia 1943 r. nie tylko oddzia-
ły „Jastrzębia” i „Sokoła”, ale i 
„Łuna” spędziły ponownie w Ku-
piczowie, a to z powodu przygoto-
wań polskiej konspiracji do reali-
zacji Akcji „Burza” na Wołyniu.   
15  stycznia 1944 r. Komendant 
Okręgu AK Wołyń, ogłosił rozkaz 
koncentracji wszystkich oddzia-
łów partyzanckich Wołynia. 28 
stycznia 1944 r. na  odprawie do-
wódców w Suszybabie, ogłoszono 
powstanie (odtworzenie przedwo-
jennej) 27 Dywizji Piechoty. Tym 
sposobem partyzant „Bączek” 
znalazł się w I batalionie „Soko-
ła” (50 pp.) i I kompanii „Kani”, 
w III plutonie. Nieco później zo-
stał gońcem przy sztabie  zgrupo-
wania „Gromada” mjr „Kowala” 

(Jana Szatowskiego). W okresie 
wielkanocnym 1944 r., wraz ze 
sztabem dotarł do Stawek, gdzie 
po ciężkich walkach zajmował się 
także dowozem rannych do szpi-
tala polowego. 

Dzień 20 kwietnia, w dywizji, 
poświęcono na przygotowania do 
długiego marszu oraz decydują-
cego uderzenia w celu przebicia 
się z okrążenia. Po całodniowym 
przygotowaniu, około godz. 20:00 
kolumna ruszyła. 

Kolumna czołowa w sile pięciu 
batalionów, po przejściu przez 
Neretwę utraciła łączność z po-
zostałą częścią sił dywizji, poko-
nała tory kolejowe w Terebejkach 
prawie bez walki i maszerowała 
w kierunku miejscowości Sokół. 
„Bączek” w tym czasie przeby-
wał przy batalionie „Jastrzębia”, 
czyli na końcu kolumny. Zbliżał 
się świt, kiedy Niemcy, zaalar-
mowani na całej linii, otworzyli 
z bunkrów morderczy ogień do 
zbliżających się do torów oddzia-
łów. Jednocześnie od Lubom-
la nadjechał pociąg pancerny i 
zagrodził drogę przez tory. Pod 
ogniem broni maszynowej i dział 
pociągu pancernego oddziały pol-
skie wycofały się z zasięgu ognia i 
przeszły do lasów pod Zamłyniem 
i Rakowcem. Tym sposobem los 
„Bączka” związał go z batalionem 
„Jastrzębia” (II/50 pp.), gdzie na-
dal pełnił funkcję gońca. 

Był świadkiem, jak  w nocy z 
21 na 22 kwietnia, por. „Jastrząb 
”prowadząc oddział, liczący około 
300 ludzi, zbliżył się do torów w 
rejonie Jagodzina. Niemcy otwo-
rzyli zmasowany  ogień na pod-
chodzącym do torów batalionie. 
W takiej sytuacji przejście przez 
tory stało się niemożliwe. Batalion 
wycofał się do lasów mosurskich, 
pozostając  w okrążeniu, ale nie 
zaprzestał walki. W tym okresie 
do „Jastrzębia” dołączyli rozbit-
kowie z różnych oddziałów, któ-
rym w pojedynkę groziła śmierć z 
rąk Niemców bądź nacjonalistów 
ukraińskich. Wymykając się licz-
nym obławom i klucząc po bagni-
stych terenach lasów mosurskich, 
po 68 dniach podążając szlakiem 

dywizji w nocy z 23/24 czerwca 
1944 r. przekroczyli Bug pod Za-
błociem.  Dołączyli do  dywizji w 
Ostrowie Lubelskim. Po rozbro-
jeniu dywizji przez sowietów  w 
Skrobowie, „Bączek”  dostał się 
razem  z „Jastrzębiem” do Cheł-
ma, gdzie się rozstali. 

Nie wiedząc co z sobą począć  
wrócił do Lublina, gdzie zgłosił 
się do swojego oddziału interno-
wanego na Majdanku. Jak wiado-
mo wielu żołnierzy dywizji wcie-
lono do armii Berlinga. Jednak 14 
letni partyzant, raczej do tego się 
nie kwalifikował. Po wielu pe-
rypetiach dotarł do Dęblina, tam 
wykorzystał okazję nauki i  ukoń-
czył szkołę mechaniczną. Następ-
nie wyjechał do Pionek, gdzie 
podjął pracę, założył rodzinę i 
mieszkał tam aż do śmierci. Przez 
wiele lat pracował w tutejszych 
zakładach chemicznych (foto po 
lewej). Czesław Michalski był 
współorganizatorem środowiska 
27. WDP AK  zarówno  w War-

szawie, jak i  nieco później w te-
renie. Do śmierci nie tylko utrzy-
mywał stały kontakt z żołnierzami 
27. WDP AK w całym kraju, ale 
również czynnie uczestniczył w 
„żywych lekcjach historii” organi-
zowanych dla młodzieży. Odwie-
dzał również Wołyń i miejsca ze 
szlaku walki Wołyńskiej Dywizji. 
Wziął również udział w filmie:”  
Legenda 27 Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty  AK”  (fioto cz.b.) przy-
wołując wspomnienia wydarzeń i 
kolegów.  

Czesław Michalski, jeden z 
najmłodszych żołnierzy dywi-
zji, zmarł 21 kwietnia 2019 r., 
w roku 75 rocznicy powstania i 
walk 27 WDP AK.  

Został pochowany 24 kwietnia 
2019 r. na cmentarzu komunal-
nym w Pionkach.  Pamięć o nim, 
tak jak i o innych żołnierzach Wo-
łynia pozostanie z nami, zapisana 
w patriotycznej historii Kresów II 
RP.

/ Skwer Wołyński w Warszawie. Bączek stoi wraz z pielęgniarkami 27 WDP AK.
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Podziękowanie na obchodach 
„Stanisłówka 1944 - 2019” 
Marian Szlapański – ps. „Orzeł””

Polacy – Rodacy – Przyjaciele
„Stan zdrowia nie pozwolił mnie 
uczestniczyć w tej tak wzniosłej 
uroczystości, ale cały czas by-
łem, jestem i będę duchem oraz 
sercem w Stanisłówce - głównej 
bazie mej macierzystej jednostki: 
1. Kompanii 19. Pułku Piechoty 
Armii Krajowej.

Upamiętnienie tragicznych wyda-
rzenia jakie miały miejsce w dniu 
14 kwietnia 1944 roku odbyło się 
na polskiej ziemi, na której żyły 
pokolenia Polaków, po sąsiedzku 
z Rusinami - Ukraińcami. Harmo-
niczne współżycie obojga naro-
dów skończyło się po brutalnym i 
zdradzieckim napadzie na tą pięk-
ną polską wieś. Napadzie dokona-
nym przez zbrojne bandy szowi-
nistów i faszystów z OUN-UPA 
opętanych chorą ultranacjonali-
styczną ideologią. Stanisłówka 
się obroniła ale wówczas upadła 
Najjaśniejsza Rzeczypospolita, a 
razem z Nią padła wolna Ukraina. 
Nieszczęśliwie potoczyły się na-
sze wspólne losy. 

Dziś po Stanisłówce zostały pust-
kowia, chaszcze, krzaki i symbo-
liczny krzyż na mogile poległych 
obrońców, ale pamięć przetrwała 
i wierzę, że trwać będzie. Duże 
uznanie, podziękowanie, należy 
się tym, którzy przyczynili się do 
upamiętnienia tamtych tragicz-
nych wydarzeń, w formie posta-
wionych krzyży w Stanisłówce 
i pomników oraz odbudowy ko-
ścioła parafialnego w Mostach 
Wielkich. Moim obowiązkiem 
jest podziękowanie tym wszyst-
kim, którzy tą pamięć pielęgnują:

Przewielebnemu Proboszczowi 
Igorowi Korzydło z parafii Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny i św. Antoniego w Wielkich 
Mostach życzę dużo zdrowia i 
wytrwałości w budowie porozu-
mienia między Polakami i dobry-
mi Ukraińcami oraz godne kiero-
wanie Parafią Polskiego Kościoła.

Strażnikowi Narodowej Pamięci - 
liderowi polskiej społeczności w 
powiecie Żółkiewskim: Panu Ma-

rianowi Kładnemu i Jego Szanow-
nej małżonce, którzy przywitali 
Pielgrzymów z Polski tradycyj-
nym kresowym karawajem (chle-
bem i solą) życzę dużo zdrowia i 
dalszego zapału i wytrwałości w 
tym co robią od lat.

Państwu Genowefie i Tadeuszowi 
Pękal – rodowitym Stanisłówko-
wiczanom, dziękuję za powrót do 
naszej małej wspólnej Ojczyzny. 
Dziękuję za wychowanie dzieci, 
wnuków i prawnuków w zgodzie 
z tradycjami i hasłami jakie nam 
- Kresowiakom przyświecają od 
setek lat: Bóg, Honor i Ojczyzna!

Dziękuję Komendantowi Warty 
Honorowej, występującemu w 
moim imieniu – Panu Adamowi 
Gryczmanowi ze Zmotoryzo-
wanej GRH im. gen. Stanisława 
Maczka, za godne reprezentowa-
nie wojskowych tradycji oręża 
polskiego. 

Szczere podziękowania za obec-
ność i podniosłą przedmowę, 
składam na ręce Konsula Rzeczy-
pospolitej Polskiej we Lwowie – 
Panu Wlodzimierzowi Sulgostow-
skiemu.

My, żołnierze Armii Krajowej 
broniliśmy Polaków woj. Lwow-
skiego i biliśmy banderowców 
ramię w ramię z oddziałem por. 
„Ordy” z Narodowej Organizacji 
Wojskowej. Dlatego też dziękuję 
przedstawicielom Stowarzysze-
nia Rodzin Żołnierzy Wyklętych. 
Potomków Ostatnich Rycerzy: 
Henryce Gruszce i Aleksandrze 
Moroń - córkom Tadeusza Prze-
woźnika ps. «Kuba”, żołnierza 
Narodowych Sił Zbrojnych, za 
obecność i pamięć o tych których 
„nie ma już”. Z całego serca ży-
czę Wam również abyście mogły 
godnie i z honorami pochować 
stryja – Jana Przewoźnika - ps. 
„Ryś”, zdradziecko zamordowa-
nego przez komunistycznych 
oprawców w 1946 roku w trakcie 

tzw. „Operacji Lawina”. Łączę się 
w modlitwie o odnalezienie Jego 
doczesnych szczątek.

Ślę serdeczne podziękowania 
redaktorom Polskie Radio Lwów: 
Pani Ewie Karlik i Pani Marii Pyż, 
za relacjonowanie uroczystości i 
wszelaką pomoc udzieloną bez-
interesownie uczestnikom Piel-
grzymki.

Dziękuję również Szefom Instytu-
tu Pamięci Narodowej oraz Urzę-
du do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych, za przesła-
nia i podtrzymanie na duchu nas 
wszystkich. Panu prof. Krzyszto-
fowi Szwagrzykowi z Biura Po-
szukiwań i Identyfikacji IPN ży-
czę wytrwałości w wielkim dziele 
jakie Najwyższy Panu wyznaczył: 
w poszukiwaniu poległych i po-
mordowanych bohaterów. Niech 
dobry Bóg sprawi aby Pan odna-
lazł mego dowódcę, zamordowa-
nego w Sosnowcu końcem 1946 
roku: Aleksandra Kassarabę, ps. 
„Kamień”, zastępcę naszego uko-
chanego Komendanta Onufrego 
Kuźniara, ps. „Popiel”. 

Szczególne podziękowania należą 
się sprawiedliwym Ukraińcom i 
Ich potomkom, którzy 

są, byli i zawsze będą naszymi 
braćmi. Chylę czoła śp. Panu Mar-
maszowi, odważnemu Ukraińco-

wi, który dokładnie 20 lat temu 
wraz z Panem Kładnym ustawił 
krzyż na szczątkach mych kole-
gów poległych w trakcie Bitwy.

Na samym końcu dziękuję orga-
nizatorowi Pielgrzymki na Kre-
sy, Prezesowi Stowarzyszenia 
Kryptonim T-IV, Panu Marcinowi 
Kruszyński, wnukowi mego towa-
rzysza broni: Władysława Bryka, 
ps. „Brzask”. Niech Pan się nie 
poddaje w tym co Pan robi. Pański 
dziadek, a mój wojenny kolega, 
kieruje Pańskimi drogami i działa-
niami. Jest Pan wykonawcą Jego 
woli i testamentu, a testamentem 
tym jest Polska!

Dziękuję bardzo wszystkim wy-
mienionym i niewymienionym za 
udział w Pielgrzymce na Kresy 
i Uroczystościach w Stanisłów-
ce. Dziękuję Wam za odwagę, 
dziękuję za to, że przybyliście na 
Stanisłówkę pod polskimi flaga-
mi i sztandarami. Mam nadzieję 
i żywię głęboką wiarę, że pamięć, 
którą pielęgnujecie i przekazuje-
cie kolejnym pokoleniem prze-
trwa na wieki. Cześć i Chwała 
Bohaterom!”

Prezes Oddziału Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajo-
wej

Kapitan Marian Szlapański – ps. 
„Orzeł”»



www.ksi.btx.pl                                                                                                                                                                                                                             1 maja 2019  - strona 5

Na następne pięć lat w Ołyce za-
planowany jest szereg działań 
związanych z renowacją głównych 
zabytków historycznych i archi-
tektonicznych miasta. Koszty od-
budowy szacuje się na 1,147 mld 
hrywien.
Restauracja zabytków wpisana jest 
w Obwodowy program renowacji 
dziedzictwa historyczno-architek-
tonicznego osady typu miejskiego 
Ołyka na lata 2019–2024, opraco-
wany przez Wołyńską Obwodową 
Administrację Państwową.
Ołyka wpisana jest na listę za-
bytkowych miejscowości Ukra-
iny. Jednak zabytki miasteczka są 
skrajnie zaniedbane, w szczegól-
ności z powodu ich niewłaściwego 
użytkowania, a zatem wymagają 
ochrony, renowacji i przemyśla-
nego wykorzystania. Zgodnie z 
programem chodzi nie tylko o 
odnowienie Zamku Radziwiłłów 
w Ołyce, Kolegiaty Świętej Trój-
cy, bramy wjazdowej fortyfikacji 
miejskich, kościoła św. Piotra i 
Pawła, cerkwi Świętej Trójcy, cer-
kwi Ofiarowania Pańskiego, dro-
gi prowadzącej do Ołyki, kaplicy 
cmentarnej i zespołu sztucznych 
jezior, ale także o tworzenie rozbu-
dowanej infrastruktury.
Prace przewidziane w ramach 
programu obejmują: budowę no-
wego gmachu na 170 miejsc dla 
Wołyńskiego Obwodowego Szpi-
tala Psychiatrycznego Nr 2 w celu 
przeniesienia go z terenu Zamku 
Radziwiłłów, dwóch budynków 
na 16 mieszkań dla osób miesz-
kających obecnie w historycznej 
części miasta, szkoły i przed-
szkola; restaurację i renowację 11 
zabytków architektury; uporząd-

kowanie zaniedbanego cmenta-
rza; remont drogi Derno-Ołyka i 
renowację drogi prowadzącej do 
Ołyki wyłożonej tzw. trylinką; 
rekonstrukcję i rozbudowę infra-
struktury oczyszczania ścieków; 
opracowanie pięciu nowych tras 
turystycznych, tworzenie tablic i 
znaków informacyjnych, założe-
nie pola kempingowego; otwarcie 
centrum informacji turystycznej; 
opracowanie strony internetowej 
miasta i stworzenie sieci instytucji 
muzealnych w odnowionych za-
bytkach.
Środki na prace mają pochodzić z 
budżetu państwowego, obwodo-
wego i od samorządów lokalnych.
«Wdrożenie programu zapewni 
renowację zabytków położonych 
w Ołyce, ich przetrwanie dla przy-
szłych pokoleń, a także da impuls 
do zmian w zakresie ochrony 
dziedzictwa architektonicznego w 
obwodzie wołyńskim i pozwoli 
stworzyć odpowiednie warunki do 

pozyskiwania środków od inwe-
storów prywatnych i organizacji 
międzynarodowych» – czytamy w 
uzasadnieniu programu.
Obwodowy program renowacji 
dziedzictwa historyczno-architek-
tonicznego osady typu miejskiego 
Ołyka na lata 2019–2024 ma zo-
stać zatwierdzony na posiedzeniu 
Wołyńskiej Rady Regionalnej. 
Dopiero wtedy możliwe będzie 
jego wdrożenie.
Należy zauważyć, że w tym roku 
w planach rady obwodowej jest 
także organizacja międzynarodo-
wej konferencji naukowej z okazji 
870. rocznicy pierwszej pisemnej 
wzmianki o Ołyce oraz 455-le-
cia nadania miejscowości praw 
miejskich, na co w budżecie ob-
wodowym zaplanowano 60 tys. 
hrywien.

Olga SZERSZEŃ
Fot. Agnieszka Bąder

14 kwietnia katolicy obchodzili 
Niedzielę Palmową. W tym dniu 
do Lubieszowa zawitali goście z 
Polski, ze Stowarzyszenia «Wo-

łyński Rajd Motocyklo-
wy».
Po zakończeniu mszy 
świętej w kościele św. 
Cyryla i Metodego 
członkowie Stowarzy-
szenia «Wołyński Rajd 
Motocyklowy» byli 
świadkami lekcji języ-
ka polskiego w szkole 
niedzielnej działającej 
przy Lubieszowskim 
Oddziale Stowarzysze-
nia Kultury Polskiej 

na Wołyniu im. Ewy Felińskiej. 
Wcześniej pomogli wyposażyć 
szkolną salę. Tym razem przeka-

zali placówce podręczniki oraz 
inne książki w języku polskim, a 
także mapę Europy.

Proboszcz kościoła ksiądz An-
drzej Kwiczala opowiedział 
uczniom o katolickich trady-
cjach, związanych z Niedzielą 
Palmową i Wielkanocą, życząc 
wszystkim wesołych świąt, po-
koju w rodzinach oraz na Ukra-
inie. Nauczycielka Julia Cha-
rytoniuk oraz uczniowie szkoły 
niedzielnej podzielili się swoją 
wiedzą o największych świętach 
chrześcijańskich i podziękowali 
za okazane wsparcie.

W Wołyńskim 
Muzeum Krajo-
znawczym została 
otwarta wystawa 
zdjęć i dokumen-
tów «Trzy lata w 
Muzeum Wołyń-
skim» przedsta-
wiająca działal-
ność polskiego 
archeologa, bada-
cza Wołynia Jana 
Fitzkego.
Jan Józef Fitzke 
urodził się 12 stycznia 1909 r. w 
Gdowie (obecnie województwo 
małopolskie). W 1929 r. ukończył 
gimnazjum w Krakowie. Arche-
ologią pasjonował się już od cza-
sów gimnazjalnych: uczestniczył 
w wykopaliskach w powiecie 
sandomierskim, często zwiedzał 
Muzeum Archeologiczne w Kra-
kowie Polskiej Akademii Umie-
jętności.
W latach 1929–1933 studiował 
antropologię i prehistorię na Wy-
dziale Filozoficznym Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego. Swoją 
pracę magisterską młody badacz 

poświęcił neolitowi w jaskiniach 
krakowskich. Od 1930 r. Jan 
Fitzke był członkiem Polskiego 
Towarzystwa Archeologicznego. 
Jego prace ukazywały się w cza-
sopismach «Przegląd Archeolo-
giczny» i «Z otchłani wieków». 
Często uczestniczył w badaniach 
archeologicznych i publikował 
dużo prac naukowych. W latach 
1933–1935 pracował w Muzeum 
Etnograficznym w Łodzi, a na-
stępnie w Krakowie. Brał udział 
w kolejnych badaniach archeolo-
gicznych i publikował dużo zwią-
zanych z nimi prac naukowych.

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

1W przededniu Świąt Wielkanoc-
nych w Polonijnym Stowarzy-
szeniu Kulturalno-Oświatowym 
w Tarnopolu odbyły się zajęcia 
związane z malowaniem pisanek.

W sobotę 13 kwietnia członkowie 
stowarzyszenia wraz z dziećmi 
zebrali się w Tarnopolskiej Szkole 
Rzemiosł, aby nauczyć się robić 
pisanki. Warsztaty poprowadziła 

wykładowczyni Szkoły Rzemiosł, 
członek PSKO Natalia Urbańska.

Uczestnicy poznali historię po-
wstania i rozpowszechnienia pi-
sanki, jej regionalne odmiany i 
rodzaje. Zarówno dzieci, jak i 
dorośli mieli okazję do wypróbo-
wania swoich talentów artystycz-
nych, co zaowocowało pięknymi 
efektami końcowymi.

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

Darczyńcy z Polski przywieźli paczki 
dla szkoły niedzielnej w Lubieszowie 
MONITOR WOŁYŃSKI

Z prasy polonijnej 
Warsztaty pisankarskie 
w Tarnopolu  
MONITOR WOŁYŃSKI

Powstał pięcioletni plan renowacji 
zabytków Ołyki
MONITOR WOŁYŃSKI

Badacz Wołynia: w Łuc-
ku została otwarta wy-
stawa z okazji 110-lecia 
urodzin Jana Fitzkego 
MONITOR WOŁYŃSKI



1 maja 2019 - strona 6                                                                                                                                                                                                                              www.ksi.btx.pl                                                                                                                                   

„Kaci Wołynia. Najkrwawsi 
Ludobójcy Polaków”
Tomasz Specyał 

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

Polacy mają prawo wiedzieć, 
kto stał za rzezią wołyńską. Kto 
ją zaplanował, wydawał rozkazy 
i likwidował polskie skupiska, 
mordując ich mieszkańców.

Ilu Polaków zamordowano w 
czasie czystki etnicznej na Wo-
łyniu, dokładnie nie wiadomo. 
Przyjmuje się, że 100 tysięcy, 
choć i to jedynie liczba szacun-
kowa. Znamy jednak nazwiska 
głównych katów Wołynia. Tych, 
którzy ową zbrodnię przygoto-
wywali i tych, którzy ją zreali-
zowali.

Tworzą one listę ukraińskich 
zbrodniarzy o poglądach ban-
derowskich. Nie ulega bowiem 
wątpliwości, że to właśnie ban-
derowska frakcja Organizacji 
Ukraińskich Nacjonalistów 
odpowiada za przygotowanie i 
przeprowadzenie rzezi Polaków 

na Wołyniu.
Na kartach niniejszej książki 
pojawiają więc główni autorzy 
i aktorzy tamtej tragedii. Dla 
większości z nich mordy i li-
kwidacja polskich siedlisk na 
Wołyniu stanowiły ukoronowa-
nie walki z państwem polskim, 
którą zaczynali z reguły jeszcze 
w szkole średniej, przechodząc 
wszystkie stopnie nacjonali-
stycznego wtajemniczenia. 
Ich bezpośrednie wskazanie i 
przypomnienie jest tym waż-
niejsze, że na Ukrainie uchodzą 
oni dziś w większości za boha-
terów narodowych, a nie zbrod-
niarzy. Ponadto prawda o wo-
łyńskim holocauście Polaków 
jest zamazywana, a jej fałszywy 
obraz narzucany polskiemu spo-
łeczeństwu.

Książka ta powinna trafić do bi-
blioteki każdego miłośnika Wo-

łynia. Zwłaszcza do potomków 
tamtejszych mieszkańców oraz 
wszystkich tych, którzy nie chcą 
dopuścić, aby przepadła pamięć 
o bestialsko pomordowanych i 
prawda o ich oprawcach.

 Marek A. Koprowski

Pisarz, dziennikarz, historyk 
zajmujący się losami Polaków. 
Plonem jego wypraw i poszuki-
wań jest wiele książek, z czego 
kilkanaście ukazało się nakła-
dem Wydawnictwa Replika. Za 
serię książek pod wspólnym ty-
tułem Wołyń otrzymał Nagrodę 
im. Oskara Haleckiego w kate-
gorii „Najlepsza książka popu-
larnonaukowa poświęcona hi-
storii Polski w XX wieku”. Jest 
też laureatem nagrody „Polcul 
– Jerzy Bonicki Fundation” za 
działalność na rzecz utrzymania 
kultury polskiej na Wschodzie.

Zasmyccy 
„Jastrzębiacy”

Andrzej Łukawski 
Uważnie oglądający film „Wołyń” 
Wojtka Smarzowskiego na pewno 
pamiętają scenę, w której jedni 
Polacy przekazują informacje o 
zbliżającym się frontalnym ataku 
OUN-UPA i ostrzegają, drudzy 
zaś lekceważą ten sygnał nie do-
puszczając myśli żeby oto sąsiad 
napadał na sąsiada dlatego tylko 
że ten drugi jest Polakiem. Wie-
lu z nich nie dopuszczała takiej 
myśli zwłaszcza, że całkiem nor-
malnym było zjawisko mieszania 
się poprzez zawieranie związków 
małżeńskich Polek z Ukraińcami i 
odwrotnie. 
Leon Karłowicz w swojej książce 
„Jastrzębiacy” przywołuje wła-
śnie te fakty pisząc o atmosferze 
niepewności i wyczekiwania z 
jakimi od początku wiosny roku 
1943 zetknęli się mieszkańcy nie 
tylko powiatu kowelskiego  ale 
już całego Wołynia. Intensywność 
początkowo pojedynczych ataków 
UPA na polskie gospodarstwa 
wzrastała od początku roku co 
powodowało powstawanie mniej/
bardziej przygotowanych do dzia-
łania samoobron.  
O nadchodzącym ze strony UPA 
zagrożeniu informowały też co-
raz częściej kolportowanie polskie  
ulotki które dotarły również do 
najbardziej polskiej wsi powiatu 
kowelskiego jakim były Zasmyki i 
tam równie prężnie kolportowano 
je po okolicznych wioskach. 
Karłowicz w swojej książce pisze: 
W dniu 10 lipca 1943 roku Kilku-
nastoosobowa grupa młodzieży z 
Radowicz pod dowództwem ppor. 
Henruka Nadratowskiego - „Zni-
cza” vel Wilkonia -wyruszyła 
otwarcie z bronią na ramieniu 
do Zasmyk, przechodząc w biały 
dzień przez duże ukraińskie wsie 
-Tahaczyn i Piórkowicze. Był to 
początek -jak pisze dalej Karło-
wicz- późniejszego oddziału „Ja-
strzębia”, a zarazem zaczątek 27 
Wołyńskiej Dywizji AK, o czym 
zresztą wtedy nikt jeszcze nie my-
ślał. 1 

Pragnę zwrócić uwagę na to, że 
Karłowicz pisze to właśnie o mło-
dzieży której patriotyczne wycho-
wanie i obowiązek obrony przed 
agresorem powinno stanowić 
przykład dla powojennego poko-
lenia Polaków.
Młodzież ta trafiła na podatny 
grunt ponieważ Zasmyki były 
doskonale zorganizowaną wsią z 
kościołem, nową szkolą w której 
działały liczne organizacje jak 
„Związek Rezerwistów”, „Strze-
lec”, „Orlęta”, Katolickie Stowa-
rzyszenie Młodzieży Męskiej i 
Żeńskiej jak również dobrze pro-
sperujące Kółko Rolnicze oraz  
Teatr Amatorski.
To wszystko sprawiło, że o Zasmy-
kach mówiono jako o RZECZ-
POSPOLITEJ ZASMYCKIEJ a 
bardziej szczegółowo opisuje to 
Bogusław Szarwiło na stronie po-

święconej 27 WDP AK. 2

Młodzież zasmycka trafiła więc na 
podatny grunt z którego wyraźnie 
widać, że czerpała garściami a i 
dobrze znała historię o „Polskich 
Orlętach” których Stowarzyszenie 
działała w zasmyckiej szkole. 
W wygooglowanym podręczniku 
do historii dla liceum/techników 
znalazłem dział „Polska droga do 
wolnosci” która wyłożona jest  na 
?!?!? ...zaledwie 6 (słownie sze-
ściu) stronach a przeglądam to 
dzisiaj kiedy nadal znajdujemy się 
w roku 100. Lecia uzyskania przez 
Polskę niepodległości. 
Ciekawi mnie zatem, czym się 
kierowało MEN zatwierdzając 
podręcznik w którym droga do 
niepodległości to sześć stron. 
Mam uzasadnione wątpliwości,  
czy na sześciu stronach podręcz-
nikowych da się wpisać tylko 
ważniejsze wydarzenia, ważniej-
sze nazwiska oraz ważniejsze akty 
prawne i dokumenty minionego 
stulecia że o poglądowych  ma-
pach i fotografiach nie wspomnę. 
Jan Zamoyski (1542–1605) – pol-
ski polityk, mąż stanu, kanclerz 
wielki koronny i hetman wielki 
koronny, doradca Zygmunta Au-
gusta i Stefana Batorego pisał:
Takie będą Rzeczypospolite, jakie 
ich młodzieży chowanie

Ktoś w tych ciężkich dla Woły-
nia czasach musiał wziąć na sie-
bie obowiązek wychowywania 
wg. maksymy Zamojskiego, bo 
już w sześć miesięcy od zbrojne-
go przemarszu młodzieży przez 
wrogo nastawione do Polaków 
wsie ukraińskie powstała 27 Wo-
łyńska Dywizji Piechoty AK któ-
rej „rdzeń” stanowili Jastrzębie z 
Zasmyk. 
Ta młodzież na pewno musiała 
mieć głęboko w sercach bohater-
stwo swoich o pokolenie starszych 
wówczas rówieśników jakim nie-
wątpliwie byli Lwowskie i Prze-
myskie Orlęta. 
Czy dzisiejszą młodzież stać na 
podobny zryw....? 
Z cała pewnością tak bo przecież 
mamy to w genach, genach mocno 
ukorzenionych w II RP a więc w 
Polsce Kresowej która  pokazała 
światu że jednak można walczyć 
i -choć nie pełną- uzyskać niepod-
ległość.
Wszystko jednak zależy od obec-
nej władzy -w tym MEN- która 
powinna zdecydować czy ma 
iść kursem Polskiej Racji Stanu, 
czy kursem niedopuszczalnym 
bo skandalicznie uległościowym  
wobec pozorujących przyjaźń 
pseudokoalicjantówł.
------- 
1. Leon Karłowicz - „Jastrzębia-
cy” str. 9
2. Rzeczpospolita Zasmycka - 
czyli jak powstał Zasmycki Ośro-
dek Samoobrony Polskiej na Wo-
łyniu - 27wdpak.btx.pl 

http://27wdpak.btx.pl/index.php/72-publikacje/516-rzeczpospolita-zasmycka-czyli-jak-powstal-zasmycki-osrodek-samoobrony-polskiej-na-wolyniu


www.ksi.btx.pl                                                                                                                                                                                                                             1 maja 2019  - strona 7

31 marca i 21 kwietnia odby-
ły się wybory prezydenckie na 
Ukrainie. W obu turach przy 
wysokiej frekwencji wygrał je 
Wołodymyr Zełenski, uzysku-
jąc 30,24 % oraz 73,22 % gło-
sów. Dotychczasowy prezydent 
Petro Proszenko dostał 15,95 % 
oraz 24,35 % głosów, Wysoką 
wygraną Zełenskiego od dawna 
zapowiadały sondaże przedwy-
borcze. 

Nowy prezydent Ukrainy, któ-
ry obejmie urząd na początku 
czerwca, do niedawna był po-
stacią bardziej znaną w show-
-biznesie niż w polityce. Wiado-
mo, że za nim i jego bezideową 
partią Sługa Ludu stoi oligar-
cha Ihor Kołomojski – jeden z 
głównych inicjatorów i sponso-
rów przewrotu politycznego na 
Ukrainie z przełomu 2013/2014 
roku, skonfliktowany z Poro-
szenką. Wybory prezydenckie 
na Ukrainie były zatem rywa-
lizacją dwóch klanów oligar-
chicznych – Poroszenki i Koło-
mojskiego. Pod tym względem 
ich wynik nie zapowiada żadnej 
zasadniczej zmiany. W kraju 
tym, po upadku ZSRR, wy-
kształcił się patologiczny ustrój 
oligarchiczny, przypominający 
stosunki panujące na ziemiach 
dzisiejszej Ukrainy w okresie 
Rzeczypospolitej Obojga Na-
rodów (1569-1795). Faktyczna 
władza należała tam wówczas 
do tzw. „królewiąt kresowych”, 
czyli spolonizowanej ruskiej 
magnaterii. Wynik wyborów 
niczego też nie zmieni w poło-
żeniu geopolitycznym Ukrainy. 
Nadal pozostanie ona w euro-
-atlantyckiej strefie wpływów 
i nadal będzie traktowana przez 
skrajne kręgi polityczne w USA 
jako ważny czynnik politycz-
nej destabilizacji obszaru pora-
dzieckiego. 

„Żydowski komik miażdżą-
co wygrywa ukraiński wyścig 
prezydencki” („Jewish come-
dian Zelenskiy wins Ukrainian 
presidential race by landslide”) 
– skomentował wybór Zełen-
skiego izraelski dziennik „The 
Jerusalem Post”. Na jeszcze 

bardziej dosadny komentarz 
pozwolił sobie Eduard Dolinski 
– dyrektor generalny Ukraiń-
skiego Komitetu Żydowskiego 
– który stwierdził, że „Ukra-
ina to jedyny kraj na świecie, 
oprócz Izraela, w którym pre-
zydent i premier (Wołodymyr 
Hrojsman – uzup. BP) mają ży-
dowskie pochodzenie”. Także 
więc i tutaj mamy do czynienia 
z kontynuacją i wzmocnieniem 
pewnych tendencji politycz-
nych zapoczątkowanych na 
Ukrainie po przewrocie w 2014 
roku. 

Jednakże pomimo to wynik 
ukraińskich wyborów prezy-
denckich jest przełomem poli-
tycznym. Należy bowiem zasta-
nowić się czym jest przegrana 
Petro Poroszenki. 

Ukraińscy wyborcy opowiada-
jąc się tak zdecydowanie prze-
ciwko Poroszence opowiedzieli 
się przeciwko temu wszystkie-
mu co Poroszenko sobą sym-
bolizował – przeciągającemu 
się konfliktowi w Donbasie (re-
zultat przewrotu politycznego z 
2014 roku), korupcji, biedzie, 
masowej emigracji, rozpadowi 
gospodarki. Przede wszystkim 
pokazali czerwoną kartkę sku-
pionej wokół Poroszenki „par-
tii wojny” – wspieranej przez 
Waszyngton i skrajne siły na-
cjonalistyczne na Ukrainie. Nie 
można na dzień dzisiejszy sta-
nowczo stwierdzić, że Zełen-
ski nie wpadnie w sidła „partii 
wojny”, jednakże zadeklarował 
on wolę wznowienia rozmów 
pokojowych w ramach forma-
tu normandzkiego (Ukraina, 
Rosja, Niemcy, Francja) oraz 
w ramach procesu mińskiego 
(OBWE, Ukraina, Rosja). Za-
powiedział też „wojnę infor-
macyjną” na rzecz wstrzymania 
walk w Donbasie. Zełenski wy-
grał właśnie dlatego, że złożył 
takie deklaracje. Ukraińcy chcą 
pokoju z Rosją, nie wojny. Jeśli 
zatem Zełenski wejdzie w buty 
„partii wojny”, szybko straci 
ich poparcie. 

W drugiej turze wyborów Po-
roszenko wygrał tylko w obwo-

dzie lwowskim (w pierwszej tu-
rze – także w iwanofrankiwskim 
i tarnopolskim). Te trzy obwo-
dy dawnej Galicji Wschodniej – 
należącej przed 1939 rokiem do 
II RP – stanowią dzisiaj twier-
dzę odrodzonego nacjonalizmu 
ukraińskiego. Okazało się, że 
neobanderowcy byli jedynym 
elektoratem Poroszenki, który 
wspierał odrodzenie nacjonali-
zmu ukraińskiego, bazował na 
poparciu większości środowisk 
szowinistycznych, rehabilito-
wał szowinizm ukraiński w ra-
mach swojej polityki historycz-
nej oraz budował na takim pod-
łożu tożsamość państwowo-na-
rodową pomajdanowej Ukrainy. 
W drugiej turze okazało się, że 
poparcie dla Poroszenki słabnie 
także wśród neobanderowców. 
Zełenski nie tylko wygrał w ob-
wodach iwanofrankiwskim (w 
II RP województwie stanisła-
wowskim) i tarnopolskim, ale 
nawet w rodzinnej wsi Stepana 
Bandery – Uhrynowie Starym 
koło Stanisławowa (obecnie 
Iwano-Frankiwsk), gdzie uzy-
skał 59 % głosów. 

Podczas kampanii wyborczej 
Zełenski wypowiadał się w spo-
sób ostrożny na temat nacjona-
lizmu ukraińskiego. Stwierdził 
m.in., że akceptuje fakt glory-
fikowania Bandery we Lwo-
wie. Warto przypomnieć, że 
obalony w 2014 roku Wiktor 
Janukowycz też akceptował ten 
fakt. Nie można zatem z całą 
pewnością powiedzieć, że pod 
rządami Zełenskiego znikną 
z życia publicznego Ukrainy 
Parubije i Wiatrowycze. Być 
może jednak nastąpi osłabienie 
ich wpływów. Większość Ukra-
ińców głosując na Zełenskie-
go zamanifestowała bowiem 
swój sprzeciw wobec renesan-
su nacjonalizmu ukraińskiego 
i polityki nacjonalistycznej. 
Okazało się, że pomimo inten-
sywnej banderyzacji w latach 
2004-2010 oraz po 2014 roku 
większość Ukraińców odrzu-
ca ideologię wywodzącą się 
wprost z faszyzmu oraz glory-
fikację OUN i UPA, które upra-
wiały kolaborację z Niemcami 

hitlerowskimi i odpowiadają za 
zbrodnie o charakterze ludobój-
stwa, popełnione przecież przez 
także na Ukraińcach. 

25 kwietnia parlament ukraiń-
ski przyjął w drugim czytaniu 
ustawę o języku ukraińskim 
jako jedynym języku państwo-
wym. Przygotowana przez ad-
ministrację Poroszenki usta-
wa o „totalnej ukrainizacji” w 
kraju, gdzie co najmniej 30 % 
ludności posługuje się językiem 
rosyjskim jako ojczystym, tak-
że była jedną z przyczyn jego 
klęski. Idąca w takim kierun-
ku polityka była zresztą głów-
ną przyczyną odpadnięcia od 
Ukrainy w 2014 roku Krymu 
i Donbasu. Zdumiewa, że Po-
roszenko nie wyciągnął z tego 
żadnych wniosków. Być może 
uwierzył we własną propagan-
dę o „rosyjskim spisku” i „ro-
syjskiej agresji”. Zełenski, któ-
ry sam posługuje się językiem 
rosyjskim, a po ukraińsku nie 
mówi płynnie, stwierdził, że po-
piera status ukraińskiego jako 
jedynego języka państwowego. 
Jednocześnie zasugerował, że 
ustawa o „totalnej ukrainizacji” 
nie konsoliduje społeczeństwa i 
zapowiedział przeprowadzenie 
jej „rzetelnej analizy”. 

Porażka Poroszenki jest wresz-
cie druzgocącą klęską polskiej 
polityki wschodniej opartej na 
mrzonkach giedroycizmu. Tej 
polityki, która nakazywała PiS 
i PO wspierać Poroszenkę za 
wszelką cenę, pomimo prowa-
dzenia przez niego radykalnie 
antypolskiej polityki historycz-
nej. Tej polityki, w imię której 
usłyszeliśmy od pana Wóycic-
kiego, że Roman Szuchewycz 
powinien być dla Polaków 
„postacią o cechach bohatera”. 
Tej polityki, w imię której usły-
szeliśmy od pana Żurawskiego 
vel Grajewskiego, że Stepan 
Bandera jest odpowiedzialny 
za śmierć rzekomo tylko jedne-
go Polaka. Tej polityki, w imię 
której usłyszeliśmy od pana Sa-
kiewicza, że „lepsza Ukraina 
banderowska niż sowiecka”. 
Tej polityki, która kazała PiS 

i PO nie tylko tolerować, ale 
wspierać renesans banderow-
ski na Ukrainie w imię kreowa-
nia antyrosyjskiej Ukrainy. Tej 
polityki, która kazała PiS i PO 
wspierać szemraną Fundację 
Otwarty Dialog. Tej polityki, 
która w miejsce realiów wsta-
wiała fantasmagorie o Między-
morzu vel Trójmorzu, krzewio-
ne latami przez „Gazetę Pol-
ską”, Klub Jagielloński itp. śro-
dowiska. Większość Ukraińców 
głosując na Zełenskiego powie-
działa PiS i PO, że nie chce an-
tyrosyjskiej Ukrainy opartej na 
fundamencie neobanderowkim. 

Tak jak w 2010 roku klęską po-
lityki giedroycizmu okazał się 
Juszczenko, tak teraz okazał się 
nią Poroszenko. Z faktu tego 
należałoby w Warszawie wycią-
gnąć wnioski, ale na razie nie 
ma ich kto wyciągnąć. W gratu-
lacjach, jakie złożył Zełenskie-
mu prezydent Duda znalazło się 
zapewnienie, że „Polska jest 
gotowa do dalszej wszechstron-
nej pomocy Ukrainie w sferze 
bezpieczeństwa (tzn. konty-
nuowania wojny w Donbasie 
– BP) i reform państwowych”. 
Z kolei były minister Waszczy-
kowski napisał, że nowy prezy-
dent Ukrainy „to czysta karta 
polityczna jak się wydaje. Oby 
jak najszybciej została zapisa-
na w Polsce zanim zaczną go 
urabiać Rosjanie przeciw nam 
i Europie”. Te dwie wypowie-
dzi świadczą o tym, że „klasa 
polityczna” III RP nie rozumie 
faktu klęski swojej polityki na 
kierunku ukraińskim. Polska 
jest najbardziej uzależnionym 
od USA ogniwem obozu atlan-
tyckiego i de facto realizuje na 
kierunku wschodnim polity-
kę amerykańską, a nie własną. 
Realizuje ją jednak w sposób 
skrajnie przesadny, dodając do 
tego radykalne elementy dawno 
przebrzmiałej mitomanii pol-
skiej mocarstwowości. Klęska 
giedroycizmu jest faktem już 
od dłuższego czasu i dalsze 
brnięcie w jego koleiny skazuje 
„politykę wschodnią” POPiS na 
izolację w Europie.

Klęska giedroycizmu
Bohdan Piętka

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

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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Stanisłówka 1944 - 2019 
Marcin Kruszyński

Wasyl Sydor, ps. „Szełest” do-
wódca UPA na terenie Małopol-
ski Wschodniej rozkazuje: „Nie-
ustannie uderzać w Polaków aż do 
wyniszczenia ich do ostatniego z 
tych ziem. W niektórych przypad-
kach wezwać Polaków do termi-
nowego opuszczenia ziem ukra-
ińskich.” Pierwsze ulotki UPA w 
powiecie żółkiewskim, pojawia-
ją się 4 kwietnia 1944 roku. Są 
m.in. rozrzucane i przybijane na 
drzwiach domów polskich miesz-
kańców Mostów Wielkich... Za-
czyna się ostateczna rozprawa z 
„cużeńcami” [obcymi]. Znikają 
i giną przedstawiciele miejsco-
wych elit: księża, leśnicy, nauczy-
ciele i studenci. Płoną polskie 
wioski i przysiółki. Kto żyw ucie-
ka do STANISŁÓWKI. Miesz-
kańcy tej czysto polskiej, przez 
Ukraińców nazywanej „mazur-
ską” wsią przyjmują wszystkich 
uciekinierów: sąsiadów z okolicz-
nych spalonych wsi, pogorzelców 
z Wołynia a nawet żydowskich 
uciekinierów z getta. Piękne 
świadectwo jednego z Nich znaj-
dujemy w książce „Children of 
the Holocaust Speak...” (Dzieci 
Holocaustu Mówią...).Tym świa-
dectwem jest relacja jaką złożył 
Naftali Karg (po wojnie Karol 
Galiński): „...W jednym z domów 
poprosiliśmy o coś do jedzenia i 
żeby nam wskazano drogę do Sta-
nisłówki... Stara kobieta rozpła-
kała się nad nami mówiąc: „Co 
oni z wami robią, jak się Boga 
nie boją”. Ukryliśmy się w Sta-
nisłówce...Po niedługim czasie 
napadła na wioskę (mieszkali tam 
tylko Polacy) banda ukraińska... 
W napadzie bandytów spod znaku 
„Trizuba” (Ukraińska Powstańcza 
Armia) zginęło kilkanaście osób, 
a połowa wioski spłonęła... Na-
zajutrz wioski nie poznałem, ster-
czały tylko kominy i lekko dymi-
ły zgliszcza. OTO STRACIŁEM 
WIOSKĘ, W KTÓREJ MIAŁEM 
OPARCIE.”

W tych tragicznych dniach miesz-
kańcy Stanisłówki sięgają po broń. 
„Nie miałem butów, ale miałem 

szablę po ojcu, z którą chodziłem 
w nocy na wartę” - tak relacjo-
nował ówczesną sytuację jeden 
z partyzantów. Ochotnikami w 
(ze wszech stron otoczonej przez 
ukraińskie siedliska) ostatniej 
ostoi polskości, dowodzi weteran 
26. Lwowskiego Pułku Piechoty 
- kpr. Wieczorek. Wraz z napły-
wem kolejnych uchodźców oraz 
zapędami banderowców sytuacja 
osamotnionej Samoobrony staje 
się z dnia na dzień dramatyczna, 
brakuje wszystkiego: broni, amu-
nicji, ubrań, opatrunków i jedze-
nia. W takich okolicznościach 
miejscowy ksiądz - Aleksander 
Kozieł, wyrusza do Lwowa. Po 
wielu perypetiach dociera do 
„Zawsze Wiernego” miasta i na-
wiązuje kontakty z dowództwem 
Armii Krajowej, która po długich 
dywagacjach wysyła do Stani-
słówki swego najlepszego czło-
wieka - por. Onufrego Kuźniara, 
ps. „Popiel” (odznaczony Orde-
rem Wojennym Virtuti Militari 
i aż czterokrotnie Krzyżem Wa-
lecznych) wraz z garstką żołnie-
rzy lwowskiego Kedywu AK. W 
drodze do Stanisłówki „Popiel” 
podejmuje ryzykowną decyzję: 
„Musimy zlikwidować najgor-
szych niemieckich i ukraińskich 
rzeźników w powiecie i zdobyć 
broń oraz wyposażenie wojskowe 
dla naszych ludzi w Stanisłówce 
- rozbijamy KRIPO w Żółkwi!” 
Garstka najodważniejszych party-
zantów ze Stanisłówki jest już na 
miejscu i obstawia całą akcję, zaś 
dziesięciu straceńców ze Lwowa 
wjeżdża do Żółkwi... skradzio-
nym Niemcom samochodem. 
Zastępca „Popiela” - sierżant 
„Żbik” wybija szybę posterunku 
za pomocą jedynego będącego na 
stanie RKMu i stawia strażników 
pod ścianą! Komendant „Popiel” 
wyważa drzwi i wchodzi na teren 
posterunku z grupą likwidacyj-
ną. Wszyscy Kripowcy giną na 
miejscu. Zdobycz na tamte czasy 
ogromna: 4 PMy, 6 KB i 4 pistole-
ty, skrzynia amunicji, akta Kripo, 
maszyna do pisania i nowe sorty 
mundurowe. Natychmiast po ak-

cji cały zespół wyrusza do Stani-
słówki. Oddział prowadzi prze-
wodnik przez odludzia, bagna i 
lasy, tak aby uniknąć kontaktu z 
niemiecką obławą i wszechobec-
nymi patrolami UPA. Po wielo-
godzinnym, forsownym marszu 
obdarci, ubłoceni i wyczerpani 
żołnierze osiągają cel. Ten mo-
ment w następujący sposób opisał 
Komendant „Popiel”: „Dowlekli-
śmy się do Stanisłówki, z wyglą-
du jak kolonia dziadów kalwaryj-
skich. Zapewne stanisłowieckich 
ludzi mogła najść wątpliwość, co 
to z nas będą za obrońcy dla ich 
wsi, skoro sami potrzebujemy po-
mocy?” Porucznik Kuźniar przy-
stępuje jednak do energicznych 
działań: zamienia wieś w  twier-
dzę nie do zdobycia. Wszędzie 
pojawiają się rowy strzeleckie i 
okopy, teren wsi zostaje otoczony 
umocnieniami i zasiekami z dru-
tów kolczastych. Poszczególne 
posterunki i wartownie wokół wsi 
otrzymują połączenie telefonicz-
ne. Murowany folwark i pałac Ba-
rona Eustachego Horocha zostaje 
przekształcony na bazę noclego-
wą dla partyzantów a obory i staj-
nie na pomieszczenia schronowe 
dla ludności cywilnej. W oknach 
pojawiają się stanowiska ogniowe 
i gniazda broni maszynowej.

Na wypadek dłuższego oblężenia 
przygotowano duże zapasy żyw-
ności i wody. Stanisłówka przy-
pomina obóz warowny w Zbarażu 
opisany w Trylogii przez sławne-
go wieszcza.

Takim sposobem Stanisłówka sta-
je się przysłowiową „solą w oku” 
ukraińskich faszystów, którzy 
kilkakrotnie ponawiają próby jej 
zdobycia – każdy atak zostaje jed-
nak odparty. Mało tego, obrońcy 
wysyłają dobrze uzbrojone patro-
le na bojowe wypady, likwidując 
przy tym poszczególnych ukra-
ińskich ultranacjonalistycznych 
liderów, niemieckich okupantów 
i kolaborantów z Dywizji SS Ga-
lizien. 

Wydawało by się jednak, że oblę-
żona ze wszech stron Stanisłów-
ka i garstka jej obrońców nie ma 
szans na dłuższe przetrwanie, ale 
... 6 kwietnia 1944 r. nadchodzi 
odsiecz ze Lwowa. Niespełna 30 
żołnierzy Narodowej Organizacji 
Wojskowej - elewów lwowskiej 
podchorążówki NOW wyrusza 
do boju! Dowodzi Nimi porucz-
nik Jacek Lisowski, ps. „Orda”. 
Zbiórka ochotników odbywa się 
na Cmentarzu Janowskim we 
Lwowie. Tam oddział odbiera 
broń i rusza do Stanisłówki - li-
kwidując po drodze niemieckie 
placówki i banderowskie patrole. 
Na kilka dni przed bitwą docie-
rają do Stanisłówki. Przynoszą 
zapasy tak bardzo potrzebnej 
broni i amunicji a ich szaleńcza 
wręcz postawa podczas obrony 
Stanisłówki służy przykładem 
dla towarzyszy broni z Armii 
Krajowej. Większość z Nich ginie 
w późniejszych bojach, lub zostaje 
zamordowana w sowieckich oraz 
komunistycznych kazamatach już 
po wojnie. 

Tymczasem dowództwo lwow-
skiej Armii Krajowej zarządza 
koncentrację wszystkich Od-
działów Leśnych w Lasach Ja-
nowskich. Porucznik „Popiel” 
ma doprowadzić swoich ludzi na 
16 kwietnia 1944 roku w rejon 
koncentracji. Co robić, jak pozo-
stawić Stanisłówke bez obrony? 
Ale rozkaz rozkazem - musi zo-
stać wykonany. We wsi zostaje 
mała grupa partyzantów a reszta 
udaje się na zbiórkę do nieodle-
głego lasu. Za nimi podąża kilka 
miejscowych dziewcząt z prośbą 
o przyjęcie do Armii Krajowej i 

… koszem jaj i wędlin. Chcąc nie 
chcąc dowódca zarządza krótki 
postój w celu spożycia ostatniej 
wieczerzy na tej tak gościnnej - 
polskiej ziemi. Zbliżał się wieczór 
14 kwietnia 1944 roku. Partyzanci 
po tej obfitej kolacji zbierają się 
do wymarszu na koncentrację, 
ale z telefonu polowego dzwoni 
czujka: „ALARM, ALARM: od 
strony Butyn zbliża się duża gru-
pa ludzi w niemieckich mundu-
rach, wielu w parkach jakie noszą 
członkowie Dywizji SS Galizien, 
widzę również gromadę cywili z 
koszami i workami na plechach!” 
Komendant „Popiel» natychmiast 
wysyła zwiad: patrolem dowodzi 
sierż. „Żbik» na swojej wiernej 
kobyłce „Baśce”. Po chwili odzy-
wają się krótkie serie z „Pepesz” 
i dudnienie „Pił” - niemieckich 
karabinów maszynowych MG 42. 
Z patrolu wraca jeden partyzant 
i melduje: „Konie ubite, „Żbik» 
ciężko ranny, zwiad rozbity - to 
banderowcy! Tak się zaczęła Bi-
twa o Stanisłówkę. Pierwszy im-
pet natarcia powstrzymuje kadet 
Adam Popiel ps. „Orkan», który 
mimo postrzału w głowę utrzymu-
je stanowisko z grupką kolegów. 
Banderowcy wdzierają się jednak 
do pierwszych zagród mordując 
przy tym wszystkich napotkanych 
mieszkańców. We wsi wybucha 
panika, zewsząd słychać wrzaski 
banderowców, płacz kobiet, sko-
wyt małych dzieci, ryk płonącego 
bydła i wściekłe ujadanie psów… 
oto nastał dzień sądny - oto ko-
niec. Ale to nie koniec, to dopiero 
początek: Komendant „Popiel” 
w mig rozdziela oddział na dwie 
grupy szturmowe i zarządza atak 
na tyły atakujących. Wzięci w 

por. Onufrego Kuźniara, ps. „Popiel”
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ogień z trzech stron banderow-
cy wpadają w amok. Giną pod 
celnymi strzałami partyzantów, 
przebijani bagnetami w walce 
wręcz i w końcu po obrzuceniu 
granatami dają pola. „Heroje” 
rozbiegają się na wszystkie strony 
pozostawiając ogromną ilość ran-
nych i poległych na polu bitwy. 
Podstępny atak trzech wołyńskich 
sotni UPA, SS-manów z Dywizji 
„Hałyczyna” oraz członków lo-
kalnych band na jedną z ostatnich 
polskich redut w woj. Lwowskim 
został odparty - napastnicy ponie-
śli sromotną klęskę!  W złości z 
oddala ostrzeliwują wieś amuni-
cja zapalającą, przez co połowa 
wsi staje w płomieniach, ale lud-

ność cywilna jest uratowana. Po-
legli jako pierwsi w boju ochot-
nicy z Wołynia: Izydor Cioch i 
Edward Dyl, zostają pochowani z 
wszelkimi honorami pod krzyżem 
na rozstaju dróg a pomordowani 
mieszkańcy pod progami swych 
domów. Oni spoczywają tam do 
dziś… 

Tymczasem do wsi wjeżdża za-
alarmowana przez posłańców 
kolumna Wehrmachtu. Z pierw-
szego pojazdu wyskakuje wysoki 
i przystojny oficer i widząc ogrom 
zniszczeń przemawia ku ogólne-
mu zdziwieniu po polsku: „Lu-
dzie, czemu się nie broniliście? Jo 
bym bił tych bandziorów!” Jeden 

z miejscowych batiarów odpo-
wiada: „A jak mieliśmy się bić 
jak my broni nie mamy, przecież 
posiadanie broni jest nielegalne?” 
W tej chwili na twarzy Ślązaka 
(jak się później okazało) pojawia 
się szeroki uśmiech: „Chcioł bym 
mieć tyla pieniędzy, co wy broni 
i amunicji”. Po chwili por. Kuź-
niar dobija targu z niemieckim 
oficerem: dajemy wam świniaka i 
konkretną łapówkę a wy jedziecie 
na szpicy ewakuacji wszystkich 
ludzi do Żółkwi. Moi ludzie będą 
w taborach i jak bandery nas spró-
bują zatrzymać to my walimy, 
a wy nic nie widzicie… Takim 
sposobem nad ranem 15 kwietnia 
rozpoczęła się ewakuacja miesz-
kańców Stanisłówki do grodu 
założonego przez Hetmana Sta-
nisława Żółkiewskiego. Kolumna 
składająca się z kilkuset wozów, 
ponad tysiąca cywili i ogromnego 
stada bydła, rozciągająca się na 
kilka kilometrów została ponow-
nie zaatakowana przez oddziały 
UPA i dezerterów z Dywizji SS 
Galizien w sąsiedniej wiosce - w 
Bojańcu. Zbrodniarze zaprawieni 
w mordach na starcach, kobietach 
i dzieciach nie spodziewali się, 
że w kolumnie cywili znajdują 
się uzbrojeni po zęby partyzanci 
lwowskiego okręgu AK. Bande-
rowcy dostali solidne „baty» i 
zostali zmuszeni do przepuszcze-
nia kolumny, której tyły osłaniał 
nieustraszony „Brzask» (Włady-
sław Bryk) z kilkoma kolegami. 
Uzbrojony w broń krótką i gra-
naty ręczne prowadził ukochaną 
klacz i źrebie, które opóźniało 

marsz całej kolumny, przez co 
pozostał daleko w tyle. Na rogat-
kach Bojańca dopadł go nieznany 
z imienia i nazwiska Ukrainiec 
mówiąc: „Szybciej, szybciej! Nie 
wlecz się Pan z tymi konikami, 
dołączaj Pan do swoich, bo za za-
krętem już na Pana ostrzą noże!” 
Ten porządny człowiek uratował 
„Brzaskowi” życie. Przed dotar-
ciem do Żółkwi oddział party-
zancki odłączył od kolumny ucie-
kinierów i udał się do Kościejowa 
– ostatniej polskiej reduty w woj. 
Lwowskiem, tocząc po drodze 
zacięte walki z kilkoma sotniami 
UPA. Mieszkańcy Żółkwi przy-
jęli pogorzelców ze Stanisłówki 
do swych domów, a po wkro-
czeniu Armii Czerwonej spotkał 
Ich wszystkich ten sam tragiczny 
los. Sowieccy okupanci wygnali 
wszystkich na tzw. Ziemie Od-
zyskane. Największą grupę do 
Warszowic pod Żorami w woj. 
Śląskim, drugą mniejszą do Nysy 
i pomniejszych miejscowości po-
wiatu nyskiego, kolejną zaś grupę 
na Pomorze. W ten sposób komu-
niści rozbili i rozrzucili po całym 
kraju jedną z „groźniejszych” w 
ich oczach grup kresowiaków. Po-
mimo tego wielu byłych żołnierzy 
19. p.p. AK podjęło dalszą walkę 
zbrojną z komunistycznym oku-
pantem, zasilając szeregi oddzia-
łów partyzanckich - dziś nazywa-
nych Żołnierzami Wyklętymi!

Po ewakuacji do Żółkwi hordy 
zdziczałych z nienawiści szowi-
nistów przystąpiły do ostatecznej 
rozprawy ze Stanisłówką... wieś 

została zrabowana i doszczętnie 
spalona, olbrzymi murowany 
dwór wraz z zabudowaniami ro-
zebrany do fundamentów, studnie 
zasypane a sady wycięte. Stani-
słówka przetrwała jednak w ser-
cach potomnych i pamięci garstki 
Polaków, którzy trwają na Kre-
sach do dziś!

Po tym bastionie polskości po-
zostały zgliszcza i porastający te 
zgliszcza las, a w lesie krzyż. Pod 
tym krzyżem na partyzanckiej 
mogile potomkowie pomordo-
wanych i poległych spotykają się 
już od 20 lat. Tak też było w tym 
szczególnym roku - w równą 75. 
Rocznicę Bitwy o Stanisłówkę. 
Pielgrzymi z Polski przybyli do 
Stanisłówki pod biało-czerwony-
mi flagami i sztandarami. Uro-
czystą modlitwę poprowadził ks. 
Proboszcz Igor Korzydło z parafii 
Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
ryi Panny i św. Antoniego w Mo-
stach Wielkich.

Strażnik Narodowej Pamięci 
-  wybitny działacz polskiej spo-
łeczności w powiecie Żółkiew-
skim: Pan Marian Kładny i Jego 
Szanowna małżonka, przywitali 
Pielgrzymów z Polski tradycyj-
nym kresowym karawajem (chle-
bem i solą) a Konsul Rzeczy-
pospolitej Polskiej we Lwowie 
– Pan Włodzimierz Sulgostowski 
odczytał przesłanie dla potom-
nych, kończąc znamiennymi sło-
wami:  „Wierzymy, że pamięć o 
heroicznej obronie Stanisłówki 
przetrwa na wieki”. 

 Sprawa powstawania  pomni-
ków upamiętniających „bo-
haterstwo” oprawców z UPA 
nurtuje Polaków od dawna. Od 
niepamiętnych czasów, w miej-
scach gdzie dochodziło w latach 
1939-1947 do rzezi ludności pol-
skiej, dokonanej przez oddziały 
nacjonalistyczne zbrodniarzy 
UPA, obserwujemy jak, niczym 
grzyby po deszczu, wyrastają 
z ziemi monumenty hołdujące 
„bohaterskie” czyny banderow-
ców. Dlaczego nie reagujemy na 
takie podłe występki w naszym 
kraju, dlaczego na to pozwala-
my?!
Czy słyszał ktoś o takim absur-
dzie, jak wydawanie pieniędzy 
polskich podatników na reno-
wacje i adaptację obiektu, ja-
kim jest Ukraiński Cmentarz 
Wojskowy w Przemyślu? Obiekt 
ten jest cmentarzem, na którym 
pochowani są zmarli na gruźlicę 
żołnierze ukraińscy z 1920 roku, 
a przede wszystkim pochowani 
kilka lat temu członkowie band 
UPA, którzy zginęli, atakując 
ludność cywilną i Wojsko Pol-
skie w styczniu 1946 roku w po-
bliskiej Birczy.

Władze Przemyśla przeznaczy-
ły na powyższe zadanie prawie 
milion złotych! Istotna w tym 
wszystkim jest również sprawa 
pomnika, który powstał na tym 
cmentarzu.
Pamiętamy jak w 2003 roku 
na cmentarzu Wojskowym w 
Przemyślu stanął monument, 
upamiętniający ofiary mordów 
dokonanych przez ukraińskich 
nacjonalistów OUN-UPA na Wo-
łyniu. Pierwotnie składał się z 
krzyża i pamiątkowej tablicy. W 
roku 2004 umieszczono na nim 
sylwetki zamordowanych dzieci 
przywiązanych do pnia drzewa 
kolczastym drutem.
Przeciwnicy (strona ukraińska) 
tego symbolu twierdzą, że nie ma 
on pokrycia w historii. Załączo-
ne zdjęcie , na podstawie którego 
rzeźba dzieci oplecionych kol-
czastym drutem mogła zostać 
wykonana, było opublikowane w 
1928 roku w piśmie naukowym. 
Przedstawiało ofiary zbrod-
ni chorej psychicznie kobiety 
czwórki dzieci Marianny Doliń-
skiej, Cyganki zamieszkałej w 
pobliżu wsi Antonówka, która 
w nocy z 11 na 12 grudnia 1923 

roku w stanie obłędu powiesiła je 
na drzewie.
Kobieta po aresztowaniu męża, 
przekonana, że dzieci czeka śmierć 
głodowa, sama pozbawiła je życia. 
Władze samorządowe, sugeru-
jąc się istnieniem zdjęcia  uznały 
za nieodpowiedni obraz mordów 
dokonanych przez UPA, przedsta-
wiony na pomniku.
Jednocześnie uznały pojawie-
nie się rzeźby przedstawiającej 
martwe dzieci oplecione drutem 
kolczastym do drzewa, jako sa-
mowolę budowlaną, twierdząc, że 
pozwolenia na postawienie monu-
mentu nikt nie wydał, tzn. rzeźbę 
postawiono nielegalnie.
Na wniosek mniejszości ukraiń-
skiej w Przemyślu rzeźbę zdemon-
towano. Wywołało to oczywiście 
burzę wśród środowisk kreso-
wych, które słusznie domagają się 
jej powrotu na dawne miejsce.
Autor pomnika – Stanisław Żół-
kiewicz – zaprzecza, jakoby kształt 
rzeźby przedstawiający dzieci 
oplecione kolczastym drutem był 
zapożyczony ze zdjęcia z 1928 
roku, dotyczącego cygańskich 
dzieci. 
„Pomnik nie jest dokumentem, 

ale moją autorską wizją. „Nie 
sugerowałem się żadnym zdję-
ciem, wzorowałem się natomiast 
na ustnych przekazach świadków 
mordów ukraińskich na Wołyniu, 
a głównie na Podolu, gdzie tzw. 
wianuszki dla „niepodległej Ukra-
iny” umieszczane na drzewach nie 
należały do rzadkości” – mówi Au-
tor. Obecnie monument spoczywa 
w magazynie zakładów komunal-
nych Przemyśla…
Przykład pani Jadwigi Zaremby 
emerytowanej nauczycielki z Ra-
druża (pow. lubaczowski, gmina 
Horyniec), którą potraktowano jak 
przestępcę, świadczy o nieodpo-
wiednim podejściu do tematu tam-
tejszych władz samorządowych.
Pani Jadwiga Zaremba za to, że 
fundując krzyż, który  został posta-
wiony na przy cerkiewnym cmen-
tarzu w miejscu pochówku miesz-
kańców Radruża zamordowanych 
przez bandy UPA, najzwyczajniej 
trafiła przed oblicze prokuratury!
Na krzyżu, który ufundowała, 
miała zostać umieszczona tablica 
z nazwiskami ofiar banderowców. 
Inicjatywa pani Jadwigi wywołała 
niezadowolenie lokalnych urzędni-
ków, którzy zakwalifikowali krzyż 

jako pomnik, a nie nagrobek, na 
który nie potrzebowałaby niczyjej 
zgody.
Fundatorka dostała nakaz rozebra-
nia obiektu! Przedstawiciele nad-
zoru budowlanego zarzucają Pani 
Jadwidze Zarembie, że stawiając 
krzyż na cmentarzu naruszyła 
przepisy prawne dotyczące stawia-
nia pomników, sami nie będąc w 
stanie wyjaśnić jakie są różnice po-
między pomnikiem a nagrobkiem.
Antypolskim posunięciem jest 
również fakt, że kilkadziesiąt me-
trów od krzyża, na cmentarzu, 
znajduje się pomnik „bohaterów 
UPA” postawiony de facto bez-
prawnie!
Jeśli chcemy uważać się za Pola-
ków we własnym kraju, to nie po-
winniśmy dopuszczać do sytuacji, 
kiedy obcokrajowcy plują na naszą 
ziemię, stawiając na niej pomniki 
zbrodniarzom – swym „bohate-
rom”!
Podobny pomnik upamiętniający 
morderców Polaków przez bandy 
OUN – UPA znajduje się również 
na Cmentarzu Rakowickim w Kra-
kowie, ufundowany przez Jerzego 
Korzenia prezesa Towarzystwa Pa-
mięci Narodowej im Pierwszego 

OUN - UPA MORDERCY POLAKÓW MAJĄ 
W POLSCE SWOJE POMNIKI
Aleksander Szumański
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Marszałka Polski Józefa Piłsud-
skiego.
Problem powstawania pomników 
hołubiących faszyzm ukraiński nie 
znika, wręcz odwrotnie – nasila 
się! Otóż kilka lat wstecz w szkole, 
w której językiem wykładowczym 
jest ukraiński, dotowanej przez 
Polskę, realizowano program pod 
nazwą „Mój dziadek był w UPA”.
Program gloryfikował działalność 
zbrodniarzy UPA – obecnych 
„kombatantów”, ukazując ich jako 
bohaterów narodowych. Nasu-
wa mi  pytanie, gdzie jest nadzór 
pedagogiczny i wychowawcy tej 
szkoły? Co to za program, który 
w treściach nauczania popiera wy-
chowywanie młodzieży w  duchu 
zbrodni ukraińskiego nacjonali-
zmu faszystowskiego i antysemic-
kiego?
Nie zapomnimy nigdy, że nasi 
dziadkowie byli w okrutny spo-
sób mordowani przez oprawców 
z UPA, którzy dziś uznawani są za 
„bohaterów” Ukrainy! Czy władze 
Ukrainy przeprosiły Polskę za do-
konane ludobójstwo w czasie trwa-
nia II Wojny Światowej?
Skąd biorą się takie absurdy w 
sprawach, w których niewybaczal-
ne jest, by miały swoje miejsce? 
Dlaczego pozwalamy, by powsta-
wały kolejne nielegalne pomniki 
UPA na Podkarpaciu, Lubelszczyź-
nie i innych regionach dotkniętych 
działalnością banderowców?
Brakuje stanowczości i konse-
kwencji wśród władz lokalnych i 
państwowych, pozwalających  na 
własnym terenie stawiać pomniki 
zbrodniarzom faszystowskiego i 
antysemickiego ukraińskiego na-
cjonalizmu, a doszukujemy się 
niejasności i legalności stawianych 
pomników upamiętniających ofia-
ry tych morderców!
Od wielu już lat służby mające 
stać na straży porządku prawnego 
w Polsce nie mogą znaleźć spraw-
ców, którzy masowo stawiają nie-
legalne pomniki UPA w Polsce.
Tymczasem sami członkowie 
Związku Ukraińców w Polsce i 
Związku Więźniów Politycznych 
i Represjonowanych („kombatan-
ci” UPA) przyznają się, iż to oni 
stawiają nielegalne pomniki  oraz 
zapowiadają, że będą stawiać na-
stępne.
Jak to jest możliwe, że w wolnej 
Polsce władze państwowe milczą 
na temat tragedii ludobójstwa do-
konanego przez Ukraińców na Po-
lakach na Kresach Wschodnich II 
Rzeczypospolitej w czasie II Woj-
ny Światowej?
Przecież zamordowano tam w 
bestialski sposób kilkaset tysię-
cy naszych rodaków, w tym ko-
biety, dzieci i starców za to tyl-
ko, że byli Polakami. Do dzisiaj 
zbrodnia ta nie została potępiona 
przez rząd III RP i zbrodniarze 
nie zostali ukarani. Wielu z tych 
zbrodniarzy jeszcze żyje! Żeby 
jeszcze bardziej upokorzyć Po-
laków, mordercom z UPA stawia 
się na polskiej ziemi pomniki!

http://dziennik.artystyczny-
-margines.pl/nielegalne-pomni-
ki-upa-na-podkarpaciu/

(link is external)

...dokończenie ze strony 1
To przejęcie wywołało pewne 
zmiany nie tylko w tradycji ale 
przede wszystkim uczyniło święto 
ruchomym, występującym  pięć-
dziesiątego dnia po Wielkiej 
Nocy. Dlatego, mimo, że jest to 
święto majowe,  w tym roku bę-
dzie obchodzone 9 czerwca. Do 
najstarszych, bo kilkusetletnich 
tradycji ludowych związanych 
z tym dniem, należy „majenie” 
ścian gospodarstw, stodół, wrót, 
czy płotów gałązkami brzozo-
wymi oraz wyściełanie podłóg 
tatarakiem. W dawnej Polsce wie-
rzono, że młoda zieleń, w której 
aż wrze od życiodajnych soków, 
przyniesie gospodarzom urodzaj 
w życiu, polu, poskutkuje obfity-
mi plonami. I właśnie to, majenie, 
jako jedna z najwcześniejszych 
praktyk ludowych, od stuleci była 
krytykowana i zwalczana przez 
Kościół, do dziś obecna jed-
nak jest w tradycji polskiej wsi. 
Krytykę zaś zawdzięcza swoim 
korzeniom, które dość głęboko 
tkwią w praktykach magicznych, 
będąc pokłosiem przedchrześci-

jańskich zabobonów. Pierwszą 
poważną walkę z tym procederem 
Kościół podjął już w XVI wieku, 
a i świeccy władcy walczyli z nim 
od ekonomicznej strony – zaka-
zem niszczenia drzew i roślin, 
czego pozostałości odnajdziemy 
w „Ustawach dla wsiów” księżnej 
Anny Jabłonowskiej z 1787 roku. 
Czytamy tam m.in.: „Majenia w 
Świątki jako rzeczy zakazanej 
od dworu bronić mają (plenipo-
tenci), bo tam strata jest szkodą 
powszechną”. Według chrześci-
jańskiej tradycji, świętowanie po-
legało na uroczystych procesjach, 
ze śpiewem i modlitwą do Boga o 
dobre urodzaje. Warto zauważyć, 
że dawniej świętowano trzy dni, 
od niedzieli do wtorku. Dodać 
trzeba, że  Zielone Świątki obcho-
dzimy jako święto ludowe od 1903 
roku. Zostało ustanowione we 
Lwowie podczas Zgromadzenia 
Rady Naczelnej Polskiego Stron-
nictwa Ludowego. A od 1931 r. 
Zielone Świątki stały się świętem 
ruchu ludowego, kiedy to stare 
tradycje zaczęto łączyć z wieca-
mi ludowymi. Tradycje ludowe 

i wierzenia naszych pradziadów 
w wielu regionach Polski zacho-
wały się do dziś w niezmienionej 
formie.. Do najstarszych, bo kil-
kusetletnich tradycji ludowych 
związanych z tym dniem, należy 
„majenie” ścian gospodarstw, 
stodół, wrót, czy płotów gałązka-
mi brzozowymi oraz wyściełanie 
podłóg tatarakiem. Majeniu pod-
legało też bydło. Krowy w zielo-
nych wieńcach na łbach, smagane 
zielonymi gałązkami przed wyj-
ściem na pastwisko i okadzane 
święconymi ziołami, można było 
zobaczyć jeszcze w pierwszej po-
łowie XX wieku. Te zabiegi miały 
chronić przed czarownicami, któ-
re - zdaniem ludu – wyjątkowo 
upodobały sobie mleko obcych 
krów. Powszechnym zwyczajem 
w drugi dzień Zielonych Świątek 
było „palenie sobótki”.  Po pro-
stu palono ogniska na wzgórzach 
za wioskami, bo  ogień miał dać 
ochronę przed złem. Ogniska pa-
lono nocą, a pasterze z płonącymi 
w dłoniach pochodniami najpierw 
obchodzili stada będące ich wła-
snością, a następnie swoje pola, 
prosząc o urodzaj. To  dawało 
przy okazji powód do świętowa-
nia i ucztowania. Na takiej uczcie 
nie mogło zabraknąć kiełbasy i 
jajecznicy, tej ostatniej zwłaszcza 
ze względu na funkcję zielono-
świątkowych jaj: ochronny przed 
czarami. Praktyki takie również 
były zwalczane przez Kościół, 
który wydawał nawet ustawy sy-
nodalne, mające zlikwidować po-
zostałości pogaństwa. Do najsłyn-
niejszych z ustaw należy ogłoszo-
na przez synod krakowski w 1408 
roku. Kościół starał się edukować 
lud za pomocą kazań wybitnych 
kaznodziei, a gdy to nie pomaga-
ło, straszyć ogniem piekielnym 
– co jednak pozostawało bez od-
zewu. Obyczaj palenia ognisk i 
ucztowania także przetrwał do 

pierwszej połowy XX wieku. Do 
zielonoświątkowych zabaw nale-
żał również, tzw. roduś – wołowe 
wesele, ponoć jedna z ulubionych 
króla Zygmunta Starego z czasów 
młodości. Na takim weselu pięk-
nie przybrany we wstęgi, białe 
płótna, wieńce i wstążki wół (albo 
też koń) prowadzony był przez 
pasterzy a wokół niego za nim i 
przed biegała z gałązkami roz-
krzyczana młodzież. Z wiejskimi 
zabawami Zielonych Świątek z 
czasem zaczęły łączyć się miej-
skie zwyczaje, nazywane majów-
kami – modne w XVIII wieku 
przejażdżki poza miasto, połą-
czone z tańcami, karuzelami, huś-
tawkami i grami, w których prym 
wiodła Warszawa oraz Kraków. 
Dziś dawne zwyczaje zachowały 
się w tylko w pewnym stopniu 
– głównie na wsiach, gdzie stroi 
się domy zielenią oraz dekoruje 
przydrożne kapliczki i krzyże. 
Na zakończenie dodajmy, że od 
zwyczaju majenia na zielono do-
mostw nazwę wzięła ludowa na-
zwa tego dnia – Zielone Świątki, 
zapisywane w kalendarzach jako 
Zielone Święta.

Zaprezentowane informacje za-
czerpnięto z n/w:
Magdalena Żuraw-  Zapo-
mniane ciekawostki „Zielonych 
Świątek”  http://www.pch24.pl/
zapomniane-ciekawostki-zielo-
nych-swiatek,43276,i.html#ixz-
z5mZkd6mdx

 Kalendarz rolników pl. - Zie-
lone Świątki w polskiej tradycji 
ludowej
https://www.kalendarzrolnikow.
pl/2686/zielone-swiatki-w-pol-
skiej-tradycji-ludowej

Autor: Михаил Боскин (1875-
1930) [Public domain], Wiki-
media Commons

Zielone Świątki
Redakcja 
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„Walka UPA z Niemcami” 
w dokumentach z 1944 r. 
Stanisław Żurek

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

Poniżej przytoczone są doku-
menty ukraińskie i niemieckie 
dotyczące zawieranych porozu-
mień OUN-UPA z Niemcami w 
1944 roku. Jednoznacznie obala-
ją one lansowany mit o walkach 
UPA z Niemcami. W toczonych 
negocjacjach sporna była spra-
wa... zamieszkującej Kresy lud-
ności polskiej. 

  „Podczas przeprowadzenia 
operacji na terenie Brodzkiego, 
„GONTA” zaczął porozumiewać 
się z pododdziałami niemieckich 
sił zbrojnych, które wykorzy-
stywał w akcjach antypolskich. 
/.../ Następnego dnia niemiecki 
major przysłał po „GONTĘ” 
samochód z prośbą o jego przy-
jazd do Pomorzan. „GONTA” 
pojechał i omówiono tam szereg 
kwestii oraz ułożono plan napa-
du na polskie getto w Licynie. 
Major obiecał, że da kilka cięż-
kich dział do przeprowadzenia 
tej operacji. Kilka dni temu dwie 
nasze i jedna sotnia niemiecka 
urządziły w lesie obławę, pod-
czas której wzięły do niewoli 
wielu Żydów i polskiego kuriera.

Oddziały, które prowadzą roz-
mowy z „GONTĄ”, mają nazwę 
„I-c” (eins-z: oddział wywiadu 
wojskowego wojsk niemieckich). 
W całym Pomorzańskiem nasi 
strzelcy przemieszczają się z 
bronią zupełnie

swobodnie. Hasło jest aktual-
ne. Taki był charakter rozmów 
„GONTY” z dowództwem wojsk 
niemieckich.

S[ława] U[krainie!]. 5 [?] mar-
ca 1944”. (Fragment protokołu 
rozmów dowódcy pododdziału 
UPA „Gonty” z dowództwem 
niemieckim z marca 1944 r. W: 
PA SBU, F. 65, spr. S-9079, t. 1 
/załącznik/, k. 72–74. Za: Pol-
ska i Ukraina w latach trzydzie-
stych–czterdziestych XX wieku. 
Tom 4. Część druga. Warszawa 
– Kijów 2005).  

W „Nadzwyczajnym meldun-
ku” z 14.03.1944 r. stwierdzono: 
„Kureń UPA stacjonował we wsi 
Czernicja (Bridszczina). Nego-
cjacje rozpoczęły się... że Niem-
cy nie będą strzelać do UPA, ani 
UPA do Niemców. „Niemaki” 
natychmiast wydali 200 karabi-
nów, 2 moździerze, 6 maksymów, 
20 taśm z nabojami, 2 lekkie ka-
rabiny maszynowe, 12 dysków z 
nabojami, 32000 sztuk amunicji, 
mapy. Niemcy w dwóch powia-
tach: Brody i Złoczów zabronili 
policji ukraińskiej oraz wszyst-
kim swoim oddziałom zacze-
piać nasze oddziały i strzelać 
do nich, gdy będą przechodzić.” 
(Arch. spr. №376, t. 66, ark. 

244. INFORMACJA SBU o 
działalności OUN-UPA №113 z 
dnia 30.07.1993 r.) 

2 kwietnia 1944 roku naczelnik 
okręgu Nerіng w radіogramіe 
z Kamionki Strumiłowej in-
formował gubernatora Galicji: 
„Po wcześniejszym uzgodnieniu 
odwiedził mnie dzisiaj w miesz-
kaniu kierownik organizacji 
UPA w rejonie Kamionka. Nosi 
on pseudonim „Orzeł” (Adler), 
lat 26, zdobył w czasie służby w 
dywizji „SS” „Trupia Główka” 
Żelazny Krzyż 1 stopnia, odzna-
kę szturmową piechoty i srebrną 
odznakę za ranę. Podczas dys-
kusji, w której przez pewien czas 
wziął udział lokalny komendant 
płk Meyler, zostały podjęte kon-
kretne decyzje w sprawie współ-
pracy w rozpoznaniu i w walce z 
bandami bolszewickimi. Dowód-
ca UPA otrzymał broń i amuni-
cję...”. (Arch. spr. №372, t. 36, 
ark. 61-62. INFORMACJA SBU 
o działalności OUN-UPA №113 
z dnia 30.07.1993 r.) 

J. F. Łacarek, który w okresie 
okupacji zajmował stanowisko 
referenta oddziału II grupy „Po-
łudnie” w 1946 roku podczas 
śledztwa zeznał, że za wskaza-
niem dowództwa podczas ne-
gocjacji: „Doszliśmy do porozu-
mienia w sprawie wspólnej wal-
ki z UPA przeciwko władzy so-
wieckiej, o wyposażaniu w broń 
UPA przez Niemców, pieniądze i 
inne rzeczy. Umówiliśmy się, że 
ze Lwowa i z Krakowa będziemy 
kierować dla UPA broń, a Kry-
nicki (jeden z kierowników UPA) 
zaproponował jej dostarczanie 
do Czarnego Lasu. W marcu i 
kwietniu 1944 r. z Lwowa przez 
swojego podwładnego wysłał do 
Czarnego Lasu trzy razy po dwa 
samochody ciężarowe z bronią. 
To było łącznie 15 ton wszelkiej 
broni. Przybliżona ilość przeka-
zanej UPA broni od marca 1944 
r. wyniosła ponad 20.000 sztuk.” 
(Arch. spr. №372, t.38, ark. 318-
340. INFORMACJA SBU o 
działalności OUN-UPA №113 z 
dnia 30.07.1993 r.) 

W raporcie z 04.04.1944 r. 
„Współpraca z UPA w rejonie 
Rawy-Ruskiej“ powiadomiono, 
że podczas rozmów z banderow-
cami oni: „wyjaśnili dowódcy 
komórki wywiadu, że oni spo-
tkali się ze strony Wehrmachtu 
z pełnym zrozumieniem swojej 
działalności i żałują, że z poli-
cją nie osiągnięto jeszcze takiej 
zgodności. Ich plany są nakie-
rowane nie na to, żeby działać 
na szkodę interesów niemiec-
kich, ale przeciw działającym 
na całym terenie Rosjan, a w 

pierwszej kolejności przeciwko 
polskim bandom. Aby podkreślić 
swoją współpracę z siłami nie-
mieckimi, bandyci wspomnieli o 
tym, że oni w żaden sposób nie 
naruszyli komunikacji i trans-
portu w kierunku na wschód, 
chociaż mieli możliwość doko-
nywać wybuchów na torach ko-
lejowych i ataków na kolumny 
niemieckie”. (Arch. spr. №372, 
t. 36, ark. 67-72. INFORMACJA 
SBU o działalności OUN-UPA 
№113 z dnia 30.07.1993 r.) 

„W związku z przedstawioną 
wyżej umową komendant policji 
bezpieczeństwa generał - major 
Brenner 06.04.1944 r. wydał 
rozkaz „Postępowanie z ludź-
mi służącymi w nacjonalistycz-
nej powstańczej armii (UPA)”, 
w którym informował, że:  „... 
rozpoczęte kiedyś rozmowy z 
przywódcami ukraińskiej po-
wstańczej armii w rejonie De-
rażne pomyślnie prowadzone są 
dziś również w rejonie Werby.  
Osiągnęliśmy porozumienie:  
Żołnierze UPA nie będą ata-
kować oddziałów niemieckich. 
UPA wyśle donosicieli, najczę-
ściej dziewczyny, na obszary 
zajmowane przez wroga, i bę-
dzie składać sprawozdania z 
rozpoznania do I-с (oddziału 
rozpoznania) grupy bojowej. 
Jeńcy z Armii Czerwonej a tak-
że sowieckie bandy zostaną 
przekazani na przesłuchanie 
do I c, miejscowe obce ele-
menty zostaną wykorzystane 
przez grupę bojową do pracy.  
Aby nie przeszkadzać w 
tej niezbędnej dla nas 
współpracy, rozkazuję: 
1) Pozwolić na swobodne przej-
ście agentów UPA mających 
przepustki, podpisane przez 
kapitana Feliksa lub podają-
cych się za członka UPA. Bro-
ni im nie odbierać. Na żądanie 
agentów zapewnić im szybki 
dostęp do 1c grupy bojowej.  
2) Przy spotkaniu z niemiecki-
mi żołnierzami członkowie UPA 
pozwolą się rozpoznać przez 
odpowiedni znak - trzymają 
lewą rękę z rozpostartymi pal-
cami przed twarzą, takich nie 
zatrzymywać, ten znak oznacza 
ich porozumienie”.  (Arch. spr. 
№372, ark. 36-37, t.37, ark. 
335-336. INFORMACJA SBU o 
działalności OUN-UPA №113 z 
dnia 30.07.1993 r.) 

W tym czasie Niemcy ponosili 
kolejne klęski na wschodzie. W 
marcu 1944 roku Armia Czer-
wona rozpoczęła operacje na 
południowej Ukrainie operację 
krymską. 31 marca oddziały 1. i 
2. Frontu Ukraińskiego spotkały 
się ze sobą w pobliżu Chocimia 

na południe od niemieckiej 1. 
Armii Pancernej zamykając ją 
w okrążeniu w rejonie Kamień-
ca Podolskiego. Po ciężkich 
walkach w okrążeniu udało się 
jej wyjść z kotła 7 kwietnia w 
rejonie Buczacza. 10 kwietnia 
Armia Czerwona opanowuje 
Odessę. Szybkie przełamanie 
obrony niemieckiej w północnej 
części Krymu przez 4. Front 
Ukraiński i we wschodniej 
części Krymu zmusiły Niem-
ców do wycofania się do Se-
wastopola, który utracili już 9 
maja 1944. Przedwojenne tereny 
Małopolski Wschodniej stały się 
zapleczem frontu i terenem lu-
dobójczej rzezi ludności polskiej 
dokonywanej przez OUN-UPA. 
Niemcom zależało więc na spo-
koju na tym terenie. Nacjonaliści 
ukraińscy postanowili ten fakt 
wykorzystać. I jest znamienne, 
że to właśnie Niemcy domagali 
się zaprzestania rzezi ludności 
polskiej.    

W dokumencie - „skróconym 
sprawozdaniu w sprawie nego-
cjacji między oficerami UPA, 
organizacją „Adler” z jednej 
strony i porucznikiem Pyutze-
rem - z drugiej” powiadamia 
się, że 6.04.1944 r. w czasie 
rozmów:  „...ze strony ukraiń-
skiej był obecny wyższy dowód-
ca ukraiński, któremu między 
innymi podlegają grupy Bóbrka, 
Przemyśl, Poljukany, Brzeża-
ny, Podjasy oraz inne osoby (9 
ludzi). Rozmowy dotyczyły moż-
liwości współpracy i wspólnej 
walki przeciwko polskim i bol-
szewickim bandom i oni byliby 
zadowoleni, gdyby ze stronie 
niemieckiej, na przykład w re-
jonie Wisłoje, do ich dyspozycji 
zostały oddane ciężkie działa. 
O działalności band w obszarze 
Złoczów-Bóbrka-Podjasy - oni 
powiadomili o żydowskiej ban-
dzie w Świrczy, polskiej bandzie 
w Wisinie i rosyjskiej bandzie 
w rejonie Podjasy”. (Arch. spr. 
№372, t.36, ark. 120-124. IN-
FORMACJA SBU o działal-
ności OUN-UPA №113 z dnia 
30.07.1993 r.) 

„Lwów, 8 kwietnia 1944 r.

IV-N. 122/44 [?], ściś[le] tajne

Egzemplarz pojedynczy

Tajne wagi państwowej

1) Zgodnie z umową, 7.4.1944 w 
mieszkaniu okręgowego kierow-
nika NEHRINGA w Kamionce 
Strumiłowej odbyło się spotkanie 
dowódcy bandy UPA – „ORŁA” 
z niżej podpisanym, z którym 
przybył jako świadek sekretarz 
kryminalny STREICHER. Poza 

tym przy rozmowach był obecny 
okręgowy kierownik NEHRING 
i komendant wojenny pułkownik 
MEILER. Pod koniec przybyli 
jeszcze SS Hauptsturmführer i 
SS Obersturmführer [z] dywizji 
zmotoryzowanej SS HOHEN-
STAUFEN, którzy rozmawiali 
z „ORŁEM” wyłącznie o spra-
wach wojskowych i chcieli za-
wrzeć umowę, na podstawie któ-
rej dyslokowany w tym samym 
[co oddział „ORŁA”] terenie 
pododdział SS Hauptsturmfüh-
rera nie będzie walczyć z bandą 
„ORŁA”. /.../  

Następnie przedstawiłem „OR-
ŁOWI” [żądania], analogiczne 
[do wysuniętych podczas] in-
nych rozmów ze stroną nacjo-
nalistyczną i przedstawionych w 
„IV-N 90/44 ściśle tajne”, z wy-
raźnym wskazaniem na obecną

sytuację wojenną, [oraz na to,] 
iż chyba wszyscy się zgodzą, 
że element ukraiński, zdaje się, 
przegapił moment, w którym 
mógł dowieść swej gotowości do 
wspólnej z siłami niemieckimi 
walki przeciwko bolszewizmowi. 
Ja nigdy nie mogłem dostrzec 
tej gotowości, wręcz przeciwnie, 
ukraiński element narodowy w 
tych ciężkich czasach i w obli-
czu grożącego niebezpieczeń-
stwa bolszewizmu, podobnie jak 
przedtem, marnował swe siły 
na działania terrorystyczne po-
dejmowane przeciwko elemen-
towi polskiemu i nie prowadził 
[wspólnie z nami] tak inten-
sywnej walki, [jak] na przykład 
przeciwko polskim kobietom, 
dzieciom, wsiom. Sytuacja ta 
musi ulec zmianie i mając na 
względzie policję bezpieczeń-
stwa, ze swej strony postawiłem 
„ORŁOWI” następujące żąda-
nia, od których nie wolno na 
krok odstąpić.

1. Całkowita lojalność wobec in-
teresów niemieckich.

2. Zaprzestanie działalności 
terrorystycznej wobec ludności 
polskiej.

Przy tym zrobiłem zastrzeżenie, 
że „ORŁOWI” i jego podod-
działowi UPA nie zabrania się 
walczyć na własną rękę z polską 
bandą w lasach. Walka ta jednak 
w żadnym wypadku nie może być 
rozciągnięta na ludność polską, 
wsie lub na tych polskich męż-
czyzn, kobiety i dzieci, którzy nie 
należą do band. Jeśli „OREŁ” 
potrafi udowodnić, że miejscowi 
Polacy i Polki działają w konspi-
racji lub współpracują z banda-
mi, to materiał wywiadowczy na 
ten temat [powinien] przekazać 
policji bezpieczeństwa i jej zo-

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kamieniec_Podolski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kamieniec_Podolski
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stawić [tę sprawę] do realizacji; 
oskarżeni Polacy i Polki zostaną 
pociągnięci do odpowiedzialno-
ści. /.../ „OREŁ” bez zbędnych 
słów oświadczył, że zgadza się 
na przyjęcie tych 4 żądań, poza 
punktem 2, który pozbawia go 
możliwości wyegzekwowania 
posłuszeństwa od podejrzanych 
lub winnych tutejszych Polaków 
i Polek oraz ich osiedli. W tej 
sprawie chciałby on najpierw 
uzyskać zgodę swojego kierow-
nictwa i kontynuować rozmowy 
podczas następnego spotkania. 
[…] SS Obersturmfüher i komi-
sarz kryminalny”. (Informacja 
z 8 kwietnia 1944 r. dotycząca 
rozmów dowódcy UPA „Orła” 
z Niemcami. W: PA SBU, F. 13, 
spr. 372, t. 36, k. 102–104. Za: 
Polska i Ukraina w latach trzy-
dziestych–czterdziestych XX 
wieku. Tom 4. Część druga. War-
szawa – Kijów 2005; oraz: „Kar-
ta” nr 23/97, s. 67–68). Przypis: 
Nehring Joachim, SS Unter-
sturmführer, funkcjonariusz SD; 
od poł. 1942 Kreishauptmann 
Kamionki Strumiłowej. 

„Lwów, 21 kwietnia 1944 r.

IV Nr 123/44

Tajne wagi państwowej

Egzemplarz pojedynczy

1) Notatka:

Zgodnie z umową, 18 IV 1944 r. 
o g[odzinie] 11-00 w Uhnowie 
odbyło się spotkanie z dowód-
cą zgrupowania UPA w rejonie 
Rawa Ruska.

Ze strony niemieckiej byli obec-
ni: Niżej podpisany z sekreta-
rzem kryminalnym STREICHE-
REM i KOACZIMMEKIEM [?], 
oraz urzędnik kryminalny KU-
LIK, lejtenant doktor ZERFAS, 
adiutant 4 pułku policji SS i ka-
pitan BUCHENWISER, również 
z 4 pułku policji SS, dowódca 
żandarmerii w Rawie Ruskiej 
oraz wielu funkcjonariuszy po-
licji porządkowej 4 pułku policji 
SS.

Ze strony UPA na spotkaniu byli 
obecni: dowódca zgrupowania 
UPA z 5 przedstawicielami, bio-
rącymi udział w rozmowach oraz 
liczną ochroną, w skład której 
wchodziło mniej więcej 300–400 
osób. Ochrona ta szczelnie oto-
czyła cały rejon Uhnowa i praw-
dopodobnie nikogo nie wpusz-
czała ani nie wypuszczała ze wsi 
w czasie rozmów. 

Żeby rozpocząć rozmowy, zapro-
ponowałem dowódcy bandy, by 
wyjaśnił nam, o co chodzi UPA 
i dlaczego wyraża ona gotowość 
do rozmów z nami. Dowódca 
bandy odpowiedział, że UPA 
uznaje tylko 3 cele:

1. Walka przeciwko bolszewi-
zmowi.

2. Walka ze wszystkim co pol-
skie.

3. Walka o utworzenie niepodle-

głej i samodzielnej Ukrainy.

Aby osiągnąć powyższe cele, 
UPA zamierza rozpocząć współ-
pracę z Niemcami oraz osiągnąć 
to, by Niemcy nie atakowali ich i 
nie walczyli z nimi.

Ja z kolei przedstawiłem dowód-
cy bandy w zwięzłym streszcze-
niu sprawy następujące:

a) Walkę przeciwko bolszewi-
zmowi UPA może prowadzić bez 
ograniczeń, a przede wszystkim 
na zajętym przez nas obszarze 
może atakować i walczyć z so-
wieckimi bandami oraz niszczyć 
je z własnej inicjatywy

i według własnego uznania.

b) W walce przeciwko polskości 
UPA ma ściśle przestrzegać za-
sady, według której może podej-
mować walkę tylko z polską ban-
dą, tj. z nielegalnym związkiem 
Polaków, którzy są uzbrojeni i 
rozmieszczeni wyłącznie

w wiejskich miejscowościach 
oraz planują lub już podjęli an-
tyniemieckie czy antyukraińskie 
akcje. Natomiast UPA nie może 
atakować polskich miejscowości 
i osiedli, jak również zamiesz-
kałych przez Polaków leśnictw, 
rezerwatów itd.

Jeśli UPA może udowodnić, że 
w polskich miejscowościach do-
chodzi do spisków lub że mają 
tam swoje bazy wypadowe i są 
rozlokowane polskie bandy, to 
materiały z informacją powinna 
przekazać policji bezpieczeń-
stwa, która ze swej strony zajmie 
się likwidacją polskiego gniazda 
powstańczego i pociągnie win-
nych do odpowiedzialności. W 
żadnym wypadku UPA nie może 
z własnej inicjatywy prowadzić 
operacji w osiedlach, wsiach i 
wiejskich miejscowościach, po-
nieważ jej poprzednie działania 
dowiodły, że we wszystkich ak-
cjach UPA przeciwko zamiesz-
kałym przez Polaków miejsco-
wościom zawsze dochodziło do 
najgorszych nadużyć i że stwa-
rza to poważne zagrożenie dla 
niemieckich interesów – zaopa-
trzenia

w żywność, dowozu niezbędnych 
artykułów itd.

W wypadku nie przestrzegania 
tego warunku przez UPA, będzie 
ona postrzegana jako nielegalna 
banda, którą będziemy zwalczać 
i niszczyć. UPA może potrakto-
wać to dosłownie i rozważyć, co 
jej się bardziej opłaca – zgodzić 
się na niemieckie żądania czy, 
podobnie jak jakakolwiek inna 
banda, narażać się na ataki nie-
mieckich pododdziałów wojsko-
wych i zostać przez nie zlikwido-
waną. 

Dowódca pododdziału UPA 
usiłował na różne sposoby po-
minąć ten mój warunek. Gdy 
przekonał się, że nie zrezygnuję 
z tego punktu i nie złagodzę go, 
oznajmił, że dowie się w pewnym 
miejscu, czy może zgodzić się na 

moje żądania. Kiedy przekon-
sultuje to z organem nadrzęd-
nym, wrócimy do tej rozmowy 
podczas następnego spotkania, 
termin którego uzgodniliśmy na 
czwartek 27 IV 1944 r., na godzi-
nę 10.00 w Uhnowie. Wtedy on 
da odpowiedź. Ustaliliśmy, że na 
następne spotkanie hasłem bę-
dzie „Rawa Ruska” oraz każdy 
z nas będzie trzymać chusteczkę 
do nosa w prawej ręce.

Ponieważ dyskusja, szczególnie 
nad kwestią polską, zajęła kil-
ka godzin i spotkała się z silnym 
oporem przedstawicieli UPA, na 
razie odstąpiłem od żądania, by 
[UPA] nie wywierała negatyw-
nego wpływu na ukraińską poli-
cję i nie wpływała demoralizują-
co na nią ani na ochotniczą gali-
cyjską dywizję SS. Te punkty po-
winny być dokładnie wyjaśnione 
podczas następnego spotkania.

Moja opinia o pododdziale 
UPA nie jest najlepsza. Wśród 
uczestników rozmów po stronie 
UPA znajdowali się polityczni 
narwańcy, upierający się przy 
ostatecznej likwidacji i znisz-
czeniu wszystkiego co polskie. 
Rzucając nieprzemyślane wypo-
wiedzi nie zauważyli, że chcąc 
osiągnąć swe antypolskie cele, 
będą musieli podejmować rów-
nież działania antyniemieckie. 
[…] Przez kierownika IV [?] dla 
dowódcy z prośbą o przyjęcie do 
wiadomości przedłożył I/4 SS 
Obersturmführer i komisarz kry-
minalny (—)” (Fragment infor-
macji z 21 kwietnia 1944 r. do-
tyczący rozmów dowódcy zgru-
powania UPA z Niemcami. W: 
PA SBU, F. 13, spr. 372, t. 36, k. 
149–151. Za: Polska i Ukraina w 
latach trzydziestych–czterdzie-
stych XX wieku. Tom 4. Część 
druga. Warszawa – Kijów 2005).  

Poniższy dokument potwierdza 
z kolei całą perfidię banderow-
skiej propagandy, ale jednocze-
śnie warto zwrócić uwagę na 
podaną ilość strat ukraińskich i 
porównać ją z rzezią około 80 
tysięcy Polaków na Wołyniu, 
o czym oczywiście „ukraińska 
partyzantka nacjonalistyczna” 
nie mówi. Nie mówi też o rze-
ziach dokonanych w lutym, 
marcu i kwietniu 1944 roku na 
terenie Małopolski Wschodniej 
(rozmowa toczona jest 3 maja 
1944 roku), gdzie straty ludności 
polskiej także wyniosły około 80 
tysięcy osób. 

   „Tajne 7 maja 1944 r.

Wpłynęło 13.5.44 r.

Nr p.p.563/44 tajne

P[an] gubernator Distriktu Ga-
lizien we Lwowie

Treść: ukraińska partyzantka 
nacjonalistyczna.

3.5.1944 r. w szczerym polu, pod 
wyznaczoną przeze mnie gruszą, 
na wschód od Czarnego Lasu, 
odbyło się spotkanie z dwoma 
przedstawicielami ukraińskiej 
partyzantki nacjonalistycznej. 

Przybyłem w towarzystwie do-
skonałego ukraińskiego tłuma-
cza. /.../  

W kwestii polskiej:

Od jesieni ubiegłego roku Pola-
cy dokonywali podpaleń i mor-
dów na ludności ukraińskiej we 
wschodnich [?] obwodach ukra-
ińskich oraz w Dystrykcie Lu-
belskim (Chełm, Hrubieszów), 
jak też na Wołyniu. Polski ter-
ror ogarnął również Galicję, a 
przede wszystkim Lwów, w wy-
niku czego ucierpieli ukraińscy 
profesorowie, studenci i ukraiń-
ska policja. Mając świadomość, 
że terror może być złamany tylko 
terrorem, Ukraińcy

odpowiedzieli tym samym. Nasz 
terror skierowany jest przeciwko 
najgorliwszym polskim działa-
czom. Nasze grupy likwidacyjne 
otrzymały polecenie, by oszczę-
dzali [życie] polskich kobiet i 
dzieci. Czasami jednak [to po-
lecenie] łamano. [Przypadki ta-
kie] są badane przez nasze sądy 
i surowo karane. Osobiście zna-
ne mi są dwa wypadki, gdy za 
podobne wykroczenia dwaj nasi 
mężczyźni zostali skazani na 
śmierć, a wyrok wykonano. Na-
sze dowództwo odżegnuje się od 
mordowania kobiet i dzieci, lecz 
znajdujący się na niższych szcze-
blach ludzie czasami bywają bez 
kultury [!]. Zarejestrowaliśmy 
wszystkich Ukraińców, zamordo-
wanych przez Polaków. Według 
obliczeń, podczas ostatniej fali 
mordów, która rozpoczęła się je-
sienią, polscy aktywiści zamor-
dowali ponad 2500 Ukraińców. 
Zabójstwa uważamy za broń po-
lityczną, a terror stosujemy tylko 
w celu samoobrony.

Polski ruch powstańczy wspól-
nie z bolszewizmem występuje 
zarówno przeciwko Ukraińcom, 
jak i Niemcom. Uważamy, że Po-
lacy dobrze maskują swój wro-
gi stosunek do Niemiec oraz są 
zwolennikami nie tylko Anglii, 
ale i bolszewików. Fakt, że pra-
wie cała ludność polska pozosta-
je na okupowanym przez bolsze-
wików terytorium oraz radosne 
witanie przez nią nacierających 
bolszewików dowodzi, że kierują 
się dyrektywami polskiego rządu 
emigracyjnego. [Rząd ten] wy-
dał polecenie ścisłej współpra-
cy z bolszewikami, utworzenia i 
przygotowania aparatu admini-
stracyjnego, kierownictwa go-
spodarczego, jak również prze-
jęcia wszystkich organów władzy 
i środków produkcji przez Pola-
ków. CHURCHILL1 stara się 
załatwić u STALINA, żeby dzia-
łania te zostały zaakceptowane 
przez bolszewików. Dlatego Po-
lacy są najlepszymi informato-
rami nacierających sowietów, 
wskazują bolszewikom uświado-
mionych narodowo Ukraińców – 
„banderowców” oraz pomagają 
bolszewikom dzięki otrzymywa-
nej od nich broni. Wykorzystu-
ją każdą okazję, żeby szkodzić 
Ukraińcom. Wstępują do party-
zantki bolszewickiej; po walkach 
z nią znajdujemy wśród zabitych 

tutejszych Polaków. Niektórych 
z nich osobiście znali nasi lu-
dzie, inni byli rozpoznawani po 
medaliku z Matką Boską, który 
nosili pod koszulą na piersi. Na 
przykład na odcinku między Nie-
woczynem a Bitkowem wśród za-
bitych partyzantów znaleźliśmy 
naszych miejscowych Polaków. 
Polacy również przeprowadzili 
bolszewickich spadochroniarzy 
– sabotażystów przez góry na 
Węgry i na Słowację. Dlatego 
w walce przeciwko bolszewikom 
ukraińscy partyzanci likwidują 
Polaków jako szkodników.

Na moje pytanie – dlaczego 
ukraińscy partyzanci napadają 
na [większe] posiadłości, odpo-
wiedzieli: „Dlatego, że Polacy 
są tam aktywni w jeszcze więk-
szym stopniu, niż polscy koloni-
ści we wsiach i nadużywają go-
ścinności okazanej im na ukraiń-
skiej ziemi”. 

Hauptmann okręgowy (Kre-
ishauptmann) w Stanisławo-
wie”. (Fragmenty informacji 
stanisławowskiego Kreishaup-
tamtu dla gubernatora Dystryktu 
Galizien z 7 maja 1944 r. W: PA 
SBU, F. 65, spr. S-9079, t. 2, k. 
127–136. Za: Polska i Ukraina w 
latach trzydziestych–czterdzie-
stych XX wieku. Tom 4. Część 
druga. Warszawa – Kijów 2005).  

W zdobycznym niemieckim do-
kumencie z 15 maja 1944 roku, 
który był przysłany do głównego 
urzędu bezpieczeństwa państwa, 
a także do innych organów poli-
cji i SD (w Berlinie, Krakowie, 
Lwowie) powiadamia się o kon-
taktach UPA z niemiecką władzą 
okupacyjną i stwierdza:  „...ze 
strony UPA nie są podejmowane 
jakiekolwiek działania przeciw-
ko Niemcom (Reichsdeutschom) 
... mają razem z Niemcami 
wspólnego wroga - bolszewizm”. 
(Arch. spr. №372, t.36, ark. 229-
244. INFORMACJA SBU o 
działalności OUN-UPA №113 z 
dnia 30.07.1993 r.).  

Kreishauptmann w Kamionce 
Strumiłowej Joachim Nehring 
„jako szczery przyjaciel narodu 
ukraińskiego”  pisze do bande-
rowskiego dowódcy „Chmila”:  

„Generalne Gubernatorstwo 
Galicja 

Kreishauptmann w Kamionce 
Strumiłowej

c. Ns./Fl.

Kamionka Strumiłowa

19 maja 1944 r.

Pan dowódca grupy „Chmil”.

Dotyczy starosty wiejskiego [w] 
Streptowie.

Z wielkimi podziękowaniami po-
twierdzam otrzymanie Pańskie-
go listu z 11.5.1944 r.

Odpowiadam, co następuje:

1) Nie da się całkowicie unik-
nąć starć między jednostkami 



www.ksi.btx.pl                                                                                                                                                                                                                             1 maja 2019  - strona 13PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI
niemieckich sił zbrojnych a po-
szczególnymi grupami UPA do-
póty, dopóki wyższe instancje 
UPA nie będą gotowe do opartej 
na jasnych zasadach współpracy 
i nie wystąpią do mnie z odpo-
wiednimi propozycjami.

2) W pozostałych sprawach 
osobiście nie widzę możliwości 
skutecznej i dobrej współpracy, 
gdy poszczególne grupy UPA 
są niezdyscyplinowane i, praw-
dopodobnie zgodnie z wydanym 
przez dowództwo UPA rozka-
zem, wciąż jeszcze palą polskie 
osiedla, a nawet zakłady pro-
dukcyjne. Widzę w tym nie tylko 
nieodpowiedzialne, szczególnie 
w okresie wojny, niszczenie cen-
nego mienia, ale przede wszyst-
kim zbrodnię wobec przyszłości 
narodu ukraińskiego. Jeśli ukra-
ińskie grupy nacjonalistyczne 
podejmują obecnie zdecydowane 
próby umocnienia się w ogólnej 
rozstrzygającej walce przeciwko 
bolszewizmowi i zamiast skon-
centrować przeciwko niemu 
swoje siły – palą polskie wsie, to 
po zwycięstwie Niemców zemści 
się to okrutnie na przyszłości na-
rodu ukraińskiego. Jako szczery 
przyjaciel narodu ukraińskiego 
bardzo nad tym ubolewam. Wie-
cie, że czynami udowodniłem 
Pańskiemu poprzednikowi „Or-
łowi” wolę poważnej współpra-
cy i UPA wyciąga z tego znaczne 
korzyści. Tym samym brałem na 
siebie dużą odpowiedzialność, 
ponieważ „Oreł”, który nigdy 
nie odżegnywał się od swoich 
politycznych celów Ukraińca 
– nacjonalisty, wykazał zarów-
no przede mną, jak też przed 
niemieckimi siłami zbrojnymi 
wzorową dyscyplinę. Muszę 
jednak z ubolewaniem podkre-
ślić, że postępowanie innych 
grup UPA wyjątkowo utrudnia, 
jeśli wręcz nie uniemożliwia, 
mnie i innym przyjaciołom na-
rodu ukraińskiego przedłożenie 
dążeń i interesów tegoż narodu 
wyższym instancjom niemiec-
kim. Kreishauptmann Nehring”. 
(Fragment pisma Joachima Neh-
ringa do dowódcy grupy UPA 
„Chmila” z 19 maja 1944 r. W: 
PA SBU, F. 13, spr. 372, t. 36, k. 
251–252. Za: Polska i Ukraina w 
latach trzydziestych–czterdzie-
stych XX wieku. Tom 4. Część 
druga. Warszawa – Kijów 2005).  

Wszystkie te dokumenty znajdu-
ją się w archiwum Ukraińskiego 
Instytutu Pamięci Narodowej. W 
Informacji  opracowanej przez 
Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy 
zaprezentowana została tylko ich 
część. Był to rok 1993. Obecnie 
archiwa te są niedostępne dla 
historyków, poza grupą wybra-
ną przez Wołodymyra Wiatro-
wycza. Trudno wyrokować, czy 
po wyborze Wołodymyra Zełeń-
skiego na prezydenta Ukrainy 
coś się zmieni. Raczej niewiele, 
przynajmniej do najbliższych 
wyborów do Werchownej Rady, 
gdyż obecna przesiąknięta jest 
odorem ukraińskiego bandery-
zmu. 

 Stanisław Żurek 

Ukraina ma nowego prezydenta 
Wołodymira Zelenskiego, który 
w drugiej turze wyborów do-
słownie zmiażdżył urzędującą 
głowę państwa Petro Poroszen-
kę. Z punktu widzenia Polski to 
dobra zmiana - choćby dlatego, 
że przegrana Poroszaenki bę-
dzie skutkowała dymisją Wo-
łodymyra Wiatrowycza. A to 
polityka kształtowana właśnie 
przez Wiatrowycza była głów-
ną przyczyną napięć pomiędzy 
Polską a Ukrainą.  
Dobrze że Poroszenko odszedł, 
albowiem w ostatnich latach 
publicznie upokarzał on pre-
zydenta RP Andrzeja Dudę. I 
wreszcie najlepsza wiadomość- 
z zapowiedzi wynika, że prze-
grana Poroszenki zaowocuje 
dymisją Wolodymira Wiatro-
wycza z funkcji szefa Ukraiń-
skiego Instytutu Pamięci Na-
rodowej.(...). To Wiatrowycz 
stoi za upaństwowieniem kultu  
OUN - UPA, za zakazem ekshu-
macji wołyńskich oraz za zaka-
zem renowacji lwów na Cmen-
tarzu Obrońców Lwowa.      
- Wybory prezydenckie na Ukra-
inie, których druga tura odbyła 
się w niedzielę 21 kwietnia poka-
zała, że polityka w kraju naszego 
wschodniego sąsiada jest abso-
lutnie nieprzewidywalna. Jeszcze 
pół roku temu nikt nie mógł nawet 
przypuszczać, że urzędujący pre-
zydent Petro Poroszenko wybory 
przegra z kretesem, zaś jego po-
gromcą okaże sie człowiek dotąd 
będący poza polityką i nie ma-
jący w niej absolutnie żadnych 
doświadczeń. Spopularyzowany 
przez telewizję aktor kabaretowy i 
komik Wołodymyr Zelenski  bez-
apelacyjnie wygrał z urzędującym 
prezydentem miliarderem Petro 
Poroszenką. Chociaż powiedzieć 
wygrał bezapelacyjnie, to powie-
dzieć o wiele za mało. Zelenski 
po prostu Poroszenkę „zjadł na 
śniadanie”, zmiażdżył, pogromił i 
upokorzył. Oto urzędujący prezy-
dent otrzymał zaledwie 25,3 pro-
cent głosów, zaś Zelenski zdobył 
ich prawie trzy razy więcej, czyli 
73,2 procent. Poroszenko wygrał 
nieznacznie najprawdopodobniej 
tylko w jednym obwodzie (wo-
jewództwie) - lwowskim uważa-
nym za matecznik i ostoję neo-
banderyzmu i neonacjonalizmu 
ukraińskiego. Zostawmy w tym 
momencie rozważania co wybór 
ten oznacza dla Ukrainy. Skupmy 
się na ważniejszej dla nas per-
spektywie - co oznacza on dla Pol-
ski. Bo odejście Poroszenki to dla 
polskiego interesu bez wątpienia 
wydarzenie pozytywne. Niestety, 
politykom i komentatorom pol-
skiego mainstreamu wciąż braku-
je wyobraźni, refleksji i po prostu 
zdrowego rozsądku, aby uznać, że 
dla Polski to bardzo dobra wiado-
mość. I drugie, niestety - polski 

mainstream polityki wschodniej 
oznacza już bodaj ostatnie śro-
dowisko i ostatnią płaszczyznę w 
której istnieje pełna zgoda pomię-
dzy PiS a PO. Dlaczego odejście 
Poroszenki to dla naszego kraju 
dobra wiadomość? Z trzech za-
sadniczych powodów: ogólnych, 
ambicjonalnych i personalnych. 
Ogólnych, bo Poroszenko był po-
litykiem, który postawił na dwa 
„mity’ i czynniki państwotwór-
cze. Jednym z nich była wojną 
z Rosją, traktowana zresztą in-
strumentalnie: brak reform, po-
stępującą zapaść gospodarczą i 
coraz bardziej dotkliwe ubóstwo 
większości społeczeństwa zawsze 
można było wytłumaczyć prowa-
dzeniem wojny i walką z agresją 
Putina. 
‚Drugą nogą” na której oparł się 
Poroszenko była ideologia neo-
nacjonalistyczna związana z apo-
teozą OUN - UPA. Ukraiński pa-
triotyzm Poroszenko utożsamiał z 
neobanderyzmem. Jak się okazało 
- dzięki temu zdołał nieznacznie 
wygrać tylko w obwodzie (wo-
jewództwie) lwowskim. To dla 
nas dobra wiadomość - jasno z 
tego wynika, że tzw. neobande-
ryzm promowany za Poroszenki 
w mediach i oficjalnej ideologii 
państwowej wciąż nie determinu-
je politycznych wyborców co naj-
mniej 3/4 społeczeństwa Ukrainy.
Po drugie dobrze, że Poroszenko 
odszedł, albowiem w ostatnich 
latach publicznie  upokarzał on 
prezydenta RP Andrzeja Dudę. 
Chodzi o wspólną deklarację obu 
polityków w prawie odblokowa-
nia tzw. ekshumacji wołyńskich 
prowadzonych przez polski Insty-
tut Pamięci Narodowej w miej-
scach pochówków ( w większości 
są to tzw. doły leśne - nieozna-
czone zbiorowe mogiły) naszych 
rodaków na Ukrainie. Poroszenko 
wspólnie z Dudą zadeklarował, 
że problem zakazu ekshumacji i 
prac badawczych  zostanie roz-
wiązany, a szczegóły miała usta-
lić wspólna komisja na poziomie 
wicepremierów. Komisja niczego 
nie ustaliła, zaś Poroszenko mógł 

się śmiać w kułak, że polski rząd 
i Duda zostali przez niego wy-
strychnięci na dudka; gwarantują 
mu pełne poparcie nie otrzymując 
nic w zamian. 
Przykład drugi: w lipcu ubiegłego 
roku w symboliczną rocznicę roz-
poczęcia rzezi wołyńskiej Duda 
pojechał na Ukrainę, aby złożyć 
kwiaty w miejscu, gdzie istniała 
kiedyś spalona i wymordowana 
przez OUN/UPA wieś Ołyka. W 
tym samym dniu prezydent Po-
roszenko demonstracyjnie udał 
się do Polski aby uczcić Ukraiń-
ców poległych w akcji odwetowej  
przeprowadzonej we wsi Sahryń 
na Lubelszczyźnie, tworząc fał-
szywe wrażenie (zgodne zresztą 
z narracją Wiatrowycza o „wojnie 
polsko - ukraińskiej”), że istnieje 
równoprawna symetria pomiędzy 
ludobójstwem wołyńskim a pro-
wadzonymi na o ileż mniejszą 
skalę działaniami polskiej samo-
obrony i Armii Krajowej. Prezy-
dent Duda swój wieniec składał 
klęcząc samotnie w polu, Poro-
szence towarzyszyła asysta armii 
ukraińskiej.
I wreszcie najlepsza wiadomość 
- z zapowiedzi wynika, że prze-
grana Poroszenki zaowocuje  dy-
misją Wołodymyra Wiatrowicza 
z funkcji szefa Ukraińskiego In-
stytutu Pamięci Narodowej. Za 
prezydentury Poroszenki Wiatro-
wyczowi oddano w samodzielna 
gestię całą politykę historyczną 
państwa ukraińskiego. Tymcza-
sem Wiatrowycz to zarazem wy-
chowanek i obecny lider wywo-
dzących się z ziemi lwowskiej 
środowisk neobanderowskich i 
neonacjonalistycznych. W Polsce 
Wiatrowycz określany jest mia-
nem „kłamcy wołyńskiego”, lan-
suje bowiem tezę, iż na Wołyniu 
w latach 1943 - 1944 nie doszło 
do ludobójstwa, rzezi, czy czy-
stek etnicznych, ale trwała „dru-
ga wojna polsko - ukraińska”. To 
Wiatrowycz stoi za upaństwo-
wieniem kultu  OUN - UPA, za 
zakazem ekshumacji wołyńskich 
oraz za zakazem renowacji lwów 
na Cmentarzu Obrońców Lwowa. 

Warto zacząć myśleć o Ukrainie 
w kategoriach polityki realnej: 
dzisiaj nie skłonimy Ukraińców 
do likwidacji pomników Bande-
ry ani wykreślenia go jako pozy-
tywnego bohatera z ukraińskich 
podręczników historii. W tej kwe-
stii mleko już się rozlało. jednak 
bez Wiatrowycza neobanderyzm 
przestanie  być oficjalną doktry-
ną w ukraińskiej polityce tak we-
wnętrznej, jak międzynarodowej 
(stosunki z Polską). 
Zatem za prezydenta Zelenskiego 
mamy większe szanse na znie-
sienie zakazu ekshumacji wołyń-
skich oraz na gesty ze strony pań-
stwa ukraińskiego, które wskażą, 
że OUN - UPA to nie tylko mitolo-
gizowana walka z Sowietami, ale 
znacznie mniej chlubna karta wo-
łyńska. To oczywiście tylko szan-
sa - od polskiego mainstreamu 
politycznego, a mówiąc wprost: 
od polityków Prawa i Sprawiedli-
wości będzie zależało czy spró-
bujemy ją wykorzystać, czy też 
zaprzepaścimy przez zaniechanie. 
A przy okazji: Zelenski na pewno 
nie będzie oficjalnie prorosyjskim 
prezydentem. W wywiadzie dla 
BBC Ukraina opowiedziała się za 
akcesją do NATO, przeciw spe-
cjalnemu statusowi dla Donbasu, 
przeciw amnestii dla walczących 
w Donbasie separatystów, stwier-
dził też jednoznacznie, że Rosja 
jest agresorem, a Putin wrogiem.
Tymczasem Wiatrowycz zapo-
wiada ...walkę. Zaraz po ogło-
szeniu wyników II tury wybo-
rów napisał na Twiterze: wybo-
ry się odbyły, walka o najważ-
niejsze trwa...Będziemy walczyć 
na ulicy, w parlamencie, w urzę-
dach i sądach. Znamienne jest, 
iż jako arenę walki w pierwszym 
słowie Wiatrowycz wymienia 
ulice. To znamionuje, jaki sto-
sunek do wyborów demokracji 
ma (wciąż jeszcze urzędujący) 
szef Ukraińskiego Instytutu Pa-
mięci Narodowej.

 Marcin Hałaś
„Warszawka Gazeta” nr 17; 26 
- 29 kwietnia 2019 r.  

POROSZENKO ZMIAŻDŻONY! 
WIATROWYCZ ODEJDZIE?
Aleksander Szumański
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KALENDARIUM LUDOBÓJSTWA. 
MAJ 1944 ROK  
Stanisław Żurek

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

    W nocy z 30 kwietnia na 1 
maja 1944 roku:  
We wsi Dobraczyn pow. Sokal 
banderowcy zamordowali 20 Po-
laków, w tym 3 rodziny, oraz 1 
Ukraińca. 

   1 maja:  

We wsi Lubliniec Nowy pow. 
Lubaczów upowcy zamordowali 
2 Polaków. 

W mieście Przemyślany woj. 
tarnopolskie został zabity przed 
domem przez Ukraińców Przy-
szlakowski Stanisław, lat ok. 30. 
(Józef Wyspiański: Skutki napa-
dów ukraińskich nacjonalistów 
w powiecie Przemyślany. w: Lu-
dobójstwo OUN-UPA na Kresach 
Południowo-Wschodnich, tom 10, 
Kędzierzyn-Koźle 2018). 

     W nocy z 1 na 2 maja:  

We wsi Hrusiatycze pow. Bóbr-
ka banderowcy i miejscowi Ukra-
ińcy zamordowali 22 Polaków, w 
tym całe rodziny.

   2 maja:   

We wsi Brusno Nowe pow. Lu-
baczów upowcy zamordowali 
68-letniego Jana Motykę. 

We wsi Burgau – Karolówka 
pow. Lubaczów miał miejsce 
drugi napad  upowców, włącznie 
z pierwszym z 30 kwietnia zamor-
dowali 27 Polaków. 

We wsi Chotylub pow. Luba-
czów upowcy zamordowali 6 Po-
laków. 

We wsi Cieszanów pow. Luba-
czów zamordowali Tomasza Gie-
rasa. 

We wsi Lubliniec Stary pow. 
Lubaczów Ukraińcy z SKW za-
mordowali w bestialski sposób na 
drodze uciekające 3 rodziny pol-
skie liczące 18 osób i zrabowali 
ich dobytek, furmanki i konie. 

We wsi Łukawica pow. Luba-
czów Ukraińcy zamordowali 2 
Polaków. 

   W nocy z 2 na 3 maja:  

We wsi Bruchnal pow. Jaworów 
banderowcy uprowadzili 3 Pola-
ków, którzy zaginęli. 

We wsi Chołhynie pow. Jawo-
rów zamordowali 2 Polaków, w 
tym kobietę. 

We wsi Kłodno Wielkie pow. 
Żółkiew: „W dniu 2/3.05.1944 r. 
był wielki napad na Kłodno: 150 
gospodarstw spalonych. Nacjo-
naliści ukraińscy udawali polską 
partyzantkę. Szczegółów brak. 
Wart odnotowania jest fakt, że 
dwaj Ukraińcy z Kłodna walczyli 
wraz z Polakami przeciwko ban-
derowcom w obronie wsi. Byli to 
Duda Iwan i Pałyga Iwan. Nie-
stety obaj zginęli.” (Prof. dr hab. 

Leszek S. Jankiewicz: Uzupeł-
nienie listy strat ludności polskiej 
/.../. W: Ludobójstwo OUN-UPA 
na Kresach Południowo-Wschod-
nich. Seria – tom 8, Kędzierzyn-
-Koźle 2016).  

We wsi Maruszka i należącej do 
niej kol. Biała pow. Złoczów za-
mordowali 56 osób: 53  Polaków, 
2 Ukraińców (męża Polki i żonę 
Polaka) oraz 15-letniego syna 
Ukraińca i Polki, którego wbili 
na pal w płocie (Komański...., s. 
503). „Gdy na podstawie donosu 
Polaków Niemcy zabili Panasa 
Wasyla z Bezbrudów, zniszczono 
za to polski przysiółek Maruszka 
i zabito tam 8 mężczyzn i 16 ko-
biet.” (Sprawozdanie politycz-
ne 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. War-
szawa – Kijów 2005).  

   3 Maja:  

We wsi Biłka pow. Przemyśla-
ny zostali zamordowani przez 
Ukraińców: „Herman Roza-
lia, 3.05.1944, lat ok. 45, żona 
Stanisława. Herman Bolesław, 
3.05.1944, syn Rozalii i Sta-
nisława. Herman Władysław, 
3.05.1944, syn Rozalii i Stanisła-
wa. Herman Antoni, 3.05.1944, 
syn Rozalii i Stanisława. Herman 
Franciszek, 3.05.1944, syn Ro-
zalii i Stanisława. Dzieci były w 
wieku od 5 do 12 lat.” (Józef Wy-
spiański: Skutki napadów ukraiń-
skich..., jw.).

W miasteczku Bukaczowce pow. 
Rohatyn banderowcy zamordo-
wali 65-letniego Polaka o nazwi-
sku Błaszczak. 

W miasteczku Cieszanów pow. 
Lubaczów upowcy z sotni „Zaliź-
niaka” obrabowali i spalili 1200 
budynków i zamordowali 48 Po-
laków, którzy nie opuścili swoich 
gospodarstw, oraz 1 Ukraińca.  

We wsi Dublany pow. Sambor: 
Patrz niżej: w przysiółku Oleksię-
ta...  

We wsi Karolówka pow. Roha-
tyn banderowcy ze wsi Czerniów 
uprowadzili i zamordowali 4 Po-
laków, w tym starsze małżeństwo 
Wizer (60 i 65 lat) przecięli piłą 
stolarską. 

We wsi Krowica Hołodowska 
pow. Lubaczów Ukraińcy zamor-
dowali 7 Polaków.  

W przysiółku Oleksięta nale-
żącym do wsi Dublany pow. 
Sambor: „Dnia 3.V. Przysiółek 
Oleksięta – zamordowanych 15 
osób, spalonych 30 gospodarstw. 
Tego samego dnia przysiółek Pa-
prowszczyzna – 17 osób, 3 gospo-
darstwa” („Sprawozdanie sytu-
acyjne z ziem polskich”, nr 15/44; 
w: Instytut Polski i Muzeum im. 
gen Sikorskiego w Londynie, No: 
PRM – 122).

We wsi Perehińsko pow. Dolina 
nocą banderowcy uprowadzili i 
zamordowali 20 Polaków. 

We wsi Popowszczyzna pow. 
Sambor: „03.05.1944 r. zostało 
zam. 17 osób NN.” (Prof. dr hab. 
Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnie-
nie..., jw.;  Seria – tom 8). Patrz 
wyżej: w przysiółku Oleksięta... 

We wsi Woroniaki pow. Złoczów 
Ukraińcy zamordowali 1 Polaka. 
„W drugi dzień świąt wielkanoc-
nych 1944 roku (prawdopodobnie 
kwiecień) przed południem ban-
derowcy weszli do domu i zabili 
Stanisława Goliczewskiego, wuj-
ka mojego dziadka Franciszka 
Goliczewskiego. Mój dziadek był 
świadkiem tego, był wtedy u wuj-
ka, przygotowywali się do wyjścia 
do kościoła do Złoczowa, Fran-
ciszka Goliczewskiego zostawili, 
bo jak spytali się go jak się nazy-
wa to powiedział im że nazywa się 
Sawczuk, jego wujka wyprowadzi-
li do ganku i zabili. Po tym zdarze-
niu właśnie dziadek ze szwagrem 
i jakimiś 2 kolegami ruszył na 
zachód za frontem i dołączył tam 
do 38 pułku Artylerii Lekkiej. W 
książce Siekierki odnalazłem, że 
Stanisław Goliczewski został za-
mordowany 3 Maja 1944 roku w 
Woroniakach w wieku 57 lat, a nie 
tak jak ja podawałem, że to było 
w kwietniu w święta wielkanocne, 
ojciec pamiętał tylko z opowiadań 
mego dziadka to że było to w ja-
kieś święto, więc nie była to Wiel-
kanoc tylko 3 Maja. Reszta tego co 
podałem wtedy się zgadza na 99% 
(konsultowałem także z wujkiem), 
jeśli pan chce może pan zamieścić 
informację o tym, lub przekazać 
informacje Panu Żurkowi, chyba 
że zna ten fakt, bo jest podane na 
pana stronie że 3 Maja zginęła 1 
osoba z Woroniak”. (Goliczewski 
Stanisław; w: www.stankiewicze.
com/lubobojstwo.pl ). 

   4 maja:  

W miasteczku Cieszanów pow. 
Lubaczów upowcy zamordowali 
1 Polaka. „4.5.44 sotnia „Mest-
nyky” wraz z powiatową bojówką 
przeprowadziły akcję na miastecz-
ko Cieszanów, którego większość 
stanowią Polacy. Przedtem roz-
strzeliwali oni miejscowych Ukra-
ińców (na przyk[ład] zamach na 
dr. Babjaka – adwokata z Ciesza-
nowa). Cieszanów został spalo-
ny.” (Sprawozdanie ukraińskiego 
podziemia z maja 1944 r. dotyczą-
ce akcji antypolskich; w: Polska i 
Ukraina w latach trzydziestych–
czterdziestych XX wieku. Tom 4. 
Część druga. Warszawa – Kijów 
2005).  

We wsi Daszawa pow. Stryj: 
„Dn. 4 maja zamordowano jadą-
cego autem ze Stryja do Dasza-
wy inż. Zborowskiego i szofera 
Szramka.” ( „Wiadomości z Ziem 
Wschodnich” nr 8 ; w: http://ko-
ris.com.ua/other/14728/ index.
html?page=195 ).  

We wsiach Honoratówka i Mły-

nisko koło Honoratówki pow. 
Rohatyń: „04.05 1944 r. zamor-
dowano 5 Polaków NN.” (Prof. dr 
hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzu-
pełnienie..., jw.;  Seria – tom 8). 
Patrz też niżej: 13 maja we wsiach 
Honoratówka...  

We wsi Komarniki pow. Turka 
bojówka OUN zamordowała 8 
Polaków. „Dnia 4 V 44 o godz. 24 
okręgowa bojówka przeprowadzi-
ła akcję odwetową we wsi Komar-
niki powiat turczański. Wzięły w 
niej udział dwa roje. Wynik akcji: 
9 spalonych gospodarstw i 8 za-
bitych mężczyzn. Reszta uciekła 
w pola, ponieważ z taką ilością 
ludzi nie można było otoczyć na-
leżycie całej wsi. Podczas akcji 
miały miejsce eksplozje amunicji 
i materiałów wybuchowych. Z 
naszej strony ofiar nie było. Akcję 
zakończono o godz. 1.30.” (Infor-
macja ukraińskiego podziemia 
z 14 czerwca 1944 r. dotycząca 
antypolskich akcji w rejonie Stry-
ja; w: Polska i Ukraina w latach 
trzydziestych–czterdziestych XX 
wieku. Tom 4. Część druga. War-
szawa – Kijów 2005; za: PA SBU, 
F. 13, spr. 376, t. 34, k. 269).  

We wsi Łodyna Nowa pow. Ka-
mionka Strumiłowa banderowcy 
zamordowali 11 Polaków, w tym 
matkę z 2 małych dzieci. 

W miasteczku Mikołajów pow. 
Żydaczów policjanci ukraińscy 
lub banderowcy przebrani w ich 
mundury zastrzelili 11 Polaków, 
w tym dowódcę plutonu AK. Inni: 
W przysiółku Radziejów: „4.V. 
Grupa młodych ludzi zamordo-
wała buchaltera w młynie, b. sier-
żanta Wosk Polskich. Następnie 
ta sama grupa rozpoczęła dalsze 
mordy: dotychczas podano nazwi-
ska 11 zamordowanych, niewiado-
mo jednak, czy cyfra ta obejmuje 
wszystkie ofiary”. („Sprawozda-
nie sytuacyjne z ziem polskich”, 
nr 15/44; w: Instytut Polski i Mu-
zeum im. gen Sikorskiego w Lon-
dynie, No: PRM – 122).

We wsi Rożniatów pow. Dolina 
miejscowi banderowcy zamordo-
wali 1 Polaka. („Wiadomości z 
Ziem Wschodnich” nr 8; w: Pol-
ska i Ukraina w latach trzydzie-
stych–czterdziestych XX wieku. 
Tom 4. Część druga. Warszawa – 
Kijów 2005; za: IPN, Kr. 075/9, t. 

1, k. 252–254). 

We wsi Żelechów Wielki 
pow. Kamionka Strumiłowa: 
„04.05.1944 r. zostały zam. 3 
osoby, Polacy NN.” (prof. dr hab. 
Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie 
do listy strat ludności polskiej 
podanej przez Komańskiego i 
Siekierkę dla województwa tarno-
polskiego, 2004; w: Ludobójstwo  
OUN-UPA na Kresach Południo-
wo-Wschodnich. Seria – tom 7, 
pod redakcją Witolda Listowskie-
go, Kędzierzyn-Koźle 2015; w:  
http://www.kresykedzierzynko-
zle.home.pl/attachments/File/2__
Ksi____ka_tom_7.pdf ).  

    5 maja:  

W miasteczku Cieszanów pow. 
Lubaczów upowcy zamordowali 
8 Polaków. 

We wsi Czerniów pow. Rohatyn 
banderowcy zamordowali 3 Pola-
ków: kobietę oraz ojca z córką.  

We wsi Dzieduszyce Wiel-
kie oraz wsi Zaderewacz pow. 
Stryj: „Dnia 5 V 44 powiatowa 
bojówka druha Pidkowy zlikwido-
wała 9 Polaków, a mianowicie: w 
Dzieduszycach Wiel[kich] – 7, w 
Zaderewaczu – 2. Robota czysta.”. 
(Informacja ukraińskiego podzie-
mia z 14 czerwca 1944 r. dotyczą-
ca antypolskich akcji w rejonie 
Stryja; w: Polska i Ukraina w la-
tach trzydziestych–czterdziestych 
XX wieku. Tom 4. Część druga. 
Warszawa – Kijów 2005; za: PA 
SBU, F. 13, spr. 376, t. 34, k. 269). 
Siekierka, Komański i Różański 
tych zbrodni nie wymieniają. 

We wsi Krukowiec pow. Sam-
bor: „05.05.44 r. zamordowano 
ojca i syna Zazulaków.” (Prof. dr 
hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzu-
pełnienie..., jw.;  Seria – tom 8). 

We wsi Olszanik pow. Sambor: 
„05.05.1944 r. została zam. kobie-
ta l. 70 NN.” (Prof. dr hab. Leszek 
S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., 
jw.;  Seria – tom 8). 

We wsi Strutyn Wyżny pow. 
Dolina: „05.05.44 r. zostali za-
mordowani: Krupicki Fryderyk; 
Krupicki Władysław; Krupnicki 
Michał; Głoniewski i.n.” (Prof. dr 
hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzu-
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pełnienie..., jw.;  Seria – tom 8). 

We wsi Tuczna pow. Przemy-
ślany: „05.05.1944 zostali zam. 
Mazur Anna l. 65; Mazur Stefania 
l. 21.” (Prof. dr hab. Leszek S. 
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;  
Seria – tom 8). 

We wsi Turkocin pow. Przemy-
ślany: „Około 05.05.1944 r. został 
zam. młody mężczyzna NN”. (prof. 
dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzu-
pełnienie..., jw., tom 7). 

   W nocy z 5 na 6 maja: 

We wsi Połonice pow. Przemy-
ślany: „W nocy z 5/6.05.1944 r. 
zostali zamordowani: 1-2. Gaw-
rońska Stefania z dzieckiem; 3-5. 
Kozakiewicz Franciszek z żoną 
Marią i synem Zygmuntem; 6-10. 
Szwarowska Anna i jej ciotka 
Maria oraz 3 ich dzieci.” (prof. 
dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzu-
pełnienie..., jw., tom 7). Inni: Zo-
stali zamordowani przez Ukraiń-
ców: „Kozakiewicz Franciszek, 
6.05.1944, lat bd. Kozakiewicz 
Maria, 6.05.1944, lat bd. Koza-
kiewicz Zygmunt, 6.05.1944, lat 
7, syn Franciszka. Marciniak i.n., 
(mąż), 6.05.1944, lat bd, upro-
wadzony. Marciniak i.n., (żona), 
6.05.1944, lat bd, zabita w łóżku. 
Marciniak i.n., (syn), 6.05.1944, 
lat bd, uprowadzony. 1 – 20. Mar-
ki i.n., 6.05.1944 r. Kilka rodzin o 
tym samym nazwisku. 1 - 2. Tylut-
ko i.n., 6.05.1944 r.” (Józef Wy-
spiański: Skutki napadów ukraiń-
skich nacjonalistów w powiecie 
Przemyślany. w: Ludobójstwo 
OUN-UPA na Kresach Południo-
wo-Wschodnich, tom 10, Kędzie-
rzyn-Koźle 2018). 

   6 maja:  

We wsi Butryny pow. Żółkiew 
banderowcy uprowadzili do lasu 
i tam zamordowali 5 osób: 2 Po-
laków, 2 Ukrainki, żony Polaków, 
w tym jedną z jej 11-letnią córką. 

We wsi Czeremosznia pow. Zło-
czów: „06.05.1944 r. zostali zam. 
dwaj Polacy NN.” (prof. dr hab. 
Leszek Jankiewicz: Uzupełnie-
nie..., jw., tom 7). 

We wsi Demenka Leśna pow. 
Żydaczów: „06.05 1944 r. zamor-
dowano 3 osoby NN.” (Prof. dr 
hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzu-
pełnienie..., jw.;  Seria – tom 8). 

W okolicy miasta Dobromil woj. 
lwowskie bojówka SB OUN za-
mordowała Józefa Jurystę, które-
go uprowadziła 3 maja z miejsca 
pracy w lesie. 6 V 1944 r. był 
przesłuchiwany przez SB-OUN. 
Zapewne jeszcze tego samego 
dnia został zamordowany. Miej-
sca ukrycia ciała nie odnalezio-
no. J. Jurysta, ur. 22 III 1919 r. w 
Pacławiu. Polak, wyznania rzym-
skokatolickiego, przed 1939 r. 
otrzymał stopień kpr. rezerwy WP 
(?). W okresie okupacji radziec-
kiej pracował w Oddziale Finan-
sowym w Przemyślu. W okresie 
okupacji niemieckiej był poszu-
kiwany przez policję ukraińską, 
w związku z czym ukrywał się. 
Od 1943 r. pracował jako prak-
tykant w liegenschafcie w Podli-
skach pow. Mościska.  J. Jurysta 
sformował drużynę AK w Podli-
skach, następnie nią dowodził. 30 
IV 1944 r. został zadenuncjowany 
przed okupacyjnymi władzami 
niemieckimi. W efekcie porzucił 

dotychczasową pracę i przebywał 
w rodzinnej miejscowości, w Pa-
cławiu. 2 V 1944 r. rozpoczął pra-
cę jako manipulant w tartaku w 
Dobromilu. W jego sprawie SB-
-OUN przeprowadziła śledztwo. 
(Andrzej Zapałowski: Granica w 
ogniu. Warszawa 2016, s. 208). 

W mieście Dolina woj. stani-
sławowskie upowcy napadli na 
przedmieściu na Polaków „do-
puszczając się niesłychanych 
gwałtów na młodych Polakach, 
a następnie paląc zabitych”. Za-
mordowano ok. dwudziestu osób. 
Studenta Politechniki Lwowskiej, 
Wiktora Bidzińskiego, uprowa-
dzili do pobliskiego zagajnika i 
tam go torturowali, między inny-
mi wydłubali mu oczy i obcięli 
genitalia, Michałowi Leskiewi-
czowi wycięli język i genitalia” 
(Motyka Grzegorz: Ukraińska 
partyzantka 1942 – 1960; Warsza-
wa 2006, s. 389).  

We wsi Pełtew nad rzeką Peł-
tew pow. Lwów: „06.05.44 r. był 
masowy mord, ale brak bliższych 
danych.” (Prof. dr hab. Leszek S. 
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;  
Seria – tom 8). Józef Wyspiański 
podaje, że w 1944 roku zamordo-
wano tutaj 50 Polaków. 

We wsi Radruż pow. Rawa Ru-
ska upowcy zamordowali 2 Pola-
ków, w tym kobietę. 

W mieście Rozdół pow. Żyda-
czów zamordowali na drodze ze 
stacji kolejowej 20 Polaków, w 
tym 6 chłopców w wieku 16 – 18 
lat, 2 małżeństwa oraz 1 Ukraiń-
ca, inwalidę, który występował w 
obronie Polaków. 

We wsi Rożniatów pow. Dolina: 
„06.05.44 r. został zamordowa-
ny Krechowiecki i.n., zostawił 9 
dzieci.” (Prof. dr hab. Leszek S. 
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;  
Seria – tom 8). 

   W nocy z 6 na 7 maja: 

W przysiółku Bogdanówka na-
leżącym do wsi Połonice pow. 
Przemyślany Ukraińcy zamordo-
wali 9 Polaków.  

We wsi Połonice pow. Przemy-
ślany zamordowali 10 Polaków: 
5 dzieci, 4 kobiety i 1 mężczyznę.   

W miasteczku Rozdół pow. Ży-
daczów: „Rozdół [Żydaczów] z 
6 na 7 maja dokonano napadu na 
3 fury wiozące podróżnych. Oso-
by napadnięte wylegitymowano i 
podzielono na dwie grupy: Ukra-
ińców i Polaków. Pierwszych ode-
słano dwoma furami do Rozdołu, 
Polaków zaś w liczbie 18 osób 
zamordowano w pobliskim lesie. 
Wedle informacji mieli to być 
podróżni ze Lwowa i Brzeżan.” 
(1944, 3 lipca – Pismo PolKO 
w Stryju do RGO w Krakowie 
zawierające wykaz napadów na 
ludność polską w powiecie Stryj, 
Żydaczów i Rohatyn od maja do 
czerwca 1944 roku. W: B. Ossol. 
16721/2, s. 33-34). 

   30 kwietnia i 7 maja: 

We wsi Gorajec pow. Lubaczów 
Ukraińcy zamordowali 7 Pola-
ków, w tym 4 kobiety. 

We wsi Kowalówka pow. Luba-
czów zamordowali 27 Polaków 

   7 maja:   

We wsi Fraga pow. Rohatyn: 
„Fraga obok Rohatyna 7 maja 
urządzono napad zbrojny. Zabito 
49 Polaków, klasztor OO. Bernar-
dynów spalono.” (1944, 3 lipca – 
Pismo PolKO w Stryju do RGO 
w Krakowie zawierające wykaz 
napadów na ludność polską w po-
wiecie Stryj, Żydaczów i Rohatyn 
od maja do czerwca 1944 roku. 
W: B. Ossol. 16721/2, s. 33-34). 

W okolicach wsi Kalwaria pow. 
Przemyśl: „7 maja 1944 r., w 6 
miejscowościach w rejonie Kal-
warii miało zaginąć 18 Polaków.” 
(Andrzej Zapałowski: Granica w 
ogniu. Warszawa 2016, s. 209).

We wsi Rokitno koło Brzu-
chowic pow. Lwów: „Około 
07.05.1944 r. zostali zamordowani 
Blicharski, syn sołtysa i jego dwie 
siostry.” (Prof. dr hab. Leszek S. 
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;  
Seria – tom 8). 

We wsi Rzepniów pow. Kamion-
ka Strumiłowa: „07.05. 1944 r. 
spalono 25 gospodarstw i zamor-
dowano 17 Polaków NN.” (prof. 
dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzu-
pełnienie..., jw., tom 7).  

   8 maja: 

W miasteczku Busk pow. Ka-
mionka Strumiłowa na przed-
mieściu Wolany banderowcy spa-
lili większość polskich zabudo-
wań, zginął Stanisław Podhalicz 
i 1 starsza Ukrainka Żółtaniecka, 
gdyż rozpoznała napastników. 

We wsi Karolówka pow. Roha-
tyn banderowcy uprowadzili z 
drogi 3 Polaków,  w tym 2 kobie-
ty, którzy zginęli bez wieści.   

W mieście Komarno pow. Rawa 
Ruska: „08.05.44 r. Śmiertelny 
postrzał otrzymał Graboń Józef.” 
(Prof. dr hab. Leszek S. Jankie-
wicz: Uzupełnienie..., jw.;  Seria 
– tom 8). 

   W nocy z 8 na 9 maja:  

We wsi Rudniki pow. Żydaczów 
banderowcy zamordowali 18 Po-
laków z 4 rodzin. „Nieco dawniej 
(przed 9 maja 1944 – przypis S.Ż.) 
dokonano mordu na 4 rodzinach w 
Rudnikach parafia Derżów, przy 
czym zginęło 18 osób”.  (1944, 15 
maja – Pismo PolKO Lwów-po-
wiat do Delegata RGO we Lwo-
wie dotyczące mordów dokony-
wanych na ludności polskiej przez 
bandy ukraińskie. W: B. Ossol. 
16721/1, k. 257). „Ukraińcy we 
wsi Rudniki powiatu stryjskiego w 
nocy z 10 na 11 maja  zamordowali 
18 Polaków. Banda umundurowa-
na była w mundury niem[ieckie] 
i milicji ukr[aińskiej]. Obecny 
ksiądz ruski zbuntował ludność. 
Cała młodzież ukr[aińska] poszła 
do band.” („Wiadomości z Ziem 
Wschodnich” nr 8 ; w: http://ko-
ris.com.ua/other /14728/index. 
html?page=195 ). „Rudniki obok 
Piasecznej [Żydaczów]. Z 8 na 9 
maja napadnięto i zamordowano 
8 rodzin polskich.” (1944, 3 lipca 
– Pismo PolKO w Stryju do RGO 
w Krakowie zawierające wykaz 
napadów na ludność polską w po-
wiecie Stryj, Żydaczów i Rohatyn 
od maja do czerwca 1944 roku. 
W: B. Ossol. 16721/2, s. 33-34). 

   9 maja:  

W miasteczku Barysz pow. Bu-
czacz: „Dziadek mojego męża zo-
stał zamordowany 9.05 1944 r. w 
miejscowości Barysz gm Buczacz, 
przeglądaliśmy listę ale nie ma na 
niej nazwiska dziadka. Mama mo-
jego męża z rodzeństwem i swoją 
matką przez 6 miesięcy nie spały 
w swoim domu ze strachu przed 
napaścią mieszkały wtedy na ul. 
Zawale”. (Małgorzata; 15.07.08; 
w: www.stankiewicze.com/lu-
dobojstwo.pl ) H. Komański, Sz. 
Siekierka..., na s. 140 – 144 nie 
odnotowali żadnego mordu popeł-
nionego w dniu 9 maja 1944 roku, 
natomiast zgłaszająca „Małgorza-
ta” nie podała bliższych danych 
swojego dziadka. 

We wsi Czerniłowa pow. Jawo-
rów w przysiółku Lasek bande-
rowcy zamordowali 5 rodzin pol-
skich; tj. 21 Polaków. 

We wsi Niedzieliska pow. Prze-
myślany zamordowali 3 Polaków, 
w tym 5-letnie dziecko. 

   W nocy z 9 na 10 maja:  

We wsi Derżów pow. Żydaczów 
banderowcy obrabowali i spalili 
gospodarstwa polskie oraz zamor-
dowali ponad 100 Polaków, w tym 
w kościele zamordowali 3 siostry 
zakonne (były to: siostra Agniesz-
ka, siostra Wiktoria oraz siostra 
Józefa), oraz 20 innych Polaków, 
a wnętrze kościoła spalili  (Sie-
kierka..., s. 755; stanisławowskie). 
„Delegatura nasza w Siemianów-
ce zawiadamia nas, że w nocy 9 
maja br. banda ukraińskich ban-
dytów, która od 2 dni obozowała 
w otaczających lasach napadła o 
godzinie 10-ej w nocy Derżów 
[Żydaczów], równocześnie z 
trzech stron, paliła domy polskie i 
mordowała nie tylko mężczyzn, 
ale kobiety i dzieci lub też żywcem 
paliła w domach, nie napotykając 
na żaden opór. Zginęło tam około 
100 osób – domy zaś wszystkie zo-
stały spalone, choć ludność pol-
ska stanowiła prawie 50 %. W 
kościele znajdowały się według 
relacji 3 Siostry Zakonne Szarytki 
i około 20 osób, które zostały za-
mordowane, po czym do kościoła 
nanoszono słomy i spalono całe 
urządzenie wewnętrzne, jak rów-
nież dach oraz probostwo z bu-
dynkami. Większość ludności ura-
towało się ucieczką w lasy, potem 
do Stryja”. (1944, 15 maja – Pi-
smo PolKO Lwów-powiat do De-
legata RGO we Lwowie dotyczą-
ce mordów dokonywanych na 
ludności polskiej przez bandy 
ukraińskie. W: B. Ossol. 16721/1, 
k. 257). Grzegorz Motyka (Od 
rzezi wołyńskiej do akcji „Wisła”; 
Kraków 2011, s. 249 – 250) doko-
nuje konfrontacji dokumentu pol-
skiego z ukraińskim. „W polskim 
czytamy: „banda wymordowała 
65 osób, przeważnie starców, ko-
biety i dzieci. Mężczyźni bronili 
się zabijając 2 napastników. /.../ 
Około 20 osób i 3 siostry zakonne 
zamordowano w kościele, przy 
czym spalono całe urządzenie we-
wnętrzne kościoła”, w ukraińskim 
zaś: „Grupa Jawora z miejscowej 
powiatowej bojówki okrążyła wieś 
Derżów, w której żyło wielu Pola-
ków, żeby rozpocząć czystkę pol-
skiego elementu. Polacy zaczęli 
uciekać do kościoła i tam się za-
mknęli. Inni siedzieli po domach, 
ciężko było dostać się do środka. Z 
tego powodu zaczęto palić chaty, 
jak również spalono kościół, gdzie 
zamknęli się Polacy i nie można 

było ich wziąć żywcem. Do ucie-
kających Polaków strzelano /.../, 
padło też kilku Ukraińców, którzy 
uciekali z Polakami. Podczas ak-
cji zastrzelono 60 Polaków”. Ko-
lejnych szesnastu Polaków z Der-
żowa banderowcy zabili w pobli-
skim lesie, gdzie próbowali się 
schronić”.  Świadek Stanisława 
Kraszewska: „Jak nadchodziło 
południe, już wiedzieliśmy, co bę-
dzie tej nocy. Naprzeciw nas palili 
niektóre wioski, napadali. Ludzie 
gadali, że kogoś porwali i zastrze-
lili, że paznokcie obrywali. Po-
dobno w lasach pod Lwowem się 
uczyli, co z Polakami mają robić. 
Był taki Władek, zdolny chłopak, 
co z lepszymi się umawiał i radzi-
li, co tu robić. Potem go z dziew-
czyną w lesie znaleźli zakopanych. 
U nas by jeszcze więcej wymordo-
wali, ale jeden miał żonę z sąsied-
niej wioski. Poszła do rodziców i 
kiedy wracała, widziała, że w lesie 
jakieś ludzie są. Broń mają, drągi. 
Przyszła do domu i powiedziała. I 
tak jakoś jedni drugim dawali 
znać. Niby była lista Polaków do 
wymordowania, 36 nazwisk z na-
szej wsi na niej było. I Polacy do-
brze wiedzieli, którzy są na tej li-
ście, a którzy nie. Ale każdy my-
ślał: na co im ja? Tych aktywnych 
wezmą, a ja im niepotrzebny. Tam-
tego dnia mąż mówi: „ja dzisiaj 
będę w domu nocował”. Całą 
zimę nie nocował – albo gdzie u 
dziadków, albo na strychu. Miał 
przy sobie widły i dwa granaty. I 
to było wszystko. „Ja taki zmęczo-
ny, że ja nigdzie nie pójdę. Ale pa-
miętaj, jakby ktoś przyszedł, choć-
by stryj, to żebyś w oknie nie stała, 
bo wtedy mogę rzucić granatem. A 
jak będą mnie wołać, to powiesz, 
że poszedłem tam, gdzie wódkę ro-
bią i nie przyszedłem jeszcze” – 
mówił. Ludzie się już wtedy bali. 
Dałam dzieciom łaszki, w których 
codziennie chodzą, żeby trzymały 
w nocy, zapięły, jak będą uciekać. 
I buty na nogi. W nocy słyszę du-
dudududududu po kładce. Mówię 
do córki: „Marysia, wstawaj, ktoś 
jest”. A to brat męża Mikołaj i są-
siad. „Gdzie twój chłop jest?” – 
pytają. A oni nieraz tak robili – 
bagnet przystawiali i kazali wy-
wołać. Więc ja mówię, że nie wró-
cił. A oni na to: „To tyleś go wi-
działa. Tam już wymordowali”. 
Kto? – pytam, bo wcześniej nie-
mieccy żołnierze – a to Ukraińcy 
byli przebrani – po wsi chodzili i 
mówili, że żołnierz z frontu zde-
zerterował i we wsi być musi. To 
taka pułapka była. Myślałam, że 
może to Niemcy mordują. Ale Mi-
kołaj mówi: „Ukraińcy palą!”. 
Sąsiady. Powiedziałam mu w koń-
cu, że mąż na górze jest. A ten 
mówi, że nie będzie uciekał, tylko 
idzie i Ukraińców zabije. Niby 
dwa granaty miał, ale nieraz kupi-
li przecież karabin, a on nic. 
Chcieli takiego Władka Najbo-
rowskiego obronić, co go żywcem 
palili. Ale nie strzeliło to i nic z 
tego nie było. Ten Najborowski 
przyjechał do domu, dzieci poszły 
konie rozbierać, krowy doić, a on 
poszedł kolację jeść. Żona właśnie 
chleb piekła. Jak zobaczył, że 
dzieci już mordują, a córkę Stasię 
razem z krową żywcem palą, to 
wiedział, że nic nie zrobi. Po dra-
binie wszedł na górę, ale drabiny 
nie zostawił. Jak żona zobaczyła, 
że drabiny nie ma, to deski wy-
rwała z drugiej strony i pobiegła 
za żywopłot. Jak uciekała, to jej 
udo przestrzelili. „Uciekajcie do 
lasu, dzieci swoje ratujcie, bo wi-

http://koris.com.ua/other /14728/index. html?page=195
http://koris.com.ua/other /14728/index. html?page=195
http://koris.com.ua/other /14728/index. html?page=195
http://www.stankiewicze.com/ludobojstwo.pl
http://www.stankiewicze.com/ludobojstwo.pl
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dzicie, że ze mnie krew leci, a moje 
dzieci i mąż już zamordowani” – 
wołała. A jej mąż krzyczał w pło-
mieniach „Pod Twoją Obronę”. 
Coraz ciszej, ciszej…  My powy-
nosiliśmy niektóre rzeczy, pierzy-
ny, ubrania. Bydło wypuściliśmy z 
obory, konie. Wszystko okropnie 
wyło. A mąż poszedł Ukraińców 
mordować. Trzech było takich mą-
drych, co będą się bronić. Nie 
wiedział, co ze mną, co z dziećmi. 
Tylko trzy razy widział, jak ogień 
bucha z mieszkania. Powiedzia-
łam swoim dzieciom i dwójce od 
sąsiadów, żeby na łąki, za krzak 
poszły i do rowu. I tam przesie-
dzieliśmy do rana. Jeszcze widzie-
liśmy ich sylwetki. Jak wyciągają 
wszystko, palą… Mieliśmy psa, co 
biegał od nas do ogniska i szcze-
kał bez przerwy. Utrzymać go nie 
można było. Pokazywał do nas 
drogę. Cały czas się modliłam: 
Matko Boska, ratuj! Zabili 100 lu-
dzi ponad. Trzy zakonnice zamor-
dowali, skórę im z głowy pozdzie-
rali. Po tym je potem poznali, że 
włosy ostrzyżone miały. I kościół 
spalili. Tylko mury zostały. Rano 
głucha cisza. Słońce wzeszło wy-
soko. Nie wiadomo, czy już poszli, 
czy jeszcze czekają. Mąż wrócił i 
drągiem grzebał w popiołach. 
Szukał, czy kości dzieci w pogo-
rzelisku nie ma. Następnego dnia 
z wojskiem węgierskim poszliśmy 
do Stryja. Karabiny mieli, pilno-
wali nas. I już żeśmy do wsi nigdy 
nie wrócili.” Stanisława Kraszew-
ska dożyła prawie do setki. Kiedy 
reumatyzm się do niej dobierał, 
zrywała świeżą pokrzywę i dla 
zdrowia rytmicznie uderzała nią 
nogi. Żeby zarobić na dzieci, szła 
sprzedawać sery i owoce na targ 
– 20 kilometrów w jedną stronę i 
20 z powrotem. Zawsze lekko 
przygarbiona. Zawsze silna. Za-
wsze z różańcem. Najukochańsza 
prababcia. Gdyby tamtego dnia 
nie skryła się z dziećmi przed ban-
derowcami, dziś by mnie nie było. 
(Dominika Cicha: „Mąż szukał w 
pogorzelisku kości dzieci”; w: 
h t t p s : / / w w w . w y k o p . p l /
link/4411951/maz-szukal-w-
pogorze l i sku-kosc i -dz iec i -
przezyla-ludobojstwo-z-rak-upa/ ; 
11/07/2018).  „Ciocia wypiekała 
właśnie chleb. Był wieczór 9 maja 
1944 roku – zachowała w pamięci 
jej siostrzenica, Anastazja Barsz-
czewska. – Dwoje starszych sy-
nów cioci poszło do stajni obrzą-
dzać. Za nimi podążyła ich kilku-
nastoletnia siostra. Żeby wydoić 
krowę. Wujek zamiatał podwórze. 
Dwoje najmłodszych dzieci leżało 
już w łóżkach. Ciocia krzątała się 
w kuchni. Wtem rozległ się prze-
raźliwy krzyk ze stajni. Banderow-
cy wdarli się do zagrody. - Oblali 
budynki benzyną i podpalili – 
wspomina pani Anastazja. – Sio-
stra cioteczna dojąca krowę spali-
ła się żywcem, ciotecznych braci 
natomiast wywlekli ze stajni i za-
mordowali. Stryj w pośpiechu 
uciekł na strych, zaciągając za 
sobą drabinę. Stamtąd nawoływał 
w stronę wsi, żeby wszyscy Polacy 
się ratowali. Potem żarliwie za-
czął odmawiać „Pod Twą obro-
nę”. W końcu zamilkł pochłonięty 
przez płomienie. W domu tymcza-
sem ogień momentalnie zajął po-
kój, w którym spały najmłodsze 
dzieci. - Ciocia nie miała szans, 
żeby je stamtąd wydostać - przy-
wołuje Barszczewska. – Sama 
uciekając przed śmiercią, schowa-
ła się w pokoju obok kuchni. Kie-
dy dym zaczął w końcu ją dusić, 

wiedziała, że nie ma wyjścia – mu-
siała wydostać się na zewnątrz. - 
Wydostała się przez podłogę na 
dwór - kontynuuje kobieta. – Ban-
derowcy przestrzelili jej udo, ale 
nie zabili. Ciocia pobiegła w stro-
nę ogrodu, ukryła się w kukurydzy. 
Z dala obserwowała jak traci 
wszystko, co kochała…”. Tego 
dnia, w którym zginęła rodzina 
Justyny Najborowskiej, we wsi 
Derżów, gmina Rozdół, powiat ży-
daczowski, zamordowano osiem 
rodzin polskich, w tym również ro-
dziny braci Justyny Najborowskiej 
– Mikołaja i Teodora Szajnow-
skich. Podpalono też polski ko-
ściół. Łącznie w zbrodni zginęło 
ponad sto osób. Justyna Najbo-
rowska wraz z innymi Polakami z 
okolicy początkowo ukrywała się 
w lasach, potem uciekła do miasta 
Stryj, skąd przedostała się na za-
chód.” (http://hiberni.blox.
pl/2011/08/Ucieczka-przed-ban-
derowcami.html ). Oraz: „Nocą z 
8/9 V 1944 r. grupa „Jawira” 
[wspólnie] z miejscową bojówką 
powiatową otoczyła wieś Derżów, 
w której znajdowało się wielu Po-
laków, w celu przeprowadzenia li-
kwidacji polskiego elementu. 
[Część] Polaków uciekła do ko-
ścioła i tam się zamknęła. Inni sie-
dzieli po chałupach pozamykani 
tak, że trudno było dostać się do 
środka. Zaczęto więc palić chału-
py, kościół również został spalony. 
Do uciekających Lachów strzela-
no. W czasie tego zamieszania pa-
dło ofiarą kilkoro Ukraińców, któ-
rzy uciekali razem z Polakami. 
Podczas akcji zabito 60 Polaków. 
W jej wyniku wszyscy Polacy wy-
prowadzili się ze wsi. Policja nie 
wtrącała się w tę sprawę. W pobli-
skiej wsi stacjonowały węgierskie 
jednostki, do których Polacy 
zwracali się o pomoc i radę, co 
mają robić. Węgrzy odpowiadali: 
„Wyjeżdżajcie jak najszybciej z 
ziem ukraińskich, to będziecie żyć, 
w przeciwnym razie wszyscy zgi-
niecie”. (Informacja ukraińskiego 
podziemia z 14 czerwca 1944 r. 
dotycząca antypolskich akcji w 
rejonie Stryja; w: Polska i Ukraina 
w latach trzydziestych–czterdzie-
stych XX wieku. Tom 4. Część 
druga. Warszawa – Kijów 2005; 
za: PA SBU, F. 13, spr. 376, t. 34, 
k. 269 ). 

We wsi Dublany pow. Sambor 
miejscowi banderowcy oraz ze 
wsi Horodyszcze i Stopnica Ru-
ska napadli na przysiółek Olek-
sięta obrabowali i spalili gospo-
darstwa polskie oraz zamordowali 
za pomocą siekier, noży, wideł, 
bagnetów, lub spalili żywcem 
30 Polaków a 12 poranili. „Pani 
Anna Cybulska miała syna Ro-
mana, 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 zamordowa-
ny przez banderowców Szadego. 
Wyprowadzono go z chałupy i na 
podwórzu roztrzaskano mu sie-
kierą głowę, tak aż mózg wypły-
nął. Pozostawił malutką córeczkę 
Emilkę.” - cyt. z broszury o Olek-
siętach autorstwa Edwarda Dze-
dzeja” (https://www.facebook.
com/oleksieta/ ). „9/10.5. Olek-
sięta, [Sambor]. Zamordowani 
przez bandę: Cybulski Roman, lat 
30; Danicki Józef, lat 70; Danicki 
Marcin, lat 39; Danicka Maria, lat 
35; Danicka Maria, lat 36; Daszy-

niac Jan, lat 6; Dzedzej Mikołaj, 
lat 30; Dzedzej Anna, lat 60; Dze-
dzej Tomasz, lat 33; Dzedzej Emil, 
lat 17; Dzedzej Mieczysław, lat 6; 
Dzedzej Bronisław, lat 4; Frysztak 
Jóżef, lat 22; Paliwoda Paulina, 
lat 12; Pakos Józef, lat 70; Pakos 
Józef, lat 44. Ciężko ranni: Da-
nicki Jan, lat 33 i Danicki Ludwik, 
lat 17. W Oleksiętach poszkodo-
wanych rodzin polskich 27, za-
mordowanych mężczyzn 9, kobiet 
3, dzieci 4. Spalono 21 domów, 10 
budynków gospodarczych, 6 koni, 
12 krów, 16 cieląt i 113 drobiu.”. 
(1944, 25 maja – Wykaz mordów 
i napadów dokonanych na ludno-
ści polskiej w okręgu drohobyc-
kim i byłych powiatach: sambor-
skim i turczańskim sporządzony 
w PolKO w Drohobyczu. W: B. 
Ossol. 16722/1, s. 373-374’ oraz: 
1944, 7 czerwca – Pismo PolKO 
w Drohobyczu do Delegata RGO 
we Lwowie zawierające sprawoz-
danie o mordach na ludności pol-
skiej. Sprawozdanie  z sytuacji w 
powiecie drohobyckim za czas od 
21.IV. do 1.VI.1944 . W: B. Ossol. 
16722/1, s. 365, 361-363). Patrz 
też 3 maja, w przysiółku Oleksię-
ta... 

We wsi Majdan pow. Gródek 
Jagielloński: „9/10.05.44 r. został 
uprowadzony Szmyrski Józef i je-
den nieznany chłopiec NN.” (Prof. 
dr hab. Leszek S. Jankiewicz: 
Uzupełnienie..., jw.;  Seria – tom 
8). 

   Pomiędzy 3 a 10 maja: 

We wsi Brodzica pow. Hrubie-
szów zamordowali 5 Polaków. 
„Śledztwo w sprawie zbrodni lu-
dobójstwa dokonanych w okre-
sie od kwietnia 1944 r. do lutego 
1946 r. w miejscowości Kolonia 
Peresołowice i innych miejscowo-
ściach województwa lubelskiego, 
polegającej na zabójstwie około 
40 osób, a następnie podpale-
niu zabudowań mieszkalnych i 
gospodarczych w miejscowości 
Brodzica, przez nacjonalistów 
ukraińskich, którzy dopuszczając 
się tych czynów działali w celu 
wyniszczenia polskiej grupy na-
rodowościowej ( S. 61/08/Zi ). /.../ 
W podobny sposób napastnicy za-
mordowali w okresie pomiędzy 03 
a 10 maja 1944r. w miejscowości 
Brodzica, co najmniej 5 osób spo-
śród ludności cywilnej tej miej-
scowości, a mianowicie: Marię i 
Józefa rodzeństwa G., małżeństwo 
K. oraz Anastazję Sz.” 

   10 maja: 

We wsi Chlewiska pow. Lu-
baczów Ukraińcy zamordowali 
Władysława Ważnego. 

We wsi Dąbrówka pow. Luba-
czów zamordowali 3 Polaków, w 
tym 16-letnią Katarzynę Szynal. 

We wsi Derżów pow. Żydaczów: 
„Dnia 10 V powiatowa bojówka 
druha Iskry zlikwidowała w za-
sadzce 16 Polaków, którzy uciekli 
do lasu ze spalonego Derżowa.” 
(Informacja ukraińskiego podzie-
mia z 14 czerwca 1944 r. dotyczą-
ca antypolskich akcji w rejonie 
Stryja; w: Polska i Ukraina w la-
tach trzydziestych–czterdziestych 
XX wieku. Tom 4. Część druga. 
Warszawa – Kijów 2005;  za: PA 
SBU, F. 13, spr. 376, t. 34, k. 269). 

We wsi Folwarki pow. Luba-
czów zamordowali 2 Polaków. 

We wsi Gawliki pow. Kamionka 
Strumiłowa zamordowali 2 Pola-
ków. 

We wsi Hanaczów pow. Przemy-
ślany: „Dnia 10.05.1944 r. została 
zam. Wojtowicz Rozalia.” (Prof. 
dr hab. Leszek S. Jankiewicz: 
Uzupełnienie..., jw.;  Seria – tom 
8).  

We wsi Łany pow. Lwów: „Oko-
ło 10.05.44 r. zabito 3 mężczyzn.” 
(Prof. dr hab. Leszek S. Jankie-
wicz: Uzupełnienie..., jw.;  Seria 
– tom 8). 

We wsi Olszanik pow. Sambor: 
„10.5. Olszanik, [Sambor]. Ban-
da uprowadziła Mazurkiewicza 
Franciszka, lat 60 oraz Bułkę 
Józefa, lat 8”.  (1944, 25 maja 
– Wykaz mordów i napadów do-
konanych na ludności polskiej 
w okręgu drohobyckim i byłych 
powiatach: samborskim i tur-
czańskim sporządzony w PolKO 
w Drohobyczu. W: B. Ossol. 
16722/1, s. 373-374).

We wsi Paproczyzna pow. Sam-
bor: „10.5. Paproczyzna, przysió-
łek Starego Sambora [Sambor]. 
Banda zamordowała 4 osoby, 
a 9 żywcem spaliła.” (1944, 25 
maja – Wykaz mordów i napa-
dów dokonanych na ludności 
polskiej w okręgu drohobyckim i 
byłych powiatach: samborskim i 
turczańskim sporządzony w Po-
lKO w Drohobyczu. W: B. Ossol. 
16722/1, s. 373-374). „Pomor-
dowani i spaleni sami Polacy.” 
(1944, 7 czerwca – Pismo PolKO 
w Drohobyczu do Delegata RGO 
we Lwowie zawierające sprawoz-
danie o mordach na ludności pol-
skiej. Sprawozdanie  z sytuacji w 
powiecie drohobyckim za czas od 
21.IV. do 1.VI.1944 . W: B. Ossol. 
16722/1, s. 365, 361-363).

We wsi Rudniki pow. Żyda-
czów: „10.05.1944 r. zostali za-
mordowani: 1-38. Migdał Fran-
ciszek z żoną i czworgiem dzieci; 
Migdał Marcin l. 52, jego żona 
Aleksandra l. 45 i ich dzieci: Pau-
lina l. 16, Sabina l. 12, Kazimierz 
l. 14, Stanisław . l. 10, Stefan l. 8, 
Helena półtora roku; Rajkowska 
Maria l. 22; Wenda Stanisława l. 
45 z dzieckiem; Prócz tego zamor-
dowano 5 rodzin (około 24 osoby) 
NN.” (Prof. dr hab. Leszek S. Jan-
kiewicz: Uzupełnienie..., jw.;  Se-
ria – tom 8). 

We wsi Siworogi pow. Przemy-
ślany: „Dnia 10.05.1944 została 
zamordowana Kunicka Maria, 
pielęgniarka l. 26.” (Prof. dr hab. 
Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnie-
nie..., jw.;  Seria – tom 8).  Oraz: 
„został zamordowany przez Ukra-
ińców Kunicki Szczepan, brak 
daty, lat bd.”. (Józef Wyspiański: 
Skutki napadów ukraińskich na-
cjonalistów w powiecie Przemy-
ślany. w: Ludobójstwo OUN-UPA 
na Kresach Południowo-Wschod-
nich, tom 10, Kędzierzyn-Koźle 
2018).

We wsi Więckowice pow. Sam-
bor banderowcy zamordowali 
5-osobową rodzinę polską z 3 
dzieci, los pozostałych 2 rodzin 
polskich w tej wsi nie jest znany. 
„10.5. Władypol, przysiółek Więc-
kowic, [Sambor]. Banda zamor-
dowała Szajera, jego żonę, syna 
i 2 córki. Trzecia córka – Stani-
sława ciężko ranna przebywa w 
szpitalu w Przemyślu”. (1944, 

25 maja – Wykaz mordów i na-
padów dokonanych na ludności 
polskiej w okręgu drohobyckim i 
byłych powiatach: samborskim i 
turczańskim sporządzony w Po-
lKO w Drohobyczu. W: B. Ossol. 
16722/1, s. 373-374). 

We wsi Woroniaki pow. Złoczów 
Ukraińcy zamordowali 25-letnie-
go Marcina Wołyńca.   

   11 maja:  

We wsi Budomierz pow. Luba-
czów banderowcy zamordowali 7 
Polaków. 

W kol. Stepankowice pow. Hru-
bieszów policjanci ukraińscy 
zastrzelili pracującego na polu 
26-letniego Polaka.   

    12 maja:  

We wsi Horyniec pow. Luba-
czów upowcy zamordowali Mi-
chała Bąka. 

We wsi Kozłów pod Milatynem 
Nowym pow. Kamionka Stru-
miłowa: „Spośród wiadomości 
o dokonanych mordach, które do 
nas dotarły, notujemy następują-
ce: W pow. Kamionka Strumiło-
wa Ukraińcy spalili dn. 12 maja 
leśniczówkę w Kozłowie pod Mi-
latynem Nowym. Złoczów dn. 19 
maja 1944.”  („Wiadomości z 
Ziem Wschodnich” nr 8; w: Pol-
ska i Ukraina w latach trzydzie-
stych–czterdziestych XX wieku. 
Tom 4. Część druga. Warszawa – 
Kijów 2005; za: IPN, Kr. 075/9, t. 
1, k. 252–254).  

We wsi Milczyce pow. Rudki 
zamordowali 2 Polaków: małżeń-
stwo pracujące na polu. „Delega-
tura nasza w Milczycach zawia-
domiła nas, że dnia 12 maja 1944 
zostali przez bandę ukraińską za-
mordowani pracujący na polach 
Milczyc [Rudki] Adam Klisowski 
i Karolina Klisowska – obydwoje 
Polacy.” (1944, 27 maja – Pismo 
PolKO Lwów-powiat do Dele-
gata RGO we Lwowie dotyczące 
mordów i napadów na Polaków 
dokonywanych przez bandy ukra-
ińskie. W: B. Ossol. 16721/1, s. 
259-260). 

We wsi Momoty Dolne pow. Ja-
nów Lubelski policjanci ukraiń-
scy z Niemcami spalili 64 gospo-
darstwa polskie i zamordowali 16 
Polaków. 

We wsi Zadwórze pow. Prze-
myślany: „W Zadwórzu Polacy 
otrzymali ultimatum dnia 12 V i 
jeszcze tej samej nocy zlikwidowa-
no 13 mężczyzn i 4 kobiety. To tak 
poskutkowało, że wszyscy Polacy 
wyjechali jeszcze tego samego 
dnia.” (Sprawozdanie politycz-
ne 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. War-
szawa – Kijów 2005).   

   W nocy z 12 na 13 maja:  

We wsi Felsztyn pow. Sambor 
upowcy spalili 6 gospodarstw 
polskich i zamordowali 18-let-
nią  Józefę Szafrańską. „12/13.5. 
Draczówka ad Felsztyn, [Sam-
bor] Banda spaliła 6 zagród i za-
mordowała Szafrańską.” (1944, 
25 maja – Wykaz mordów i na-
padów dokonanych na ludności 
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polskiej w okręgu drohobyckim i 
byłych powiatach: samborskim i 
turczańskim sporządzony w Po-
lKO w Drohobyczu. W: B. Ossol. 
16722/1, s. 373-374). 

   13 maja:   

We wsi Frajweld  (właściwa na-
zwa: Freifeld) pow. Lubaczów 
upowcy z sotni „Zaliźniaka” za-
mordowali 9 Polaków (Moty-
ka..., s. 397; Ukraińska...). Oraz: 
„13.5.44 ta sama sotnia („Me-
snyky” - przypis S.Ż.)  zniszczyła 
polską kolonię Freifeld. Przy tym 
zlikwidowano 9 polskich koloni-
stów.”  (Sprawozdanie ukraiń-
skiego podziemia z maja 1944 r. 
dotyczące akcji antypolskich; w: 
Polska i Ukraina w latach trzy-
dziestych–czterdziestych XX wie-
ku. Tom 4. Część druga. Warsza-
wa – Kijów 2005). 

We wsiach Honoratówka i Mły-
nisko koło Honoratówki pow. 
Rohatyń: „13.05.44 r. zostali za-
mordowani: Malinowski Gustaw; 
Malinowska Emilia - spaliła się 
w stodole. 13.05.44 r. podusili się 
w schronie: Mojsiej Michał l. 20, 
syn Jana; Mojsiej Józef l. 21, syn 
Franciszka; Mojsiej Stanisław l. 
20 syn Franciszka.” (Prof. dr hab. 
Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnie-
nie..., jw.;  Seria – tom 8). 

We wsi Horyniec pow. Luba-
czów Ukraińcy zamordowali 2 
Polaków, w tym kobietę. 

Na drodze ze wsi Niemirów do 
Rawy Ruskiej woj. lwowskie 
upowcy zamordowali 20 Polaków 
(Motyka..., s. 397; Ukraińska...). 
„13.5.44 okr[ęgowa] bojówka 
zrobiła zasadzkę na Polaków, któ-
rzy szli z Niemirowa do Rawy. W 
rezultacie zlikwidowano 20 Pola-
ków. Podczas walki Polacy ostrze-
liwali się, jednak u nas ofiar nie 
ma.” (Sprawozdanie ukraińskiego 
podziemia z maja 1944 r. dotyczą-
ce akcji antypolskich; w: Polska i 
Ukraina w latach trzydziestych–
czterdziestych XX wieku. Tom 4. 
Część druga. Warszawa – Kijów 
2005). 

We wsi Pianowice pow. Sambor 
policjanci ukraińscy zastrzelili 1 
Polaka. „13.V. z Tyrawy, przysiół-
ka Pianowic został śmiertelnie 
raniony przez policję ukraińską 
Józef Droński, syn Michała, który 
szedł do kościoła w Łanowicach. 
Policjanci chcieli Drońskiego 
aresztować, ale że ten zaczął ucie-
kać, strzelili do niego. Droński 
zmarł w szpitalu.” (1944, 7 czerw-
ca – Pismo PolKO w Drohobyczu 
do Delegata RGO we Lwowie 
zawierające sprawozdanie o mor-
dach na ludności polskiej. Spra-
wozdanie  z sytuacji w powiecie 
drohobyckim za czas od 21.IV. do 
1.VI.1944 . W: B. Ossol. 16722/1, 
s. 365, 361-363). 

We wsi Rodatycze pow. Gró-
dek Jagielloński: „13.05.44 r. 
zamordowano Antoniego Winia-
rza absolwenta gimnazjum, spół-
dzielcę.” (Prof. dr hab. Leszek S. 
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;  
Seria – tom 8). 

   W nocy z 13 na 14 maja: 

W miasteczku Szczerzec pow. 
Lwów: „13/14.05.44 r. zamordo-
wano kierownika ruchu na kolei 
Bronisława Humeniuka i kilku 
Polaków NN (pięciu ?).” (Prof. dr 

hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzu-
pełnienie..., jw.;  Seria – tom 8). 

   14 maja /niedziela/:  

We wsi Czortowice pow. Hru-
bieszów policjanci ukraińscy z 
żandarmami niemieckimi zamor-
dowali 7 Polaków, w tym 3 ko-
biety. 

We wsi Łukawica pow. Luba-
czów upowcy zamordowali 6 Po-
laków, w tym 7-letnią dziewczyn-
kę. 

We wsi Mikołajów pow. Bóbr-
ka: „14.05.1944 zabrano do lasu 
ludzi powracających z pociągu 
– prawdopodobnie aby ich zabić 
– nie znany jest ich dalszy los.” 
(Prof. dr hab. Leszek S. Jankie-
wicz: Uzupełnienie..., jw.;  Seria 
– tom 8). 

W pobliżu kol. Modryń, między 
wsią Malice a Werbkowicami 
pow. Hrubieszów „powstańcy 
ukraińscy” zatrzymali i zamordo-
wali 8 Polaków: zakonnicę Longi-
nę (s. Wandę Trudzińską) oraz 7 
wychowanków, chłopców w wie-
ku 10 – 12 lat, sierot z Zakładu dla 
Sierot w Turkowicach. Jechali oni 
derezyną po zaopatrzenie w żyw-
ność i zauważyli płonący kościół 
we wsi Modryń, wysiedli ratować 
obraz z ołtarza i zostali ujęci przez 
upowców. Zamordowali oni także 
sierotę – chłopca ukraińskiego, 
aby pozbyć się świadka zbrodni. 
„14 maja 1944 roku w Turkowi-
cach siostra Longina (Wanda Tru-
dzińska) została schwytana razem 
z 7 chłopcami w wieku 10-12 lat 
przez Ukraińców i następnego 
dnia 15 maja zastrzelono ich w le-
sie w Modryniu, prawdopodobnie 
wcześniej wykopali sobie grób” . 
(www.hrubieszow.info/info/hru-
bieszow_i_okolice_e1/p17.htm ).  

We wsi Moroczyn pow. Hrubie-
szów policjanci ukraińscy z żan-
darmami niemieckimi zamordo-
wali 8 Polaków. 

We wsi Stary Sambor pow. Sam-
bor upowcy obrabowali i spalili 4 
polskie gospodarstwa oraz zamor-
dowali 15 Polaków, w tym 9 spa-
lili żywcem. 

   W nocy z 14 na 15 maja: 

We wsiach Broszniów i Swary-
czów pow. Dolina Ukraińcy wy-
mordowali kilka rodzin polskich. 
(„Wiadomości z Ziem Wschod-
nich” nr 8; w: Polska i Ukraina 
w latach trzydziestych–czterdzie-
stych XX wieku. Tom 4. Część 
druga. Warszawa – Kijów 2005; 
za: IPN, Kr. 075/9, t. 1, k. 252–
254).  

We wsi Krechowce pow. Stani-
sławów wymordowali 18 rodzin 
polskich; tj. około 70 Polaków. 

We wsi Straszewice pow. Sam-
bor obrabowali dom i uprowadzili 
Polaka, który zaginał bez wieści. 
„14/15.5. Straszewicze, [Sambor] 
Sielski Józef uprowadzony, a brat 
jego Michał Sielski obrabowany z 
odzieży”. (1944, 25 maja – Wykaz 
mordów i napadów dokonanych 
na ludności polskiej w okręgu 
drohobyckim i byłych powiatach: 
samborskim i turczańskim sporzą-
dzony w PolKO w Drohobyczu. 
W: B. Ossol. 16722/1, s. 373-374).  

   14 i 15 maja: 

We wsiach: Honiatycze, Honia-
tyczki, Oczeret i w kol. Wakijów 
pow. Tomaszów Lubelski w wal-
kach z UPA poległo co najmniej 
4 partyzantów AK, a 11 zostało 
rannych. 

   15 maja:  

We wsi Honiatycze pow. Toma-
szów Lubelski upowcy zamordo-
wali 20 Polaków. 
We wsi Ostrów pow. Sokal ban-
derowcy zastrzelili Katarzynę 
Kondracką, a jej ciało wrzucili do 
rzeki Sołokija. 
We wsi Sahryń pow. Hrubie-
szów zamordowali 4 Polaków: we 
wsi mężczyzn lat 18 i 56 oraz za-
strzelili pracujących na polu ojca 
z 17-letnim synem. 
We wsi Strzelbice i przysiółku 
Paprowszczyzna pow. Sambor: 
„15.05.1944 r. (według innych 
09.05.1944 r.) zostały zamordo-
wane 24 osoby NN.” (Prof. dr hab. 
Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnie-
nie..., jw.;  Seria – tom 8). 
We wsi Terszów pow. Stryj: 
„Dnia 15 maja Ukraińcy zamor-
dowali wielu Polaków we wsi 
Terszów pow. Stryj. (Lwów, dn. 20 
V 1944)”. ( „Wiadomości z Ziem 
Wschodnich” nr 8 ; w: http://ko-
ris.com.ua/other/14728/index. 
html?page=195 ).  
We wsi Wakijów gm. Tyszow-
ce pow. Tomaszów Lubelski: 
„15.05.1944 r. polegli w walce z 
UPA w obronie tej wsi: 1. Kisiel 
Józef żołn. AK, ps. „Borsuk”,  2. 
Sochan Stanisław żołn. AK ps. 
„Gałąź”, 3. Szura Eleonora (za-
mordowana przez UPA).” (Prof. 
dr hab. Leszek S. Jankiewicz: 
Uzupełnienie..., jw.;  Seria – tom 
8). 

   W połowie maja:  

We wsi Krechowice pow. Doli-
na banderowcy zamordowali 28 
rodzin polskich; tj. 180 Polaków 
(Siekierka..., s. 23; stanisławow-
skie). 

    W nocy z 15 na 16 maja: 

We wsi Stara Wieś pow. Toma-
szów Lubelski: zamordowani zo-
stali: „Czarnoba Adam l. 65 zam. 
15/16.05.1944 r., Czarnoba Cze-
sław l. 7. (Wiesław?),  Czarnoba 
Piotr l. 40.” (Prof. dr hab. Leszek 
S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., 
jw.;  Seria – tom 8).  

   16 maja: 

We wsi Jędrzejówka pow. Bił-
goraj upowcy spalili 72 gospo-
darstwa polskie oraz zamordowali 
Tomasza Marynicza.   

We wsi Kazimierówka pow. 
Hrubieszów w walce z UPA po-
legło 8 partyzantów AK. 

We wsi Kupcze pow. Kamion-
ka Strumiłowa banda SB OUN 
Kupiaka obrabowała i spaliła go-
spodarstwa polskie oraz zamor-
dowała 17 Polaków. „W maju 
1944 roku dokonał on ze swoją 
bandą napadu na wieś Kupcze. 
Zabili tam trzech Polaków: Wło-
dzimierza Sołtysa, Eugeniusza 
Kotowskiego i Eugeniusza Sołty-
sa, po czym zagrabili ich majątek. 
Świadek Smaga, były członek bo-
jówki Kupiaka zeznał: „Z Pobu-
żan pojechaliśmy do wsi Kupcze, 
dokąd przybyliśmy o zmierzchu. 
Zatrzymaliśmy się niedaleko tej 
wsi i nasz watażka „Klej” ogłosił, 

że mamy przeprowadzić we wsi 
akcję – zabić jakiś Polaków. Po-
dzielił nas na kilka grup i każdej 
wyznaczył zadanie do wykonania. 
Sam Kupiak, ja i jeszcze kilku po-
szliśmy mordować jedną rodzinę, 
a reszta została wysłana przez 
Kupiaka do innej chałupy. Nasza 
grupa wraz z Kupiakiem otoczyła 
jedną z chałup, do której wtargnął 
Kupiak z innymi, ja zostałem na 
zewnątrz. Po chwili usłyszałem 
strzały, po których wezwano mnie 
do wnętrza. Gdy wszedłem, zoba-
czyłem przy świetle gazowej lam-
py dwa trupy, leżące na podłodze. 
Mnie podali worek wypełniony 
zagrabionymi rzeczami i kaza-
li zanieść do furmanki. Kupiak, 
„Pyłup” (Iwanow) i inni bandyci 
także przynieśli worki wypełnio-
ne zagrabionymi rzeczami. Inna 
grupa po zabójstwie i grabieży też 
przyniosła worki z zagrabionymi 
rzeczami i wszyscy pojechaliśmy 
do wsi Nowosiółki. W czasie drogi 
powrotnej z rozmowy z Kupiakiem 
zrozumiałem, że ludzie we wsi zo-
stali zamordowani dlatego, że byli 
Polakami. Oto zeznania drugiego 
świadka – Jana Maksimowa, w 
sprawie mordu we wsi Kupcze: 
„Mieszkałem w Kupczu z żoną i 
dwojgiem nieletnich dzieci. W tym 
czasie spłonęła chata mego wujka, 
tj. brata mojej mamy, Włodzimie-
rza Sołtysa, który ze swą córką Ka-
tarzyną i jej mężem Eugeniuszem 
Kotowskim i czteroletnią wnuczką 
został bez mieszkania. Pozwoliłem 
im zamieszkać w mojej nowo zbu-
dowanej chałupie, wszyscy byli 
Polakami. W połowie maja 1944 
roku, około północy, usłyszałem 
straszliwe łomotanie do zewnętrz-
nych drzwi. Przez okno zobaczy-
łem kilku uzbrojonych mężczyzn. 
Gdy otworzyłem drzwi, wszedł 
uzbrojony bandyta i kazał oddać 
klucze do mojej nowej chałupy. 
Zabrał podane klucze i wyszedł. 
Po chwili usłyszałem dobiegające 
stamtąd odgłosy strzałów. Następ-
nie usłyszałem wielki gwar i ruch 
na podwórzu, a potem wszystko 
ucichło. Rano zaszedłem do mojej 
chałupy i na podłodze w pokoju i 
w kuchni zobaczyłem trupy Sołty-
sów i Kotowskiego. Cały majątek 
tej rodziny został zagrabiony”. 
(Bronisław Szeremeta: „Watażka 
jego zbrodnie i zakłamane wspo-
mnienia”. W: http://www.republi-
ka.pl/szeremeta/watazka.htm ).   

We wsi Swaryczów pow. Doli-
na banderowcy zamordowali 6 
Polaków, w tym ojca z 12-letnim 
synem. Patrz też: w nocy z 14 na 
15 maja...    

We wsi Suchary pow. Szczu-
czyn: „Starcie pod Sucharami 
(Odwet za Szczuczyn) - walka 
przeprowadzona przez kompanię 
ppor. Jana Wasiewicza „Lwa” z 
I batalionu 77 pułku piechoty AK 
16 maja 1944 roku z oddziałem 
niemiecko-ukraińskim. W wyniku 
starcia zginęło 37 żołnierzy nie-
mieckich i ukraińskich oraz 8 pol-
skich.” (https://pl.wikipedia.org/
wiki/Starcie_pod_Sucharami ). 

We wsi Turkowice pow. Hrubie-
szów: „16.05.1944 zostali zam.: 
Kozak Wiesław l. 12, kobieta NN.”  
(Prof. dr hab. Leszek S. Jankie-
wicz: Uzupełnienie..., jw.;  Seria 
– tom 8).  

   W nocy z 16 na 17 maja:  

We wsi Biała pow. Przemyślany 
banderowcy obrabowali i spalili 

gospodarstwa polskie i kościół 
oraz zamordowali 30 Polaków.  

   17 maja: 

We wsi Łukawica pow. Luba-
czów upowcy zamordowali 1 Po-
laka. 

W mieście Przemyślany woj. 
tarnopolskie „Dżawała Mikołaj, 
17.05.1944, lat 59, powiesił się 
po zamordowaniu dwóch synów 
przez bojówkę OUN.” (Józef Wy-
spiański: Skutki napadów ukraiń-
skich nacjonalistów w powiecie 
Przemyślany. w: Ludobójstwo 
OUN-UPA na Kresach Południo-
wo-Wschodnich, tom 10, Kędzie-
rzyn-Koźle 2018). 

   W nocy z 17 na 18 maja:  

We wsi Stary Sambor pow. Sam-
bor banderowcy obrabowali dom i 
uprowadzili Polaka, który zaginał 
bez wieści. „17/18.5. Stary Sam-
bor [Sambor] Banda obrabowała 
Trupkiewicza Michała, a zabra-
ła ze sobą Woźniaka Antoniego, 
lat 20”. (1944, 25 maja – Wykaz 
mordów i napadów dokonanych 
na ludności polskiej w okręgu 
drohobyckim i byłych powiatach: 
samborskim i turczańskim sporzą-
dzony w PolKO w Drohobyczu. 
W: B. Ossol. 16722/1, s. 373-374). 

   18 maja:

We wsi Malinów pow. Rudki 
zamordowali 1 Polaka („Spra-
wozdanie sytuacyjne z ziem pol-
skich”, nr 15/44; w: Instytut Pol-
ski i Muzeum im. gen Sikorskiego 
w Londynie, No: PRM – 122). 
„Dnia 18 maja br. wedle rela-
cji naszego Delegata z Tuligłów 
uzbrojona banda ukraińska napa-
dła na wieś Malinów – przysiółek 
Wyzdra [Przemyślany] i spaliła 
10 gospodarstw polskich. Ofiar 
w ludziach w czasie napadu nie 
było, ludność polska zdołała bo-
wiem na czas uciec.” (1944, 27 
maja – Pismo PolKO Lwów-po-
wiat do Delegata RGO we Lwo-
wie dotyczące mordów i napadów 
na Polaków dokonywanych przez 
bandy ukraińskie. W: B. Ossol. 
16721/1, s. 259-260). 

Koło wsi Nabroż pow. Toma-
szów Lubelski: „We wsi Zimno 
gm. Łaszczów  pow. Tomaszów 
Lubelski 18.05.1944 r. poległ koło 
wsi Nabroż: Federkiewicz Mieczy-
sław l. 23, żołnierz AK.” (Prof. dr 
hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzu-
pełnienie..., jw.;  Seria – tom 8).  

We wsi Strzyłki pow. Turka 
Ukraińcy zamordowali 2 Pola-
ków. 

    W nocy z 18 na 19 maja: 

We wsiach Dobużek, Dutrów, 
Lipowiec, Rutka, Tuczapy pow. 
Lubaczów według danych nie-
mieckich Ukraińcy zamordowali 
około 100 Polaków. (Sowa..., s. 
261).   

We wsi Nabróż gmina Łasz-
czów pow. Tomaszów Lubelski: 
„18/19.05.1944 r. w czasie napadu 
UPA na wieś zginęła: Ginter Ma-
ria l. 50.” (Prof. dr hab. Leszek 
S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., 
jw.;  Seria – tom 8). S. Jastrzębski 
podaje, że zamordowana została 
razem z 27 cywilami Polakami 19 
maja 1944 roku we wsi Nabróż 
gmina Stara Wieś pow. Hrubie-
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http://koris.com.ua/other/14728/index. html?page=195
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http://www.republika.pl/szeremeta/watazka.htm
http://www.republika.pl/szeremeta/watazka.htm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Starcie_pod_Sucharami
https://pl.wikipedia.org/wiki/Starcie_pod_Sucharami


1 maja 2019 - strona 18                                                                                                                                                                                                                              www.ksi.btx.pl                                                                                                                                   HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE
szów (s. 109. lubelskie). 

   19 maja:   

We wsi Kryszyn gm. Tela-
tyn pow. Tomaszów Lubelski: 
„19.05.1944 r. w czasie obrony 
odpierając skutecznie napad po-
legli żołnierze AK z kompanii 
„Araba”: Kwiatkowski Stanisław 
l. 22; Majewski Franciszek l. 21 
był ciężko ranny i zmarł po kilku 
dniach.” (Prof. dr hab. Leszek S. 
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;  
Seria – tom 8). 

We wsi Nabróż gmina Stara 
Wieś pow. Hrubieszów upowcy 
oraz esesmani ukraińscy z SS 
„Galizien – Hałyczyna” zamor-
dowali 27 Polaków, natomiast w 
obronie poległo 30 partyzantów 
AK i BCH. (Jastrzębski..., s. 108 – 
109, lubelskie). Dotyczy to jednak 
wsi Nabróż w gminie Łaszczów 
pow. Tomaszów Lubelski.  

    20 maja: 

We wsi Burgau – Karolówka 
pow. Lubaczów miejscowi Ukra-
ińcy zamordowali 2 Polki, siostry 
Annę i Marię Kobak.   

We wsi Dębiny pow. Lubaczów 
Ukraińcy zamordowali 1 Polaka. 

W kol. Głęboka pow. Tłumacz 
banderowcy obrabowali i spalili 
gospodarstwa polskie oraz zamor-
dowali 15 Polaków. 

We wsi Gorajec pow. Lubaczów 
Ukraińcy zamordowali 2 Polki. 

We wsi Jędrzejówka pow. Bił-
goraj zamordowali 15-letniego 
Józefa Kossaka. 

We wsi Kowalówka pow. Lu-
baczów upowcy zamordowali 2 
Polki. 

We wsi Mielnów (Mylnów) pow. 
Przemyśl na terenie majątku po-
licjanci ukraińscy zastrzelili 23 
Żydów i aresztowali rodzinę dy-
rektora majątku, którą przekazali 
do gestapo. 

We wsi Sucha Wola pow. Lu-
baczów upowcy zamordowali 
73-letnią Annę Wojtczak.   

We wsi Wielkie Oczy pow. Ja-
worów zamordowali 4 Polaków 
(w tym dwie kobiety), osoby star-
sze, lat 67, 69, 76 i 79, które nie 
opuściły swoich gospodarstw.   

We wsi Wołoszczyzna koło 
Brzozdowiec gm. Podniestrza-
ny pow. Bóbrka: „1-30. Dnia 
20.05.1944 r. zamordowano 30 
osób prawdopodobnie w więk-
szości Polaków.” (Prof. dr hab. 
Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnie-
nie..., jw.;  Seria – tom 8).

   W nocy z 20 na 21 maja:  

We wsi Pustomyty pow. Lwów 
miejscowi Ukraińcy z OUN-UPA 
zamordowali 2 rodziny i spali-
li ich domy, w tym zamordowali 
Ukrainkę w zaawansowanej ciąży, 
żonę Polaka. „Wedle relacji Dele-
gata naszego z Pustomyt [Lwów], 
dnia 20 maja br. o godz. 23.30 
uzbrojona banda ukraińska napa-
dła na ludność polską Pustomyt i 
zamordowała 6 Polaków z Pusto-
myt, a to: 

1. Antoniego Surmiaka, emeryto-
wanego kolejarza, lat 72 

2. Józefa Surmiaka, syna Antonie-
go, lat 40 

3. Julię Surmiak, żonę Józefa, lat 
33 (Ukrainkę) 

4. Marię Surmiak, żonę Jana, lat 
37 

5. Stefanię Surmiak, żonę Antonie-
go przebywającego na robotach w 
Rzeszy, lat 26 

6. Bronisława Surmiaka, syna 
Wojciecha, lat 20. 

Równocześnie raniono Bartłomie-
ja Wróblewskiego, któremu spalo-
no również stodołę i stajnię oraz 
spalono dom Jana Maślaka.” 
(1944, 27 maja – Pismo PolKO 
Lwów-powiat do Delegata RGO 
we Lwowie dotyczące mordów i 
napadów na Polaków dokonywa-
nych przez bandy ukraińskie. W: 
B. Ossol. 16721/1, s. 259-260). 
„Na pograniczu Siemianówki i 
Pustomyt znajomi Ukraińcy wy-
mordowali w nocy z 20 na 21 
maja 1944 roku, rodzinę Surmia-
ków. Najpierw nożem zadźgano 
liczącego 80 lat Antoniego Sur-
miaka, kiedy wyszedł z mieszka-
nia za potrzebą, pozostawiając 
otwarte mieszkanie. W mieszkaniu 
zamordowano Józefa Surmiaka 
i będącą w ciąży jego żonę Ju-
lię. Nad kobietą, która błagała 
o litość, mówiąc, że pochodzi z 
ukraińskiej rodziny, szczególnie 
się pastwiono. Dalszą ofiarą była 
Maria Surmiak, która rozpozna-
ła napastników i zwracała się do 
nich po imieniu. Słyszały to ukryte 
dzieci, które zawiadomiły potem o 
mordzie. Dalszą ofiarą była Stefa-
nia Surmiak z Wojciechowskich, 
która ciężko ranna, zmarła z upły-
wu krwi. Konając, uspakajała 
jeszcze ukrytą w łóżku, trzyletnią 
Zofię. Zginął również Stanisław 
Surmiak, syn Wojciecha. Po doko-
naniu mordu, napastnicy podpali-
li dwie polskie zagrody w Pusto-
mytach. Zbrodniarzy potępił pod-
czas pogrzebu ofiar na cmentarzu 
w Pustomytach grecko-katolicki 
duchowny.” (Akcja SS Galizien w 
Siemianówce dnia 26. lipca 1944; 
zebrał i opracował Edward Zawa-
da; w: http://www.znaczacy.com/
akcja-ss-galizien-t831083 ). 

   21 maja: 

We wsi Brzezinki pow. Luba-
czów upowcy zamordowali 1 Po-
laka. 

We wsi Dębiny pow. Lubaczów 
zmordowali 5 Polaków, w tym 
partyzanta AK. 

We wsi Dorożów pow. Sam-
bor zamordowali 6 Polaków i 3 
Niemców, którzy łowili ryby na 
stawach.„21.V. Do Dorożowa wy-
jechało na połów ryb 6 Polaków, 2 
Niemców i 1 Volksdeutscher. Ban-
dyci napadli na nich i uprowadzi-
li: Polaków: Draganik, Litwosz, 
Wasylika, Pytlowanego, Bucz-
kowskiego i Pikora. Niemców: 
Zeitlera, inspektora Baudienstu 
i drugiego o nieznanym nazwi-
sku. Volksdeutscher: Gutweina. 
W kilka dni po zniknięciu Zeitle-
ra i jego towarzyszy, zjechała do 
Dorożowa żandarmeria i areszto-
wała tylko sołtysa i nauczycielkę 
szkoły powiatowej – Ukrainkę.” 
(1944, 7 czerwca – Pismo PolKO 
w Drohobyczu do Delegata RGO 
we Lwowie zawierające sprawoz-
danie o mordach na ludności pol-

skiej. Sprawozdanie  z sytuacji w 
powiecie drohobyckim za czas od 
21.IV. do 1.VI.1944 . W: B. Ossol. 
16722/1, s. 365, 361-363).  

We wsi Huta Stara pow. Luba-
czów zamordowali Jana Czer-
wonkę. 

We wsi Jędrzejówka pow. Luba-
czów zamordowali 4 Polaków, w 
tym 17-letniego. 

We wsi Lipsko pow. Lubaczów 
zamordowali 3 Polaków, a walce 
poległ 1 partyzant AK. 

We wsi Łukawica pow. Luba-
czów zamordowali 3 Polaków, w 
tym 6-letnią dziewczynkę i par-
tyzanta AK,  którego przebili no-
żem. 

We wsi Narol pow. Lubaczów 
zamordowali 3 Polaków: 24-let-
niego związali drutem kolczastym 
i spalili żywcem a w walce pole-
gło 2 żołnierzy AK, w tym 18-let-
ni. 

We wsi Narol – Zagrody pow. 
Lubaczów zamordowali 2 party-
zantów AK. 

We wsi Porudno pow. Jaworów 
zamordowali rodzinę polską We-
retelników, co najmniej 3 osoby. 

We wsi Prusinów pow. Sokal 
zamordowali 5-osobową rodzinę 
Szajerów z 3 dzieci. 

We wsi Władypol pow. Sambor 
zamordowali 5 Polaków („Spra-
wozdanie sytuacyjne z ziem pol-
skich”, nr 15/44; w: Instytut Pol-
ski i Muzeum im. gen Sikorskiego 
w Londynie, No: PRM – 122).

We wsi Wola Wielka pow. Lu-
baczów zamordowali 5 Polaków: 
41-letnią Marię Kogut; na Osiedlu 
Bieniaszówka 24-letniego Włady-
sława II Niedużaka; na Osiedlu 
Jackowy Ogród 18-letnią Marię 
Dudek zakłuli nożami oraz za-
mordowali 19-letnią Marię Cieć-
ko i 18-letniego Eugeniusza Cieć-
ko, żołnierza AK.  

We wsi Żydatycze pow. Lwów 
upowcy oraz miejscowi Ukraiń-
cy podpalili polskie gospodar-
stwa, żywcem spłonął Polak, Jan 
Turczyński. „Stają wymienieni i 
oświadczają: dnia 21 maja br. o 
godzinie 11 ½ w nocy ukraińska 
banda w sile około kilkudziesięciu 
osób uzbrojona w automaty kara-
binów napadła na ludność polską 
gromady Żydatycze, a w szczegól-
ności na rzym. – katolicką pleba-
nię, którą ostrzeliwano, wybito 
okna i starano wedrzeć do środka, 
a tylko dzięki silnemu okratowa-
niu i zabezpieczeniu wszelkich 
wejść nie zdołano tego zamiaru 
uskutecznić. Nadto spalono jeden 
budynek mieszkalny oraz trzy bu-
dynki gospodarcze wraz z inwen-
tarzem. Mieszkańcy spalonych 
domów, wszyscy Polacy zdołali w 
czas uciec i schronić się. Napad 
powyższy trwał zaledwie pół go-
dziny, napadająca bowiem banda 
cofnęła się z Żydatycz, gdy żołnie-
rze niemieccy oddziału stojącego 
tam na reflektorze lotniczym zja-
wili się z karabinami dla obrony 
ludności. Mimo, że na miejscu w 
Żydatyczach znajduje się poste-
runek milicji ukraińskiej, żaden 
milicjant w ogóle nie zjawił się i 
nie interweniował, a dopiero z po-
sterunku wyszła milicja o godzinie 

8-ej rano. Że napad ten był przy-
gotowany ze strony Ukraińców i 
to w porozumieniu prawdopodob-
nie z miejscową milicją ukraińską 
i miejscową ukraińską ludnością 
świadczą następujące fakty: 

1). Oddział dokonujący napadu 
zjawił się strony posterunku ukra-
ińskiej milicji, 

2). Milicja w ogóle nie interwe-
niowała, 

3). Ukraińcy wszyscy nie szli z po-
mocą nawet z pomocą swym naj-
bliższym krewnym, mieszkającym 
w najbliższym sąsiedztwie (Jan 
Turczyński Polak spalony, zięć 
Iwan Fedecki) twierdząc, że im 
nie wolno przyjść z pomocą i robić 
alarmu (świadek Julia Bar Polka, 
gdy uciekała do pobliskiego sąsia-
da Ukraińca Michała Michalaka, 
ten oświadczył jej, że nie wolno 
mu schronić w mieszkaniu Polaka 
i zabronił jej krzyczeć i robić alar-
mu, świadek Maria Konstancjak, 
której Pasiak Ukrainiec oświad-
czył, że w razie napadu nie wolno 
mu robić alarmu i bić w gong). 
Na tydzień mniej więcej przed na-
padem sołtys gromady Żydatycze 
Ukrainiec Jurko Michaluk zabro-
nił Polakom pełnić wszelką straż i 
mówił, że Polacy nie mają się cze-
go obawiać, gdyż napadu na nich 
nie będzie i żadnej takiej propa-
gandy szerzyć nie wolno, szerzący 
bowiem z miejsca będzie karany. 
Po napadzie na ludność polską 
oświadczył sołtys gospodarzom 
Bartłomiejowi Dorosiakowi, Sta-
nisławowi Turczyńskiemu, Józefo-
wi Parowi i Wawrzyńcowi Parowi, 
gdy ci skarżyli się mu, że on zapo-
wiadał, że nie będzie napadu, że 
to jest polityka niemiecka, aby się 
Polacy stąd usunęli.” (1944, 23 
maja - Protokół spisany w PolKO 
Lwów-powiat przez ks. Kazimie-
rza Zygmunta, Bartłomieja Doro-
ciaka i Stanisława Turczyńskiego 
dotyczący napadów na ludność 
polską w gromadzie Żydatycze 
i współpracy band z miejscową 
ludnością ukraińską. W: B. Ossol. 
16722/1, s. 71). 

   W nocy z 21 na 22 maja:  

We wsi Huta Różaniecka pow. 
Lubaczów upowcy spalili 10 
budynków i zamordowali 5 Pola-
ków. 

We wsi Lipsko pow. Lubaczów 
spalili część wsi i zamordowali 39 
Polaków. 

W miasteczku Narol pow. Luba-
czów w nocnym ataku około ty-
siąca upowców zamordowanych 
zostało co najmniej 43 Polaków a 
w walce poległo 13 partyzantów 
AK; rannych zostało 25 Polaków. 
Walka trwała 12 godzin, ludności 
polskiej broniło 450 partyzantów 
AK „Kostka” na linii 12 kilome-
trów.  

   22 maja: 

We wsi Biały Kamień pow. Zło-
czów Ukraińcy zamordowali 6 
Polaków. („Sprawozdanie sytu-
acyjne z ziem polskich”, nr 15/44; 
w: Instytut Polski i Muzeum im. 
gen Sikorskiego w Londynie, No: 
PRM – 122). Komański i Siekier-
ka nie podają z tej wsi żadnej in-
formacji. 

We wsi Bryńce Zagórne pow. 
Bóbrka banderowcy oraz miej-

scowi Ukraińcy i z wiosek oko-
licznych spalili wieś i kościół 
parafialny oraz wymordowali 
145 Polaków, 25 zostało rannych 
i poparzonych. „Wedle doniesie-
nia Delegatury naszej w Bóbrce 
dnia 22 maja br. o godz. 5 rano 
silna banda ukraińska częściowo 
w mundurach i hełmach niemiec-
kich, dobrze uzbrojona, napadła 
na nie spodziewająca się już o 
tej porze napadu ludność polską 
przysiółka Brzezina należącego 
do gromady Bryńce Zagórne gmi-
na Wybranówka [Lwów] i wedle 
opowiadań zbiegłych stamtąd 
Polaków wymordowała tam oko-
ło 120 mężczyzn, kobiet i dzieci, 
nadto spaliła cały przysiółek wraz 
z polskim kościołem. Rozmiarów i 
ilości ofiar szczegółowo Delega-
tura stwierdzić nie mogła, nikt bo-
wiem do tej miejscowości leżącej 
wśród lasów, po tym napadzie nie 
ma odwagi udać się.” (1944, 27 
maja – Pismo PolKO Lwów-po-
wiat do Delegata RGO we Lwo-
wie dotyczące mordów i napadów 
na Polaków dokonywanych przez 
bandy ukraińskie. W: B. Ossol. 
16721/1, s. 259-260). Napad na 
miejscowość nastąpił około go-
dziny 5 rano. Pierwszą ofiarę sta-
nowił chłopiec wyganiający konie 
na pastwisko. Następnie napastni-
cy rozbiegli się po nie bronionej 
wsi mordując ludność polską bez 
względu na płeć i wiek oraz ra-
bując i podpalając domy. Wieś ta 
opisywana też jest jako Brzezina. 
„Po napaściach ukraińskich band 
na Hutę Szczerzecką i Chocimsko 
polscy mieszkańcy Brzezin, prze-
czuwając że spotka ich podobny 
los, nie przebywali w swoich sie-
dzibach w nocy. Mieli przyszy-
kowane schrony w okolicznych 
lasach. Gdy nadchodził zmrok, 
a pamiętajmy, że była to późna 
wiosna, mieszkańcy opuszczali 
domy i wracali do nich wczesnym 
rankiem. Oczywiście, wszelkie 
cenniejsze rzeczy były zakopane 
już w ziemi. Kościół do ostat-
niego dnia pełnił swoją posługę 
wiernym. W niedzielę 21 maja ks 
Liwicki, po odprawieniu dwóch 
mszy św zamknął kościół i udał się 
ścieżką na skróty do Wybranów-
ki, skąd „osobówką” pojechał do 
Lwowa. Poniedziałkowy ranek 
22 maja powitał mieszkańców 
wspaniałym słońcem… któż mógł 
przypuszczać, że ten dzień będzie 
dniem końca bytu polskiego w 
Brzezinach, Parafii Św. Stanisła-
wa Biskupa i Męczennika , jak i 
kościoła, nie mówiąc o plebani i 
organistówce. Wczesnym rankiem 
niosąca do zlewni mleko w kanie 
jakie musiano za okupacji nie-
mieckiej obowiązkowo odstawiać 
(istniały kontyngenty), dziew-
czyna nazwiskiem Petruś Maria 
(z rodziny ukraińsko-polskiej) z 
Kopaniny, krzyczy do wszystkich, 
że w Kopaninie już mordują. Za-
nim się zerwano i zaczęto uciekać 
w stronę lasu i istniejących tam 
kryjówek, bandy UPA już zdążyły 
okrążyć Brzeziny dookoła. Ludzie 
za późno się zerwali do ucieczek, 
aby zdążyć przed zamknięciem 
okrążenia. Sporo zdążyło dopaść 
łan zbóż i w nich się ukryć. Lecz 
była to iluzoryczna ochrona, gdyż 
Ukraińcy zorientowawszy się w 
sytuacji, po jakimś czasie zaczęli 
pola przeczesywać, szukając ukry-
wających się. Mord był totalny,. 
tym razem mordowano wszyst-
kich Polaków, inaczej jak w Hucie 
Szczerzeckiej, czy Hucisku, gdzie 
pozostawiono przy życiu kobiety 
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i dzieci” .(http://www.postolin.
pl/index.php/brynce-zagorne/dzi-
en-22-maja-1944-roku-koncem-
krotkiego-zywota-paraf i i - i -
tragedia-mieszkancow-brzezin). 
„Nazajutrz dowiedziałem się, że 
mojego Ojca Michała zastrzelono 
przy potoku młyńskim, w którym 
leżał dwa dni, po czym ogołoco-
nego z kożucha i butów, Ukraiń-
cy zakopali nieopodal na brzegu. 
W ogóle to Ukraińcy, bojąc się 
zarazy, po dwóch dniach, wszyst-
kich zamordowanych zagrzebali 
w miejscach, gdzie zostali zabici. 
Wiele zatem ciał użyźniło tamtej-
sza glebę, zaś ich kości tkwią tam 
do dzisiaj, porozrzucane na brze-
zińskiej ziemi. A ciał tych w sumie 
doliczono się aż 145! /.../ I tak 
mordom, paleniom i niszczeniom 
nikt nie przeszkadzał, zaś akcja 
zakończyła się o zmroku. Lecz nikt 
z ukrywających się Polaków nie 
odważył się jeszcze tej nocy, kie-
dy łuny palących się Brzezin były 
widoczne hen, hen, na powrót…
Zresztą nie było już doprawdy do 
czego.. Z istniejących 56 domostw 
w Brzezinie ostało się raptem do 
dnia dzisiejszego tylko cztery, 
zamieszkałe przez rodziny ukra-
ińskie. Kościół został spalony, 
wieża nie istnieje, nie ma śladu po 
budynku plebani, ani po budynku 
tzw. organistówki ...” (Kazimierz 
Kuc; w: jw.). Inni: We wsi Brze-
zina koło Chodorowa miasta pow. 
Bóbrka: „Spalono ludzi w kościele 
a resztę wystrzelano, szczegółów 
brak.” (Prof. dr hab. Leszek S. 
Jankiewicz: Uzupełnienie…, jw., 
Seria – tom 8). Ks. Franciszek 
Wołyniak cytuje wiersz kobiety 
ze wsi Bryńce Zagórne, napisany 
w maju 1944 r.: 

 /.../ Trzynasta matka pobiegła z 
dziećmi 
do Ukrainki i prosi ukryj mnie,
bo mam małe dzieci.
Ta odmówiła jej ratunku.
Zabrali ją i zamordowali z dzieć-
mi. 
Ręce do progu przybili gwoździa-
mi, 
Piłą przecięli ich ciała i dom pod-
palili. 
W czternastym domu spędzili całą 
rodzinę. 
Języki wycinali, wnętrzności wy-
puszczali 
I jak chcieli, to mordowali. 
/.../ Oj Boże! Ty nasz dobry Boże! 
W naszej wiosce było 50 zagród 
I kościółek z obrazem Matki Bo-
żej. 
Dziś już nie ma niczego. Wszystko 
spalone. 
Giniemy śmiercią Twą Jazu, krzy-
żową
My Polacy zawsze wierni Tobie 
Dziś uciekamy! (Siekierka..., s. 59 
– 60; lwowskie). 
We wsi Bystrzyca pow. Droho-
bycz banderowcy zamordowali 5 
Polaków, w tym kobietę. 

We wsi Dobrohostów pow. Dro-
hobycz uprowadzili i zamordo-
wali 2 Polaków. 

We wsi Jędrzejówka pow. Lu-
baczów w walce z UPA poległ 1 
partyzant AK. 

We wsi Lipsko pow. Lubaczów 
upowcy zamordowali 20 Pola-
ków. 

We wsi Łukawica pow. Luba-
czów zamordowali 5 Polaków, w 
tym 20-letnią Józefę Ważną oraz 
rannego partyzanta AK- BCH Jó-
zefa Mamczura, którego wrzucili 
do ognia.  

We wsi Pustomyty pow. Lwów 
zamordowali 3 Polaków, Kocułę 
z córką i furmanem. „Mordercy 
udali się przed cerkiew w Leśnio-
wicach z żądaniem błogosławień-
stwa. Miejscowy ksiądz grecko-
-katolicki, odmówił im tego. Upadł 
przed nimi na kolana, mówiąc, 
żeby dalsze zamierzone mordo-
wanie w Pustomytach, zacząć od 
niego. Ta postawa duchownego 
ostudziła morderczy zapał na-
pastników i zapewne ocaliła dal-
sze, potencjalne ofiary.” (Akcja 
SS Galizien w Siemianówce dnia 
26. lipca 1944; zebrał i opracował 
Edward Zawada; w: http://www.
znaczacy.com/akcja-ss-galizien-
-t831083 ). 

   23 maja:  

We wsi Ksawerówka pow. Sokal 
zamordowali 12 Polaków. („Spra-
wozdanie sytuacyjne z ziem pol-
skich”, nr 15/44; w: Instytut Pol-
ski i Muzeum im. gen Sikorskiego 
w Londynie, No: PRM – 122). 

We wsi Żydatycze pow. Lwów 
w ponownym napadzie upowcy 
podpalili kilka polskich domów i 
zabili 1 Polaka; Niemcy strzałami 
zmusili napastników do ucieczki. 
„23 maja 1944 roku we wsi Ży-
datycze (obecnie Hamalijiwka w 
obwodzie lwowskim) sotnia UPA 
dokonała spalenia kilkunastu pol-
skich gospodarstw oraz mordu 
na jednym Polaku. Rozmiary tej 
tragedii byłyby zapewne większe, 
gdyby nie fakt, że ze wsi przepę-
dził Ukraińców oddział niemiecki, 
który oddał w ich kierunku strza-
ły.” (https://www.facebook.com/
historia.polski.dzien.po.dniu/pho-
tos/a1514113145480718.1073741
828.1514102375481795/2022778
281280866/?type=3 ). 

   24 maja: 

We wsi Batiatycze pow. Ka-
mionka Strumiłowa banderowcy 
obrabowali i spalili gospodarstwa 
polskie oraz zamordowali 15 Po-
laków. 

We wsi Kropiwnik Nowy pow. 
Drohobycz uprowadzili 4 Pola-
ków: małżeństwo oraz kobietę z 
mężczyzną, po których ślad zagi-
nął. 

We wsi Rychcice pow. Droho-
bycz na stacji kolejowej zamor-
dowali 1 Polaka. („Sprawozdanie 
sytuacyjne z ziem polskich”, nr 
15/44; w: Instytut Polski i Mu-
zeum im. gen Sikorskiego w Lon-
dynie, No: PRM – 122). 

   25 maja  

We wsi Bełwin pow. Przemyśl 
upowcy zamordowali Bolesława 
Lorenca. 

We wsi Brzezinki pow. Luba-
czów zastrzelili 1 Polaka. 

We wsi Chlewiska pow. Luba-
czów zmordowali 3 Polaków. 

We wsi Dąbrówka pow. Luba-
czów zamordowali 8 Polaków, w 
tym 4 kobiety. 

Między wsią Janki a wsią Tur-
kałówka pow. Hrubieszów na 
drodze policjanci ukraińscy za-
strzelili 19-letniego Polaka. 

We wsi Ładańce pow. Przemy-
ślany zostali zamordowani przez 
Ukraińców: Feinel Stanisław, 
25.05.1944, lat bd, zapiski ks. P. 
Stanoszka. 1-8. N.N. (Józef Wy-
spiański: Skutki napadów ukra-
ińskich nacjonalistów w powiecie 
Przemyślany. w: Ludobójstwo 
OUN-UPA na Kresach Południo-
wo-Wschodnich, tom 10, Kędzie-
rzyn-Koźle 2018). 

We wsi Narol pow. Lubaczów 
upowcy zamordowali Tomasza 
Niedużaka.  

We wsi Ostrów pow. Przemyśl 
policjanci ukraińscy aresztowa-
li 23 Polaków, w tym 5 polskich 
granatowych policjantów. 

      W nocy z 25 na 26 maja: 

W miasteczku Łopatyn pow. 
Radziechów upowcy zamordo-
wali 11 Polaków. (Motyka..., s. 
389; Ukraińska...).  „W nocy z 
25/26 maja  44 r. zginęli: Diller 
Alojzy, Dyka Michał z żoną Karo-
liną, Dyka Józef  l. 12 (s. Jana), 
Drozdowski Kazimierz,  Drozdow-
ska Anna z córką, Kozakowski Jan 
l. 48 z żoną Marią l. 45 i córką 
Heleną l. 9, Kozakowski Stani-
sław l. 50”. (Kubów Władysław: 
Terroryzm na Podolu; Warszawa 
2003). 

     26 maja:  

W miasteczku Komarno pow. 
Rudki zamordowali 1 Polaka. 
(„Sprawozdanie sytuacyjne z 
ziem polskich”, nr 15/44; w: In-
stytut Polski i Muzeum im. gen 
Sikorskiego w Londynie, No: 
PRM – 122).

We wsi Nieledew pow. Hrubie-
szów zamordowali 31 Polaków 
(Motyka..., s. 202; Tak było ; Ko-
nieczny Zdzisław: Stosunki pol-
sko-ukraińskie na ziemiach obec-
nej Polski w latach 1918 – 1947; 
Wrocław 2006, s. 212 twierdzi, że 
22 Polaków, w tym 19 spalili żyw-
cem). „Marian (Momot – przyp. 
S.Ż.) odruchowo wycofał się i 
ukrył w stojącej opodal stodole. 
Po kilku minutach przez szpary w 
deskach zauważył podchodzących 
polną drogą od strony lasu uzbro-
jonych Ukraińców. Mieli na sobie 
ciemne mundurowe płaszcze. Pod 
lufami karabinów prowadzili jego 
ojca. Nie zwlekając ani chwili 
pędem puścił się w stronę domu. 
Wpadając do izby krzyknął tylko: - 
Uciekajcie, Ukraińcy! - i wybiegł. 
W tym czasie w domu przebywała 
matka Mariana rozmawiająca z 
zaprzyjaźnioną sąsiadką, niejaką 
panią Bielecką, oraz jego 11-let-
nia siostra Zuzanna, która w tym 
samym momencie zerwała się do 
ucieczki. Matka została w domu. 
Kilkanaście metrów od budynku 
na długim, dębowym klocu sie-
dzieli już umundurowani upowcy 
z długą bronią w dłoniach. Nieco 
zdumieni patrzyli na uciekającą 
dwójkę dzieci. Z okolicznych pól 
porośniętych dość wysokimi już 
zbożami wyłaniało się coraz wię-
cej banderowców błyskawicznie 
otaczających przysiółek. - Bie-
głam, ile tchu w piersiach – wspo-
mina dziś 80-letnia Zuzanna Głąb 
z domu Momot. - Zboża już były 
wysokie, zbiegałam w dół, co 

chwilę się przewracałam, podno-
siłam i biegłam dalej. Plątały mi 
się nogi. Wokół świstały pociski, 
za mną terkotał karabin maszy-
nowy. Ponad łąkami już bliżej wsi 
znajdowało się obejście gospo-
darstwa państwa Małyszów. Go-
spodarz akurat wrócił do domu, 
gdy żona zwróciła mu uwagę 
na odgłos wystrzałów i na to, że 
przez pobliskie zboża ktoś ucieka. 
Konie były wciąż zaprzęgnięte 
do furmanki. Małysz wskoczył na 
wóz i czym prędzej skierował go 
w stronę biegnącej dziewczynki. 
Dojeżdżając na wysokość dziecka, 
nie schodząc z kozła, chwycił za 
kołnierz sukienki Zuzi i wrzucił ją 
na furmankę, jednocześnie przy-
sypując wiązką siana. Odjechał 
czym prędzej w stronę swojego 
podwórka. - Ucichły wystrzały z 
automatu. Kątem oka zerknęłam 
w stronę swojego domu – wspomi-
na dalej pani Zuzanna. Ukrainiec, 
który za mną strzelał, przewiesił 
broń przez ramię i wracał pod 
górę w kierunku naszych zabu-
dowań. Małysz wraz z dzieckiem 
zajechał na swoje podwórko. Po 
jakimś czasie Zuzia samotnie opu-
ściła gospodarstwo państwa Ma-
łyszów i pomaszerowała w kierun-
ku dworu, gdzie zaopiekowała się 
nią nieznajoma kobieta. Przy niej, 
zmęczona, zasnęła. W tym samym 
czasie, gdy dziewczynka uciekała 
przez zboża, drugi z braci Momo-
tów, 13-letni Janek, pasł na łące 
krowy. Widząc z daleka, że coś się 
dzieje w jego rodzinnym obejściu, 
odruchowo zaczął biec w kierunku 
zabudowań. Gdy dobiegł na miej-
sce, banderowcy złapali go, we-
pchnęli do mieszkania i po chwi-
li otworzyli ogień. Świadkowie, 
którzy następnego dnia oglądali 
pogorzelisko z trupami pomor-
dowanych Polaków, twierdzili, że 
znaleźli nadwęglone ciało Anieli 
Momot, przytulającej jedną ręką 
zastrzelonego najmłodszego syna. 
Najwyraźniej kobieta żyła jeszcze, 
gdy do wnętrza domu wepchnięto 
nieświadomego bliskiej śmierci 
chłopca. Tymczasem starszy brat 
Zuzi uciekał w inną stronę. Gdy 
zbiegł ze wzgórz, na których stały 
zabudowania przysiółka, skiero-
wał się ku kładce na niewielkim 
dopływie rzeki Huczwy – Białce 
– rzeczce przecinającej okolicz-
ne łąki. Tuż za kładką natknął się 
na pochodzącego ze wsi Bereść 
Rusina, kuzyna ukraińskich są-
siadów z nieledewskiej kolonii. 
Ukrainiec, widząc uciekającego 
w przerażeniu chłopca, próbował 
go zatrzymać i bagatelizował całe 
zajście, namawiając go do powro-
tu do domu. Chłopak nie usłuchał. 
Uciekał dalej, aż z bezpiecznej 
odległości mógł obserwować, co 
działo się z jego domem. Bande-
rowcy wygnali Polaków z domów. 
Spędzonych z kolonii kilkunastu 
nieszczęśników zagnano na teren 
gospodarstwa Momotów. Umiesz-
czono ich w domu, gdzie naka-
zano im się położyć obok siebie 
brzuchami na podłodze, po czym 
strzelano im w plecy i w tył gło-
wy. Do próbujących ucieczki ban-
derowcy otwierali ogień z broni 
maszynowej, o czym świadczyły 
łuski znajdowane w okolicach 
okien i drzwi drewnianego domu. 
Ciała zastrzelonych podczas pró-
by ucieczki wrzucano z powrotem 
do budynku, który chwilę później 
bandyci podpalili. Zwierzęta po-
wypuszczano z drewnianych za-
budowań inwentarskich, które 
następnie podpalono. Między po-

mordowanymi znalazł się niejaki 
Filipczuk, jeden z miejscowych 
Ukraińców, który akurat tego dnia 
pomagał państwu Wincentemu 
i Katarzynie Oleszczukom przy 
świniobiciu. Bandyci wiedzieli, 
że to ich ziomek. W kieszeni Fi-
lipczyka znaleziono zakrwawio-
ną Kenkartę. Upowcy nie znali 
go jednak. Nie chcieli po swojej 
zbrodni pozostawić żadnych nie-
pewnych świadków. Banderowcy 
po zniszczeniu domu z ciałami po-
mordowanych ludzi zaczęli palić 
resztę zabudowań gospodarstwa. 
Zupełnie irracjonalne wydawało 
się wynoszenie maszyn i narzę-
dzi gospodarczych poza obejście 
i podpalanie ich na zewnątrz. Po 
zmierzchu, na długo po tym, jak 
bandyci już się wycofali, Marian 
postanowił na własne oczy prze-
konać się, czego dokonali. Z całej 
kolonii spalone było jedynie obej-
ście rodziny Momotów. Ukraińcy 
zamordowali 19 osób, w tym ro-
dziców chłopca i dwóch jego bra-
ci: opisywanego wcześniej Jan-
ka i 21-letniego Wacka, którego 
bandyci wyciągnęli z mieszkania 
rodziny Szymańskich, gdzie prze-
bywał w odwiedzinach u swojej 
narzeczonej Reginy. Zginął razem 
z nią, dwójką jej młodszego ro-
dzeństwa i jej rodzicami. Wszyst-
kie ciała były nadwęglone, ale 
chłopiec rozpoznał członków swo-
jej rodziny po ocalałych strzęp-
kach ubrań. Zrozpaczony, okrężną 
drogą dotarł do nieledewskiego 
dworu, gdzie stacjonował nie-
miecki oddział wojskowy chro-
niący m.in. polskich uciekinierów 
uratowanych z wołyńskiej rzezi, 
jak również mieszkańców oko-
licznych spalonych przez Ukraiń-
ców wsi. Uciekinierzy z Wołynia i 
miejscowi pogorzelcy tłoczyli się 
na podłogach dworskich obór. /.../ 
Następnego dnia rano Marian od-
nalazł swoją siostrę śpiącą wśród 
innych dzieci. - Gdy zobaczyłam 
nad sobą Mariana, od razu chcia-
łam wracać. - Chodźmy do domu 
– powiedziałam. - Nie mamy już 
domu, Zuziu. - No to wracamy do 
mamy.  - mamy też już nie mamy 
– dramatyczną rozmowę z bratem 
z widocznym wzruszeniem wspo-
mina po latach pani Zuzanna. /.../  
W tym czasie mieszkańcy Nieled-
wi wygrzebywali szczątki ich bli-
skich z pogorzeliska na kolonii. 
Zwęglone korpusy ludzkich ciał 
zbierano w prześcieradła i wią-
zano w tobołki. Wacława Momota 
rozpoznano wyłącznie po metalo-
wej zapalniczce, którą znaleziono 
pod jednym z ludzkich kadłubków. 
Szczątki Momotów złożono w jed-
nej kwadratowej skrzyni. Pozosta-
łych pomordowanych bez identy-
fikacji umieszczono w skrzyniach 
osobnych.” Pogrzeb na cmenta-
rzu we wsi Trzeszczany ochraniał 
konny oddział niemieckich żoł-
nierzy. W pogrzebie uczestniczył 
jeden Ukrainiec z Nieledwi, Jan 
Maciocha, kolega Wacka Momo-
ta. Swojej matce powiedział: - Je-
żeli jego zabili nasi, to mnie mogą 
zabić Polacy.” Maciocha uczest-
niczył w pogrzebie przyjaciela 
od początku do końca. Nie spadł 
mu włos z głowy. Po wojnie zo-
stał przesiedlony razem z innymi 
Ukraińcami za Bóg, na teren so-
wieckiej Ukrainy.” (Piotr Ferenc-
-Chudy: „Nie mamy już domu, 
Zuziu”. W : „Gazeta Polska” z 13 
lipca 2011).   

We wsi Poznanka Hetmańska  
pow. Skałat  został zamordowany 

http://www.postolin.pl/index.php/brynce-zagorne/dzien-22-maja-1944-roku-koncem-krotkiego-zywota-parafii-i-tragedia-mieszkancow-brzezin
http://www.postolin.pl/index.php/brynce-zagorne/dzien-22-maja-1944-roku-koncem-krotkiego-zywota-parafii-i-tragedia-mieszkancow-brzezin
http://www.postolin.pl/index.php/brynce-zagorne/dzien-22-maja-1944-roku-koncem-krotkiego-zywota-parafii-i-tragedia-mieszkancow-brzezin
http://www.postolin.pl/index.php/brynce-zagorne/dzien-22-maja-1944-roku-koncem-krotkiego-zywota-parafii-i-tragedia-mieszkancow-brzezin
http://www.postolin.pl/index.php/brynce-zagorne/dzien-22-maja-1944-roku-koncem-krotkiego-zywota-parafii-i-tragedia-mieszkancow-brzezin
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https://www.facebook.com/historia.polski.dzien.po.dniu/photos/a.1514113145480718.1073741828.1514102375481795/2022778281280866/?type=3
https://www.facebook.com/historia.polski.dzien.po.dniu/photos/a.1514113145480718.1073741828.1514102375481795/2022778281280866/?type=3
https://www.facebook.com/historia.polski.dzien.po.dniu/photos/a.1514113145480718.1073741828.1514102375481795/2022778281280866/?type=3
https://www.facebook.com/historia.polski.dzien.po.dniu/photos/a.1514113145480718.1073741828.1514102375481795/2022778281280866/?type=3
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Miksza N. (organista ze Skałatu) 
oraz Lewek N. (Kubów..., jw.). 

We wsi Ułazów pow. Lubaczów 
miejscowi Ukraińcy zamordowali 
Franciszka Strychacza. 

We wsi Wyżniany pow. Prze-
myślany: „26.05.1944 r. zamor-
dowano Polaka pracującego w 
polu, NN.”  (prof. dr hab. Leszek 
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., 
tom 7). Inni: Został uprowadzony 
i zaginął  Polak N.N. (Józef Wy-
spiański: Skutki napadów ukraiń-
skich nacjonalistów w powiecie 
Przemyślany. w: Ludobójstwo 
OUN-UPA na Kresach Południo-
wo-Wschodnich, tom 10, Kędzie-
rzyn-Koźle 2018). 

   W nocy z 26 na 27 maja: 

We wsi Temeszów pow. Brzo-
zów sotnia „Hromenki” wsparta 
wsparta przez SKW z Ulucza spa-
lili 290 budynków i zamordowali 
7 Polaków oraz ciężko poranili ks. 
Józefa Skrabalaka, który zmarł 
28 maja w szpitalu w Sanoku. 
Ks. Skrabalak przetrwał spalenie 
przez Ukraińców 9 kwietnia 1944 
r., w święta wielkanocne, parafii 
Budki Nieznanowskie w dekana-
cie Gliniany, gdzie był probosz-
czem od 1935 roku. Wyjechał na 
teren diecezji przemyskiej, za-
mieszkał u matki przebywającej 
w rodzinnej miejscowości Teme-
szów. Tu posługiwał jako duszpa-
sterz w parafii w Dydni. 

   27 maja:    

We wsi Jędrzejowka pow. Lu-
baczów w walce z UPA poległ 1 
partyzant AK. 

We wsi Koniuchów pow. Stryj: 
„27.05.44 r. został zamordowa-
ny Jaworski, strażnik kolejowy.” 
(Prof. dr hab. Leszek S. Jankie-
wicz: Uzupełnienie..., jw.;  Seria 
– tom 8). 

We wsi Olesin pow. Równe: 
„27 maja 1944 r. w Olesinie tra-
giczną śmierć poniósł Leszek Wi-
śniewski (l. 7), s. Michała”. (Dr 
hab Andrzej Wawryniuk: Służyli 
Bogu, ludziom i ojczyźnie. Rzecz 
o duchowieństwie katolickim na 
Wołyniu w godzinie próby. W: 
https://kresy.pl/kresopedia/sluzyli-
-bogu-ludziom-i-ojczyznie-rzecz-
o-duchowienstwie-katolickim-na-
wolyniu-w-godzinie-proby/ ; 22 
marca 2019 ). 

Koło miasta powiatowego Sam-
bor woj. lwowskie: „27.5. [Sam-
bor] W czasie łowienia ryb porwa-
ny został znad brzegów Dniestru 
Polak Chaszczyński, pochodzący 
z Sambora. Ślad po nim zaginął.”  
(1944, 7 czerwca – Pismo PolKO 
w Drohobyczu do Delegata RGO 
we Lwowie zawierające sprawoz-
danie o mordach na ludności pol-
skiej. 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 Skałat woj. tarnopol-
skie Ukraińcy zamordowali 2 Po-
laków, w tym organistę.   

W mieście wojewódzkim Sta-
nisławów: „27.05.1944 r. zostali 
zamordowani: Korczak i.n. (oficer 
WP); Ziarkiewicz i.n.” (Prof. dr 
hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzu-
pełnienie..., jw.;  Seria – tom 8). 

W nocy z 27 na 28 maja: 

We wsi Dobrohostów pow. Dro-
hobycz: „27/28.V. z Dobrohosto-
wa 6 bandytów uprowadziło go-
spodarzy Polaków: Kuszyka Jana 
l. 65 i Kuszyka Michała l. 36, a 
związało Annę i Zofię Kuszykową 
oraz zrabowało dwa ubrania i ze-
garek”. (1944, 7 czerwca – Pismo 
PolKO w Drohobyczu do Delega-
ta RGO we Lwowie zawierające 
sprawozdanie o mordach na lud-
ności 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). 

   28 maja:  

We wsi Chlebowice Świrskie 
pow. Przemyślany Ukraińcy 
zmordowali 3 Polki, lat: 9, 28 i 31.  

We wsi Niedzieliska pow. Prze-
myślany: „Dnia 28.05 1944 r. 
została zam. Jaworska Anna l. 35 
przez męża Ukraińca, oraz Magu-
liszyn Michalina l. 19 przez męża 
siostry i Maguliszyn Janina l. 8.” 
(Prof. dr hab. Leszek S. Jankie-
wicz: Uzupełnienie..., jw.;  Seria 
– tom 8). 

We wsi Swaryczów pow. Doli-
na banderowcy zamordowali 7 
Polaków, w tym ojca z 4 dzieci: 
synowie lat 3 i 5 oraz córki lat 8 i 
14; oraz 2 kobiety lat 40 i 43. „W 
jakiś czas potem dowiedziałem 
się od sąsiadów, że uprowadzono 
z domu całą rodzinę Stanisława 
Zwierzynieckiego - rodziców i 
czworo dzieci. Według relacji mo-
jej macochy Antoniny Szczekow-
skiej, mieszkającej w Swaryczo-
wie, Zwierzynieckich zakopano 
żywcem w zagajniku nad rzeką 
Łomnicą koło Turzyłowa”. (Maria 
Witelus; w: Siekierka..., s. 58; sta-
nisławowskie). Turzyłów leżał w 
powiecie kałuskim. 

 28 maja na Zamojszczyznę prze-
ciwko partyzantom AK Niemcy 
skierowali brygadę „kałmucką” 
Dolla liczącą 4 tysiące żołdaków. 
Jej szlak znaczyły bestialskie 
gwałty polskich dziewcząt i ko-
biet, mordy, grabieże i palenie go-
spodarstw. Wykorzystując pacyfi-
kacje dokonane przez Kałmuków 
UPA zaatakowała wsie polskie: 
Chlewiska, Łukawica, Majdan i 
inne. 

   W nocy z 28 na 29 maja:  

We wsi Mokrzany pow. Sambor 
Ukraińcy zamordowali 2 Pola-
ków. 

     29 maja:  

We wsi Krymidów pow. Stani-
sławów upowcy zamordowali 6 
Polaków, w tym matkę z 2 cór-
kami. „Dnia 29. maja br. w Kry-
midowie gmina Delejów, powiat 
Halicz [Stanisławów] godzina 9 
rano został we własnym podwórzu 
napadnięty i postrzelony ciężko w 
szyję rolnik Wierzbicki Bartłomiej 
lat 36, zabita Byszkiewicz Zofia lat 
52 oraz jej 2 córki. Wierzbicki le-
czy się jeszcze w Stanisławowie”. 
(1944, 8 lipca – Pismo PolKO w 
Stanisławowie do Dyrektora RGO 
w Krakowie dotyczące mordów 
dokonywanych na ludności pol-
skiej. W: B. Ossol. 16721/1, s. 
341-342). 

   W nocy z 29 na 30 maja:  

We wsi Czaple gm. Sąsiadowice 
pow. Sambor: „29/30.05.1944 r. 
został zam. Leszkiewicz i.n. i jego 
szwagier NN.” (Prof. dr hab. Le-
szek S. Jankiewicz: Uzupełnie-
nie..., jw.;  Seria – tom 8). 

W miasteczku Stara Sól pow. 
Sambor banderowcy zamordo-
wali polsko-ukraińskie małżeń-
stwo Lisikiewiczów (mąż Ukra-
iniec, żona Polka). 

We wsi Waniowice pow. Sam-
bor banderowcy uprowadzili i 
zamordowali 2 Polaków. Inni: 3 
Polaków („Sprawozdanie sytu-
acyjne z ziem polskich”, nr 15/44; 
w: Instytut Polski i Muzeum im. 
gen Sikorskiego w Londynie, No: 
PRM – 122). „29/30.5. Z Wanio-
wic uprowadzeni zostali były soł-
tys Badowski i Durkalec. Ślad po 
nich zaginął.” (1944, 7 czerwca 
– Pismo PolKO w Drohobyczu 
do Delegata RGO we Lwowie 
zawierające sprawozdanie o mor-
dach na ludności polskiej. Spra-
wozdanie  z sytuacji w powiecie 
drohobyckim za czas od 21.IV. do 
1.VI.1944 . W: B. Ossol. 16722/1, 
s. 365, 361-363). 

   30 maja: 

We wsi Chlebowice Świrskie 
pow. Przemyślany: „Dnia 
30.05.1944 r. została zam. Rura 
Teresa l. 44”. (Prof. dr hab. Le-
szek S. Jankiewicz: Uzupełnie-
nie..., jw.;  Seria – tom 8). 

We wsi Krosienko pow. Przemy-
ślany: „30.05.1944 r. zamordowa-
no rolnika Dudzińskiego”. (prof. 
dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzu-
pełnienie...,jw., tom 7).  

   31 maja:  

W miasteczku Krościenko pow. 
Dobromil: „W miasteczku Kro-
ścienko w dn. 31 maja zastrzelo-
no jednego Polaka i zabrano mu 
Kennkartę. Władze niemieckie 
same stwierdziły, że jak wykazały 
badania kula pochodziła z rewol-
weru milicjanta ukraińskiego.” 
(1944, czerwiec – Notatka PolKO 
w Przemyślu zawierająca infor-
mację o mordach i uprowadze-
niach dokonywanych na ludności 
polskiej w powiecie przemyskim. 
W: B. Ossol. 16722/1, s. 165). 

We wsi Nowa Grobla pow. Jaro-
sław upowcy zamordowali 44-let-
nią Bronisławę Seryło. 

We wsi Milatyn Nowy pow. 
Kamionka Strumiłowa: 
„31.05.1944 r. zostały zam. dwie 
Polki NN wracające na wieś po 
wiktuały.” (prof. dr hab. Leszek 
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., 
tom 7). 

We wsi Załuże pow. Lubaczów 
zamordowali Wojciecha Broża. 

     W okresie kwiecień – maj 
1944 roku : 

We wsi Chrusno Stare pow. 
Lwów pod koniec kwietnia lub 
na początku maja 1944 roku upo-
wcy wymordowali 24 Polaków, 
którym sąsiedzi Ukraińcy gwa-
rantowali bezpieczeństwo, więc 
nie opuścili wsi, w tym 3 rodziny 
oraz nauczycielkę, żonę Ukraińca, 
a także 6-osobową rodzinę ukraiń-
ską za pomaganie Polakom. 

We wsi Chyżowice pow. Hrubie-

szów pod koniec kwietnia lub na 
początku maja 1944 roku esesma-
ni ukraińscy z SS „Galizien – Ha-
łyczyna” z żandarmami niemiec-
kimi zabili 10 Polaków. 

We wsi Czerczyk pow. Jaworów 
podczas napadu na kol. Murowa-
ną upowcy spalili gospodarstwa 
polskie i zamordowali 3 rodziny, 
tj. 14 Polaków.  

We wsi Derewnia pow. Żółkiew 
obrabowali i spalili gospodarstwa 
polskie oraz zamordowali 32 Po-
laków. 

We wsi Dziewięcierz pow. Lu-
baczów na przełomie kwietnia i 
maja 1944 roku zamordowali 5 
Polaków.

We wsi Huta Strzyżewska pow. 
Lwów „oddział nacjonalistów 
ukraińskich otoczył wieś i dokonał 
spalenia żywcem nieznanej, ale 
dużej liczby ofiar” (IPN Wrocław:  
Śledztwo w sprawie zbrodni lu-
dobójstwa nacjonalistów ukraiń-
skich w celu całkowitego wynisz-
czenia ludności polskiej w latach 
1939 - 1945 na terenie powiatów 
Lwów i Bóbrka, woj. lwowskie; 
sygn. akt S 39/02/Zi; lipiec 2012). 

We wsi Gorajec pow. Lubaczów 
upowcy z sotni „Zaliźniaka” za-
mordowali 58 Polaków. 

We wsi Jędrzejówka pow. Lu-
baczów  na przełomie kwietnia i 
maja 1944 roku upowcy zamordo-
wali 5 Polaków. 

We wsi Lipsk pow. Lubaczów na 
przełomie kwietnia i maja 1944 
roku zamordowali około 20 Pola-
ków. 

We wsi Łówcza pow. Lubaczów 
na przełomie kwietnia i maja 1944 
roku zamordowali 6 Polaków. 

We wsi Macoszyn pow. Żółkiew 
obrabowali i spalili gospodarstwa 
polskie oraz zamordowali 9 Pola-
ków.  

We wsi Magierów pow. Rawa 
Ruska obrabowali i spalili 10 go-
spodarstw polskich oraz zamordo-
wali 25 Polaków. 

We wsi Mokrotyn pow. Żółkiew 
obrabowali i spalili gospodarstwa 
polskie oraz zmordowali 87 Pola-
ków.  

We wsi Oleszyce  pow. Luba-
czów: „Około kwietnia-maja 
1944 r. zamordowano magazynie-
ra NN.” (Prof. dr hab. Leszek S. 
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;  
Seria – tom 8). 

We wsi Radruż pow. Lubaczów 
na przełomie kwietnia i maja 1944 
roku zamordowali 17 Polaków. 

We wsi Ryszkowa Wola pow. 
Lubaczów na przełomie kwietnia 
i maja 1944 roku zamordowali 6 
Polaków. 

We wsi Skwarzawa pow. Żół-
kiew obrabowali i spalili gospo-
darstwa polskie oraz zamordowali 
63 Polaków.   

We wsi Waręż pow. Lubaczów 
Ukraińcy wymordowali ludność 
polską, ilości ofiar nie ustalono. 

We wsi Zabrody pow. Włodzi-
mierz Wołyński zamordowali 2 
Polaków; szczególnym bestial-

stwem wykazał się Aleksy Kaliń-
czuk, syn diaka z Korytnicy, po 
wojnie pod zmienionym nazwi-
skiem szef UB w Szrotawie na 
Śląsku. 

We wsi Żeldec pow. Żółkiew 
upowcy oraz miejscowi Ukraińcy 
obrabowali i spalili gospodarstwa 
polskie oraz zamordowali 31 Po-
laków.   

   W maju 1944 roku:  

We wsi Andryjanów pow. Rudki 
na początku maja 1944 roku ban-
derowcy spalili 20 gospodarstw 
polskich i zamordowali 35 Pola-
ków. 
We wsi Bednarówka pow. Nad-
wórna zarąbali siekierami braci 
Władysława i Kazimierza Banaś. 
We wsi Bereźnica Szlachecka 
pow. Kałusz zamordowali na dro-
dze 2 Polki. 
We wsi Basznia Dolna pow. 
Lubaczów upowcy zamordowa-
li 3 Polaków, w tym 2 siostry lat 
17 i 25 zamordowała Ukrainka o 
nazwisku Wołk (Wilk), córka kie-
rownika szkoły z Czerwinek. 

We wsi Biały Kamień pow. Zło-
czów: „W maju 1944 r. uduszono 
6 kobiet Polek NN, które wróciły 
ze stacji upiec chleb”. (prof. dr 
hab. Leszek Jankiewicz: Uzupeł-
nienie..., jw., tom 7). 

We wsi  Borki Wielkie pow. Tar-
nopol  zamordowany został Lak 
Józef (syn organisty) l. ok. 20. 
(Kubów..., jw.). 

We wsi Borowa Górna pow. Lu-
baczów upowcy zamordowali 4 
Polaków. 
We wsi Bouszów pow. Rohatyn 
zamordowali Antoniego Stani-
sławskiego. 
We wsi Budzymin pow. Toma-
szów Lubelski bojówkarze ukra-
ińscy zastrzelili 3 Polaków, w tym 
kobietę a jej 14-dniowe dziecko 
zabili rzucając nim o ścianę (Ko-
nieczny ...213). Oraz: „W maju 
1944 r. bojówka ukraińska złapa-
ła ukrywających się w lesie miesz-
kańców Wasylowa Wielkiego i za-
biła ich. Byli to: Mucha Stanisław 
l. 35 i Mucha Błażej l. 25.” (Prof. 
dr hab. Leszek S. Jankiewicz: 
Uzupełnienie..., jw.;  Seria – tom 
8). 
We wsi Bukaczowce pow. Roha-
tyn Ukraińcy zamordowali 3 Po-
laków, w tym kobietę. 
We wsi Bzianka pow. Sanok 
policjanci ukraińscy aresztowali 
Polaka, którego Niemcy zamor-
dowali. 
We wsi Chotylub pow. Luba-
czów upowcy zamordowali 2 Po-
laków. 
We wsi Czarnokońce Wielkie 
pow. Kopyczyńce banderowcy, 
na oczach matki, po torturach, 
spalili żywcem jej córkę Józefę 
Rzeczkowską, lat 25, żołnierza 
AK.  
We wsi Czyszki pow. Lwów ban-
derowcy zamordowali 8 Polaków. 
We wsi Czyżyków pow. Lwów 
zamordowali 2 Polaków. („Spra-
wozdanie sytuacyjne z ziem pol-
skich”, nr 15/44; w: Instytut Pol-
ski i Muzeum im. gen Sikorskiego 
w Londynie, No: PRM – 122).  
We wsi Dołhe Podbuskie pow. 
Drohobycz miejscowi banderow-
cy zamordowali 2 rodziny pol-
skie; tj. 11 Polaków. 
We wsi Dubanowicze pow. 
Rudki zamordowali 2 Polaków. 
(„Sprawozdanie sytuacyjne z 
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ziem polskich”, nr 15/44; w: In-
stytut Polski i Muzeum im. gen 
Sikorskiego w Londynie, No: 
PRM – 122).  

Na drodze między wsią Duliby a 
wsią Potok Złoty pow. Buczacz 
zamordowali Ignacego Macie-
rzyńskiego; wydłubali mu oczy, 
obcięli język i genitalia. 

We wsi Dutrów pow. Tomaszów 
Lubelski upowcy zamordowali 
Józefa Radomskiego. 
We wsi Dusanów pow. Przemy-
ślany Ukraińcy zamordowali 4 
Polaków. 
We wsi Dżurków pow. Horoden-
ka zamordowali 7 Polaków. 
We wsi Hnilcze pow. Podhajce 
zamordowali 2 Polaków; ocalała 
kobieta, którą związali i wlekli za 
końmi po ziemi i zostawili nie-
przytomną sądząc, że nie żyje. 
We wsi Iławcze pow. Trembow-
la Ukraińcy zamordowali 2 Pola-
ków. 
We wsi Jagonia pow. Kamionka 
Strumiłowa banderowcy zamor-
dowali 5 Polaków. 
We wsi Kaczanówka pow, Ska-
łat zostali zamordowani Kocun 
N., Owczarek Bronisław, Sułek 
Piotr ps. “Noga”, Wolański Józef. 
(Kubów..., jw.). 

We wsi Kniaże pow. Złoczów na 
początku maja 1944 roku Ukraiń-
cy zamordowali 30 Polaków. 
We wsi Koropuszków pow 
Lwów zamordowali 2 Polaków. 
(„Sprawozdanie sytuacyjne z 
ziem polskich”, nr 15/44; w: In-
stytut Polski i Muzeum im. gen 
Sikorskiego w Londynie, No: 
PRM – 122).
We wsi Koropuż koło Sambo-
ra: „W końcu maja 1944 r. został 
zam. leśniczy NN.”  (Prof. dr hab. 
Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnie-
nie..., jw.;  Seria – tom 8). 
We wsi Kozara pow. Rohatyn 
zamordowali 1 Polkę. “Przez 
ogromne pastwisko prowadziła 
droga ze stacji Nowosielce wprost 
do ukraińskiej wsi Wiśniów, ale już 
wtedy Ukraińcy nie chodzili przez 
pastwisko, gdyż bali się rewanżu 
Polaków - po tym jak dokonali 
mordu na bezbronnych kobietach, 
w Borysowie. Na moich oczach 
człowiek podszedł do kobiety pa-
sącej krowę, podał jej rękę i naraz 
zginęła wśród zbóż i lasu. Była to 
pani Krochmal pochodząca z Ko-
zar, mieszkała z czworgiem dzieci 
u państwa Korczyńskich na Łu-
kowcu. Osierocone dzieci: dwie 
dziewczynki i dwóch chłopców 
wzięła pod opiekę brata Ziemiań-
ska również z Kozar, a mieszka-
jąca u Faszynkiedrów.” (Zeszyty 
łukowieckie, nr 1, marzec  - maj 
2003; w: http://www.waly.brzeg-
dolny.pl/nowe/dzienniki/1.pdf ). 
Była to Zofia Grochmal, a wywo-
łali ją synowie jej siostry ożenio-
nej z Ukraińcem, nie podejrzewa-
ła więc niczego złego. 
We wsi Krasnosielce pow. Zba-
raż zamordowany został Hunek 
Ignacy l. 39 (Kubów..., jw.). 
W leśniczówce Krowica pow. 
Lubaczów został zamordowany 
przez UPA praktykant leśny Al-
fred Wilowski. 
We wsi Krukienice pow. Mo-
ściska banderowcy zamordowali 
6-osobową rodzinę polską: „Mor-
dy i gwałty ukraińskie rozszerza-
ją się obecnie dalej na zachód; 
ostatnio nadchodzi wiadomość 
z Krukienic koło Mościsk, gdzie 
został zabity Polak Szajer z 5 oso-

bami rodziny, ocalało tylko dwoje 
małych dzieci rannych. Lwów, dn. 
25 V 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 Krzywe pow. Lubaczów 
miejscowi Ukraińcy zamordowali 
6 Polaków.  
We wsi  Kubajówka pow. Nad-
wórna  zamordowana została 
przez Ukraińców Michalina Hoj-
waniuk lat 55. 
We wsi Kurdwanówka pow. 
Brzeżany zginął Skotnicki Stani-
sław l.45 (Kubów..., jw.). 

We wsi Kuropuszów pow. Lwów 
(?): „W tym samym mniej więcej 
czasie (w pierwszych dniach maja 
– przypis S.Ż.) w Kuropuszowie 
zastrzelono 2 osadników Pola-
ków, niejakich Kisielewiczów.” 
(1944, 27 maja – Pismo PolKO 
Lwów-powiat do Delegata RGO 
we Lwowie dotyczące mordów i 
napadów na Polaków dokonywa-
nych przez bandy ukraińskie. W: 
B. Ossol. 16721/1, s. 259-260).

We wsi Lanerówka pow. Ka-
mionka Strumiłowa banderowcy 
obrabowali i spalili gospodarstwa 
polskie oraz zamordowali 10 Po-
laków. 
We wsi Leżanówka pow. Skałat 
zamordowany został Konopnicki 
N. (Kubów..., jw.). 

We wsi Lipowiec pow. Luba-
czów upowcy zamordowali Julię 
Wronę.  

We wsi Lutowiska pow. Lesko 
zamordowali 6 Polaków, w tym 
żonę leśniczego Maciejewskiego. 

We wsi Łukawiec pow. Luba-
czów miejscowi Ukraińcy zamor-
dowali 3 Polaków, w tym 20-let-
nią Rozalię Szałaj i 16-letniego 
Michała Kociołka. 

We wsi Majdan Lipowiec-
ki pow. Przemyślany: „N.N., 
05.1944, lat 16, zgwałcona w 
Majdanie Lipowieckim, zmarła.” 
(Józef Wyspiański: Skutki napa-
dów ukraińskich nacjonalistów 
w powiecie Przemyślany. w: Lu-
dobójstwo OUN-UPA na Kresach 
Południowo-Wschodnich, tom 10, 
Kędzierzyn-Koźle 2018). 

W kol. Miedziaki pow. Lwów na 
początku maja 1944 roku Ukraiń-
cy zamordowali 5 Polaków: 2 ko-
biety i 3 dzieci jednej z nich, ucie-
kli oni ze wsi Huta Szczerzecka. 
We wsi Mikołajów nad Dnie-
strem banderowcy zamordowali 
Michała Podgórskiego. 
We wsi Milatyn Nowy pow. Ka-
mionka Strumiłowa: „W maju 
1944 r. wymordowano 40 Pola-
ków NN - wiadomość do spraw-
dzenia.” (prof. dr hab. Leszek 
Jankiewicz: Uzupełnienie.., jw., 
tom 7). Inni: zamordowano 2 Po-
laków. („Sprawozdanie sytuacyj-
ne z ziem polskich”, nr 15/44; 
w: Instytut Polski i Muzeum im. 
gen Sikorskiego w Londynie, No: 
PRM – 122). 

We wsi Monasterzyska pow. 
Brzeżany banderowcy zamordo-
wali 16 Polaków. (Kubów..., jw.). 

We wsi Mysłów pow. Kałusz 
uprowadzili z pociągu i zamordo-
wali 2 Polaków, w tym 21-letnią 

Helenę Masłowską.   
We wsi Niemirów pow. Rawa 
Ruska zamordowali 10 Polaków, 
w tym 5 kobiet i 2 dzieci. 
We wsi Nowa Grobla pow. Jaro-
sław Ukraińcy zamordowali Mi-
chała Górskiego. 
We wsi Nowa Wieś pow. Rudki 
w przysiółku Jasionów Ukraińcy 
obrabowali i spalili 15 gospo-
darstw polskich oraz zamordowali 
8 Polaków. 
W miejscowości Nowe Miasto 
pow. Dobromil zamordowa-
li 5-osobową rodzinę polską z 3 
dzieci, pracownika miejscowej 
poczty. 
We wsi Nowe Sioło pow. Luba-
czów zamordowali 2 Polaków. 
We wsi Ostrów pow. Stanisła-
wów obrabowali gospodarstwa 
polskie i zamordowali ponad 50 
Polaków. 
We wsi Oździutycze pow. Horo-
chów na początku maja 1944 roku 
miejscowi Ukraińcy zamordowali 
2 Polki, które przyszły do swoich 
domów po żywność. 
We wsi Ożomka pow. Jaworów 
pod koniec maja 1944 roku  w 
nocnym napadzie Ukraińcy za-
mordowali 21 Polaków, całe ro-
dziny. 
W przysiółku Pawliszcze nale-
żącym do wsi Lubycza Królew-
ska pow. Rawa Ruska upowcy 
zamordowali 48-letniego Włady-
sława Niedużaka.  
We wsi Pniatyń pow. Prze-
myślany została zamordowana 
przez Ukraińców Sywular Tekla, 
05.1944, lat bd. (Józef Wyspiań-
ski: Skutki napadów ukraińskich 
nacjonalistów w powiecie Prze-
myślany. w: Ludobójstwo OUN-
-UPA na Kresach Południowo-
-Wschodnich, tom 10, Kędzie-
rzyn-Koźle 2018). 
We wsi Polana pow. Lwów za-
mordowali 4-osobową rodzinę 
polską: matkę z 3 synami. 
We wsi Połonica koło mia-
steczka Busk pow. Kamionka 
Strumiłowa zamordowali 10 
Polaków.   („Sprawozdanie sytu-
acyjne z ziem polskich”, nr 15/44; 
w: Instytut Polski i Muzeum im. 
gen Sikorskiego w Londynie, No: 
PRM – 122).
We wsi Połtew pow. Przemyśla-
ny banderowcy zamordowali oko-
ło 100 Polaków. 
W mieście Rozdół pow. Żyda-
czów zamordowali 31 Polaków i 
2 Ukraińców. 
W mieście Radziechów woj. tar-
nopolskie w majątku odległym 
około 1 kilometra od miasta upo-
wcy zamordowali 11 Polaków i 
ciała ich spalili w stodole. 
We wsi Roztoczki pow. Dolina 
banderowcy zamordowali 4 Po-
laków. 
We wsi Rozwożany pow. Prze-
myślany: „W maju 1944 r. zamor-
dowano NN Jagę.” (Prof. dr hab. 
Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnie-
nie..., jw.;  Seria – tom 8). 
We wsi Rypne pow. Dolina: „W 
Rypnem zamordowano 2 Polaków, 
Stanisławów, dn. 19 V 44”. („Wia-
domości z Ziem Wschodnich” nr 
8; w: Polska i Ukraina w latach 
trzydziestych–czterdziestych XX 
wieku. Tom 4. Część druga. War-
szawa – Kijów 2005; za: IPN, Kr. 
075/9, t. 1, k. 252–254). 

We wsi Rzyczki pow. Rawa Ru-
ska zamordowali 8 Polaków. 
We wsi Seredne pow. Kałusz 
uprowadzili i zamordowali 76-let-
niego Tomasza Krasuckiego. 
We wsi Sielec Bieńków  pow. 

Kamionka Strumiłowa został 
zamordowany Żołeński Jan l. 30. 
(Kubów..., jw.). 

We wsi Stara Sól pow. Sambor:  
„W maju 1944 r. spalono w ko-
ściele 14 rodzin NN (prawdopo-
dobnie 14 x 4 = 56 osób, co naj-
mniej).” (Prof. dr hab. Leszek S. 
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;  
Seria – tom 8). 

We wsi Stara Wieś pow. Toma-
szów Lubelski upowcy zamor-
dowali 1 Polaka. „Konik Paweł l. 
45 zam. w maju 1944 r.” (Prof. dr 
hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzu-
pełnienie..., jw.;  Seria – tom 8
We wsi Stare Sioło pow. Luba-
czów miejscowi Ukraińcy zamor-
dowali 5 Polaków, w tym kobietę. 
 We wsi Stawki Kraśnieńskie 
pow. Skałat zastrzelili 35-letnie-
go Ludwika Czarnieckiego a jego 
16-letnią córkę Janinę zakłuli no-
żami.  

We wsi Tarnowica Leśna pow. 
Nadwórna zamordowali małżeń-
stwo Jana i Hannę Sobieszczań-
skich.  
We wsi Trościaniec pow. Żyda-
czów upowcy zastrzelili Jana An-
tela, nadzorcę drogowego. 
We wsi Turówka pow. Skałat w 
maju 1944 roku zginęło 14 pol-
skich rodzin. (Kubów..., jw.). 

We wsi Usznia pow. Złoczów w 
wyniku donosu policjantów ukra-
ińskich gestapowcy aresztowali 
20 Polaków: jeden zdołał uciec, 
19 zostało rozstrzelanych. 
We wsi Wasylów (Wasylów 
Wielki) gm. Tarnoszyn pow. To-
maszów Lubelski: „W maju 1944 
r. została zamordowana: Słabiń-
ska Katarzyna, z domu Mucha, z 
14 dniowym dzieckiem.” (Prof. dr 
hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzu-
pełnienie..., jw.;  Seria – tom 8). 
We wsi Winniki pow. Lwów 
policjanci ukraińscy aresztowali 
i pobili 7 Polaków, którzy potem 
zaginęli bez wieści. 
We wsi Wojsławice pow. Chełm 
Ukraińcy z dywizji „SS Galizien”, 
stacjonujący we wsi Uchanie, na-
padli na wieś i zamordowali 2 Po-
laków.  

We wsi Wola pow. Rawa Ruska 
na początku maja upowcy zamor-
dowali 22 Polaków a 14 poranili. 
We wsi Wólka Rosnowska pow. 
Jaworów banderowcy zamordo-
wali 4 Polaków. 
We wsi Zadniszówka pow. Ska-
łat Ukraińcy zamordowali 4 Pola-
ków: 3-osobową rodzinę Zarwań-
skich z żoną w zaawansowanej 
ciąży i 13-letnim synem Leonem 
oraz przebywającą u nich 21-let-
nią dziewczynę o nazwisku Mu-
siał ze wsi Iwanówka. 
We wsi Zadwórze pow. Przemy-
ślany bojówkarze SB-OUN-UPA 
„Kleja” zamordowali 3 Polaków: 
Michałowskiego zastrzelili a jego 
12-letnią córkę Marię powiesili; 
zamordowali także Marię Kosz-
czak i jednego Rosjanina.    
We wsi Zarajec pow. Janów 
Lubelski pod koniec maja ban-
derowcy spędzili wszystkich 
mężczyzn do stodoły i spalili ich 
żywcem, liczby ofiar nie ustalono. 
We wsi Zasadka pow. Sambor: 
„W końcu maja 1944 r. została 
zam. staruszka NN”. (Prof. dr hab. 
Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnie-
nie..., jw.;  Seria – tom 8). 
We wsi Zieleńce pow. Borszców 
zamordowani zostali przez ban-
derowców: Horodecki Wincenty, 

Żóleński Bronisław l. 15, Żóleński 
N. oraz 4 osoby z rodziny Ro-
baków. (Kubów..., jw.). 
We wsi Żmijowiska pow. Lu-
baczów na początku maja w 
lesie upowcy zamordowali 13 
Polaków: 8-osobową rodzinę sze-
wca z Drohomyśla, 4-osobową 
rodzinę z 2 dzieci: 19-letnią córką 
i 21-letnim synem – uprowadzoną 
z Lipowca oraz 29-letnią kobietę 
uprowadzoną z Lipowca. (Koniec-
zny..., s. 213). 
We wsi Żupanie pow. Stryj za-
mordowali 2 Polaków: Henryka 
Piotrowskiego lat 19 oraz 15-let-
niego Kornela Wysoczańskiego, 
którego powiesili w lesie. 

   Wiosną 1944 (taką datę podali 
świadkowie):  

We wsi Bohutyn pow. Zborów 
Ukraińcy zamordowali 3 Pola-
ków, w tym małżeństwo  Józefa i 
Marię Jaworskich.  

We wsi Borowe pow. Żółkiew 
Ukraińcy zamordowali 3 Pola-
ków, w tym kobietę. 

We wsi Bużek pow. Złoczów 
Ukraińcy zamordowali małżeń-
stwo Tychniewiczów. 

We wsi Cetula pow. Jaworów 
miejscowi banderowcy zamordo-
wali 6-osobową rodzinę polską. 

We wsi Chomiakówka pow. Ko-
łomyja Ukraińcy zamordowali 19 
Polaków. 

We wsi Czerniów pow. Rohatyn: 
„Zabłocka Aniela z Czerniowa ok. 
25 lat, w zaawansowanej ciąży – 
wyprowadzona z domu razem z 
matką; zamordowane w pobliskim 
lesie wiosną 1944” (Krystyna To-
karska: „Lista zamordowanych”, 
w: www.stankiewicze.com/ludo-
bojstwo.pl). 

W kol. Dąbki pow. Horodenka 
banderowcy obrabowali gospo-
darstwa polskie i zamordowali 5 
Polaków. Inni: około 30 Polaków. 

W kolonii Dąbrowa koło wsi 
Wielka Głusza pow. Kamień 
Koszyrski: “Na wiosnę przeszedł 
przez Wołyń kolejny front i Dąbro-
wianie zdecydowali się wrócić do 
swych, całkowicie zdewastowa-
nych, domów. Nawet z wodą były 
kłopoty, gdyż bandy poniszczyły 
również studnie. Dwadzieścia 
kilometrów od Dąbrowy znajdo-
wało się miasteczko o nazwie Ka-
mień. Chodziło się tam piechotą, 
kiedy trzeba było coś kupić, czy 
załatwić w urzędzie. Pewnego 
razu wybrały się tam trzy miesz-
kanki Dąbrowy. Po drodze spotka-
ły trzech znajomych żołnierzy. Ich 
jednostka stacjonowała niedaleko 
Kamienia i dostali urlop, by mogli 
odwiedzić swe rodziny. W szóstkę 
więc wracali do domów. Był już 
późny wieczór, zapadał zmrok. 
Kiedy dochodzili do końca wsi 
Worokomle, zamieszkanej przez 
Ukraińców, rozległy się strzały. 
Tylko dwóm kobietom udało się 
uciec i przerażone późną nocą 
przybiegły do Dąbrowy. Cała 
wieś zerwała się na równe nogi 
i zapadła jednomyślna decyzja. 
Rano wszyscy byli gotowi do wy-
marszu. Mieli dobitny dowód, że 
dalej w miejscu, gdzie większość 
z nich się urodziła, żyć się nie 
da. Nie chcieli czekać na kolejne. 
Wyruszyli do Polski.” (Agnieszka 
Lewandowska-Kąkol: „Na skraju 

http://www.waly.brzegdolny.pl/nowe/dzienniki/1.pdf
http://www.waly.brzegdolny.pl/nowe/dzienniki/1.pdf
http://www.ludobojstwo.pl/
http://www.ludobojstwo.pl/
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piekła. Opowiadania i reportaże 
kresowe”; w:  http://www.xlm.pl/
na-skraju-piekla-opowiadania-i-
reportaze-z-kresow/).  

We wsi Dobromirka pow. Zba-
raż wiosną 1944 roku UPA za-
mordowała 25 osób, byli to: Dzi-
kowski N., jego żona, Knysiewicz 
Maria, Krawczuk N., jego żona i 
córka, Myślenicki N., jego żona i 
troje dzieci, Rodziewicz N., jego 
żona i córka, dwoje uciekinierów 
z Wołynia (rodzic z dzieckiem) i 9 
osób o nieustalonych nazwiskach. 
(Kubów..., jw.). „Banderowcy 
kazali Krawczukowi zabić jego 
polską żonę i córkę. Odmówił. 
Musiał patrzeć, jak  mordują jego 
żonę i dziecko. Jego zabili na koń-
cu. Okazało się, że córka żyje. Ich 
ukraiński sąsiad narażając życie 
zawiózł ją do Tarnopola. Zawia-
domił też rodzinę Bogunowiczów, 
mieszkającą w tym mieście. Nie-
stety, zmarła z odniesionych ran. 
Trafiłam na listę Ukraińców – jak 
to oni nazywają – zamordowa-
nych przez Polaków. Na ich liście, 
jako nasza ofiara jest RODZINA 
KRAWCZUKÓW z Dobromirki. 
Tak własne zbrodnie zapisują jako 
nasze”. (Iwona Kopańska-Konon; 
e-mail do autora z dnia 14 maja 
2009).  H. Komański, Sz. Siekier-
ka..., na s. 456 podają, że wiosną 
1944 roku banderowcy, udający 
żołnierzy sowieckich, zamordo-
wali 25 Polaków, w tym: „Kraw-
czuk..., rodzice i córka, rodzina 
polsko-ukraińska”. 

We wsi Hołubie (obecnie Go-
łębie) woj. lubelskie: „W toku 
prowadzonego śledztwa ustalono, 
iż wiosną 1944 r. w miejscowości 
Hołubie i w okolicy miały miejsca 
liczne zabójstwa ludności polskiej 
dokonane przez nacjonalistów 
ukraińskich wymierzone w polską 
ludność cywilną. Było to następ-
stwem zakrojonej na szeroką skalę 
akcji przeprowadzonej na terenie 
powiatu hrubieszowskiego, mają-
cej na celu fizyczną eksterminację 
zamieszkałej na tym terenie lud-
ności polskiej. W ramach tej akcji 
zabity został również Cyprian G. 
poprzez zadanie mu około 20 - stu 
pchnięć nożem lub innym ostrym 
narzędziem” (IPN Lublin, sygn. 
S. 116/11/Zi). 
We wsi Hostów pow. Tłumacz 
banderowcy zamordowali co naj-
mniej 9 Polaków, w tym 4-osobo-
wą rodzinę i ojca z synem. 

We wsi Iwaszkowce pow. Zba-
raż: „Wiosną 1944 r. zostały za-
mordowane dwie kobiety: Ataman 
Katarzyna i jej matka.” (prof. dr 
hab. Leszek Jankiewicz: Uzupeł-
nienie..., jw., tom 7). 

We wsi Jabłonów pow. Roha-
tyn banderowcy uprowadzili i 
zamordowali 7 Polaków, w tym 
małżeństwo oraz sąsiad Ukrainiec 
powiesił 70-letnią Matyldę Kacz-
kowską. 

We wsi Koniuszki Królewskie 
pow. Rudki upowcy obrabowali i 
spalili gospodarstwa polskie oraz 
zamordowali 12 Polaków, którzy 
nie opuścili swoich domów. 

We wsi Koltów pow. Brody po 
ucieczce z Szyszkowiec - Kisie-
lówki, został zamordowany u 
krewnych w Koltowie, na wio-
snę 1945 r., podczas pracy w 
polu Michał Głuszka.  (http://
podkamien.pl/viewpage.php?pa-
ge_id=246&c_start=0 ).  

We wsi Kosów Stary pow. Ko-
sów Huculski banderowcy za-
mordowali co najmniej 15 Pola-
ków. 

We wsi Lipowiec pow. Jaworów 
banderowcy zamordowali 5 Pola-
ków, w tym 4-osobową rodzinę. 

We wsi Łopianka pow. Dolina 
banderowcy obrabowali i spalili 
gospodarstwa polskie oraz zamor-
dowali 12 Polaków (inni: zamor-
dowano kilka rodzin polskich). 

We wsi Łówcza pow. Lubaczów 
Ukraińcy zamordowali 3 Pola-
ków. 

We wsi Magierów pow. Rawa 
Ruska: „Czteroosobowa rodzina 
Kruczków mieszkała w Magiero-
wie - pow. rawski, woj. lwowskie. 
Małżeństwo Jan i Bronisława 
oraz dwójka ich dzieci Anna i 
Bronisław wiedli spokojne i do-
statnie życie. Wiosną 1944 roku, 
kiedy w okolicy zaczęły się napa-
dy banderowców na polskie wio-
ski i miasteczka, ostrzeżeni przez 
pewną Ukrainkę postanowili wraz 
z członkami dalszej rodziny uciec 
w bardziej bezpieczne miejsce. 
Decyzję o wyjeździe podjęła pani 
Bronisława wraz z dziećmi - Jan 
Kruczek pozostał w domu rodzin-
nym, uznając, że nie ma się cze-
go obawiać, gdyż nigdy nic złego 
żadnemu Ukraińcowi nie zrobił. 
Wkrótce po wyjeździe żony i dzie-
ci, banderowcy schwytali pana 
Jana i zmusili do wykopania swe-
go własnego grobu. Następnie ob-
cięli mu język, a potem okaleczy-
li niemal całe ciało. Świadkiem 
tego był sowiecki żołnierz, któ-
remu udało się uciec i przekazać 
szczegóły tego brutalnego mor-
derstwa.” (http://jaroslawskaksie-
gakresowian.pl/rejestr-nazwisk/
opis/54-kruczek ). 

We wsi Majdan pow. Żółkiew 
banderowcy zamordowali 8 Pola-
ków, w tym matkę z córkami lat 
13 i 16 i ojca z córką lat 16. 

We wsi Majdan Średni pow. 
Nadwórna banderowcy zamor-
dowali 6-osobową rodzinę polską: 
matkę Gizelę Cybek z 5 dzieci od 
7 miesięcy do 9 lat; mord zaczęli 
od dzieci, na co musiała patrzeć.  

We wsi Moszków pow. Sokal 
Ukraińcy zamordowali 10 Pola-
ków: rodziny 6 i 4-osobowe Bed-
narczuków i Wachowiaków. 

Koło miasta Nadwórna woj. sta-
nisławowskie w lesie około 1 km 
od miasta odkryty został świeży 
grób, w którym znajdowało się 40 
ciał - byli to uciekinierzy polscy 
z pobliskich wsi szukający schro-
nienia w Nadwornej. 

We wsi Niedźwiednia pow. Żół-
kiew upowcy obrabowali i spalili 
gospodarstwa polskie oraz zamor-
dowali 24 Polaków, całe rodziny. 
„Został zamordowany z żoną i sy-
nem przez UPA  leśniczy Tkaczyk 
Tadeusz lat 40”. (Edward Orłow-
ski, w: jw.).  

We wsi Nowica pow. Kałusz 
miejscowi Ukraińcy wymordowa-
li wszystkich mieszkających tutaj 
Polaków, około 30 osób -  we wsi 
znajdował się szyb kopalni solan-
ki, do którego Ukraińcy wrzucali 
żywcem pojmanych w okolicy 
Polaków, w tym „szybie śmierci” 
zginęło co najmniej 80 Polaków. 

We wsi  Olchowiec pow. Bóbrka: 
„Z ostrzelanych zabudowań go-
spodarczych a następnie podpalo-
nych ocalała zaledwie moja mat-
ka w wieku ok. siedmiu lat wraz 
z młodszą siostrą. Zamordowani 
zostali jej rodzice Władysław i 
Maria Noworol, brat Edward oraz 
jej babcia. Zwłoki zostały złożone 
we wspólnej mogile na pobliskim 
cmentarzu”. (Mieczysław Cie-
chanowski, mietekciech@wp.pl; 
w: www.stankiewicze.com/ludo-
bojstwo.pl.) Sz. Siekierka, H. Ko-
mański, K. Bulzacki..., na s. 24 – 
25 odnotowali: „Na wiosnę 1944 
roku większość Polaków opuściła 
swoje gospodarstwa i schroniła 
się w bezpieczniejszych miejsco-
wościach. Opuszczone zagrody 
ograbili i spalili banderowcy. W 
różnych okolicznościach zamor-
dowali w tym czasie 10 osób”. 

W miasteczku Ostróg nad Ho-
ryniem pow. Zdołbunów Ukra-
ińcy zamordowali 39 Polaków. 

We wsi Perehińsko pow. Dolina 
banderowcy zamordowali ponad 
120 Polaków. (Jastrzębski..., s. 
108 – 109; stanisławowskie). 

We wsi Peresołowice pow. Hru-
bieszów banderowcy zamordo-
wali małżeństwo Wronów, lat 75 
i 80. 

W kol. Piaski pow. Rohatyn ban-
derowcy obrabowali i spalili 5 go-
spodarstw polskich i zamordowali 
co najmniej 5 Polaków. 

We wsi Podjarków pow. Bóbrka 
w trzecim napadzie Ukraińcy za-
mordowali 5 Polaków. 

We wsi Podlodów pow. Toma-
szów Lubelski banderowcy do-
konali masakry mieszkańców 
wsi, ilości ofiar nie ustalono. (Ko-
nieczny..., s. 204).

We wsi Poturzyn pow. Toma-
szów Lubelski: „Wiosną 1944 r. 
policja ukraińska aresztowała i 
przekazała do Gestapo Sokołow-
skiego Marcela, żołnierza AK.” 
(Prof. dr hab. Leszek S. Jankie-
wicz: Uzupełnienie..., jw.;  Seria 
– tom 8).

We wsi Przybyłów pow. Tłu-
macz upowcy zamordowali 
35-letniego Michała Idziego, ga-
jowego. 

We wsi Puklaki pow. Borsz-
czów: ”Wiosną  44 r. we wsi Pu-
klaki zamordowano kilkunastu 
Polaków, których nazwisk nie 
ustalono”. (Kubów..., jw.).  

We wsi Radziejów pow. Hrubie-
szów: „Wiosną 1944 r. upowcy za-
mordowali Ukrainkę NN za to, że 
nie chciała wskazać domów Pola-
ków przeznaczonych do spalenia 
i ich mieszkańców do wymordo-
wania.” (Prof. dr hab. Leszek S. 
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;  
Seria – tom 8). 

We wsi Rożen Wielki pow. Ka-
mionka Strumiłowa Ukraińcy 
zamordowali 8 Polaków. 

We wsi Rudka pow. Lubaczów: 
IPN Rzeszów S 68/09/Zi – śledz-
two w sprawie:zbrodni ludobój-
stwa dokonanej przez nacjonali-
stów ukraińskich, polegającej na 
zabójstwie Adama Ch., mieszkań-
ca wsi Rudka, pow. Lubaczów, w 
bliżej nieustalonym miejscu, wio-

sną 1944 r. „Po kilku tygodniach 
do Rudki (po rzezi 75 Polaków 
16 kwietnia 1945 roku – przypis 
S. Ż.) udali się młodzi mężczyźni 
Paweł M. i Adam Ch. w celu za-
brania 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 Ukraiń-
ców. Jego losy pozostają  niezna-
ne.” 

We wsi Rypne pow. Dolina ban-
derowcy uprowadzili i zamordo-
wali 4 Polaków, w tym uprowa-
dzona siostra zakonna  Czesława 
M. „Józefitka” zaginęła bez wie-
ści. 

We wsi Słobódka Bukaczewiec-
ka pow. Rohatyn banderowcy 
zamordowali 15 Polaków, upro-
wadzili 4 kobiety, w tym lat 20 
oraz ojca z 2-letnim synem, którzy 
zaginęli bez wieści. 

We wsi Solina pow. Lesko upo-
wcy zamordowali 4-osobową ro-
dzinę Podkalickich. 

We wsi Stańkowa pow. Kałusz 
banderowcy zamordowali 5 Po-
laków: 4-osobową rodzinę Trusz-
kowskich z 2 dzieci oraz hr. Kazi-
mierza Dzieduszyckiego, którego 
torturowali przez trzy dni zanim 
skonał. 

We wsi Trościaniec pow. Dolina 
banderowcy zamordowali 5 Pola-
ków. 

We wsi Wierzbowiec pow. Ko-
sów Huculski banderowcy ob-
rabowali gospodarstwa polskie 
i część spalili oraz zamordowali 
około 30 Polaków. 

W mieście Włodzimierz Wołyń-
ski upowcy uprowadzili kilku Po-
laków, po których ślad zaginął. 

We wsi Wolica Komarowa pow. 
Sokal: „W Wolicy Komarowej ro-
dzina Katarzyny i Karola Kawul-
ków żyła spokojnie aż do wiosny 
1944 roku. Utrzymywali się z pra-
cy w gospodarstwie rolnym, które 
prowadzili wspólnie z rodzicami. 
Ponadto Karol był stolarzem i 
cieślą. W dużym domu mieszkali 
wspólnie z bratem Karola i jego 
rodziną. W Wolicy żyło wiele ro-
dzin mieszanych - także brat Karo-
la, Stefan Kawulka poślubił Ukra-
inkę, tworząc kochające i zgodne 
małżeństwo. Wszystko to skończy-
ło się wiosną 1944 roku, kiedy Ka-
rol Kawulka wraz z ojcem i sąsia-
dem udali się do sąsiedniej wioski 
do młyna, którego właścicielem 
był Ukrainiec. Po całodziennym 
oczekiwaniu, gdy nastał zmierzch 
pojmano ich i zawleczono nad 
rzekę, gdzie nakazano im rozebrać 
się. Widząc, na co się zanosi, oj-
ciec Karola krzyknął do syna, by 
ratował się skacząc do wody. Ka-
rol rzucił się do rzeki i pod wodą 
przepłynął na tyle daleko, że nie 
dosięgnęły go banderowskie kule. 
Ojciec i sąsiad zostali zamordo-
wani.” (http://jaroslawskaksiega-
kresowian.pl/rejestr-nazwisk/opi-
s/57-kawulka ). 

We wsi Worochta pow. Nad-
wórna upowcy dokonali rzezi 
Polaków: „Ojciec niósł na barana 
4-letniego chłopca, uciekali przed 
Ukraińcami. Chłopiec co jakiś 
czas pytał, czy jest już zastrze-

lony”. (Tadeusz Petrowicz: Od 
Czarnohory do Białowieży. Lublin 
1986, s. 95). 

We wsi Zagórze Kąkolnickie 
(Zagórze Konkolnickie) pow. 
Rohatyn banderowcy zamordo-
wali 4 Polaków: 2 małżeństwa. 

We wsi Żółtańce pow. Żółkiew 
banderowcy zakłuli bagnetami 
podczas snu matkę o nazwisku 
Majcher z 2 córkami: Stefanią lat 
18 i Pauliną lat 22 oraz 28-letniego 
Polaka ze Lwowa, męża Ukrainki, 
z 2-letnim synem, tj. 5 Polaków. 

We wsi Żurawniki pow. Lwów 
banderowcy uprowadzili i zamor-
dowali 5 Polaków. 

We wsi Żurów pow. Rohatyn: 
„Ostrowski Ludwik z Żurowa – 
zatrzymany na drodze z Łukowca 
do Żurowa i zamordowany wiosną 
1944” (Krystyna Tokarska: „Lista 
zamordowanych”, w: www.stan-
kiewicze.com/ludobojstwo.pl).  

„Zbliżała się wiosna 1944 r. Front 
niemiecko - sowiecki zatrzymał się 
pod Tarnopolem. /.../  Pamiętam 
jak kwaterujący w naszym domu 
niemiecki podoficer o imieniu 
Hans, w rozmowie z moim bratem 
wyznał, że wojsko niemieckie ma 
rozkaz pozostawienie w spokoju  
banderowców i zakaz odbierania 
im broni, z wyjątkiem sytuacji, gdy 
ich działania zagrażałyby bez-
pośrednio interesom niemieckim. 
Natomiast za broń znaleziona u 
Polaków groziła kara śmierci. 
Tenże niemiecki podoficer, po dłu-
gich rozmowach z moim bratem, 
ostrzegł nas przed możliwością 
napadu banderowców”. (Ludomił 
Szubartowicz; w: Komański..., s. 
728 – 729; Busko pow. Kamionka 
Strumiłowa).

 Stanisław Żurek 

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

Jastrzębski Stanisław: Ludobój-
stwo 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 tar-
nopolskim 1939 – 1946; Wrocław 
2004. 

Siekierka Szczepan, Komański 
Henryk, Bulzacki Krzysztof:: Lu-
dobójstwo dokonane przez nacjo-
nalistów ukraińskich na Polakach 
w województwie lwowskim 1939 
– 1947; Wrocław 2006. 

Siekierka Szczepan, Komański 
Henryk, Różański Eugeniusz: Lu-
dobójstwo dokonane przez nacjo-
nalistów ukraińskich na Polakach 
w województwie stanisławow-
skim 1939 – 1946; Wrocław, bez 
daty wydania, 2007. 

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

Sowa Andrzej L.: Stosunki pol-
sko-ukraińskie 1939 – 1947; Kra-
ków 1998.  
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http://jaroslawskaksiegakresowian.pl/rejestr-nazwisk/opis/54-kruczek
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W 2019 r. obchodzimy 80. rocz-
nicę utraty niepodległości przez 
Polskę. To ważne dla każdego 
Polaka wydarzenie nie powin-
ny pozostawać bez echa. Przede 
wszystkim młode pokolenia Po-
laków winno znać prawdę o tam-
tych czasach, tym bardziej, że 
niektóre wydarzenia z września 
1939 r. nie są upowszechniane, a 
w szerokim obiegu historycznym 
znajdują się informacje jedynie o 
dwóch agresorach z 1939 r.

Celem niniejszego artykułu jest 
między innymi upowszechnienie 
wiedzy na temat działań nacjo-
nalistów ukraińskich przeciwko 
państwu polskiemu ze szczegól-
nym uwzględnieniem wystąpień 
zbrojnych tzw. legionu ukraiń-
skiego, który oprócz III Rzeszy, 
wojsk Związku Socjalistycznych 
Republik Radzieckich, a także 
żołnierzy słowackich współ-
uczestniczył w napaści na Polskę.

  Analiza dotychczasowych publi-
kacji potwierdza, że zaintereso-
wanie tematem było niewielkie. Z 
autorów polskich można jedynie 
wymienić opracowanie Edwarda 
Prusa Herosi spod znaku tryzuba 
Konowalec, Bandera, Szuche-
wycz[1], Andrzeja Krzysztofa 
Kunerta Rzeczypospolita Walczą-
ca - wrzesień - grudzień 1939[2], 
artykuły Mariusza Petelskiego 
Udział Legionu Ukraińskiego w 
agresji na Polskę[3], Mieczysła-
wa Juchniewicza Polacy w ra-
dzieckim ruchu podziemnym i 
partyzanckim, 1941-1944. Znana 
jest również publikacja Andrija 
Boljanowskiego Ukraiński wij-
skowi formuwanija w zbrojnych 
siłach nimieczczyny (1939-1945), 
w której autor poświęca jeden 
z rozdziałów tej tematyce[4]. 
Trudno się zgodzić z autorem, 
że legiony składały się wyłącz-
nie z internowanych Ukraińców. 
Może to stwarzać wrażenie, że 
udział tej narodowości w wal-
kach przeciwko Polsce po stronie 
Hitlera był decyzją wymuszoną. 
Należy jednocześnie dodać, że 
niektóre zawarte w tym opraco-
waniu informacje można przyjąć 
za prawdopodobne. Inny historyk 
ukraiński pisze wprost, że w sło-
wackiej historiografii nie ma jak 
dotychczas informacji na temat 
tzw. Legionu Ukraińskiego Ro-
mana Syszka, który w pierwszych 
dniach września 1939 r. wziął 
udział w napadzie na sąsiednią 
Polskę[5]. Nie można zgodzić 
się z tą opinią, ponieważ tematy-
ką tą zajmował się Michal Šmi-
geľ, naukowiec słowacki, który 
jest autorem artykułu Ukrajinský 
legión Romana Suška. Útok zo 
Slovenska na Poľsko (1939)[6]. 

Na uwagę zasługują też opraco-
wania: Macieja Krotofila Ukraiń-
cy w Wojsku Polskim w okresie 
międzywojennym[7], Wojciecha 
Włodarkiewicza Przed zagładą. 
Społeczeństwo Wołynia i Mało-
polski Wschodniej wobec pań-
stwa polskiego (1935-1939)[8] 
czy praca pod red. Z. Karpusa i W. 
Rezmera Mniejszości narodowe i 
wyznaniowe w siłach zbrojnych 
Drugiej Rzeczypospolitej 1918-
1939[9].

  Wymienione wyżej publikacje 
nie są tematycznie powiązane 
bezpośrednio z realizowanym 
tematem artykułu, ale dostar-
czają tzw. wiedzy okołotema-
tycznej, ważnej dla dokonania 
ogólnej charakterystyki środowi-
ska, spraw narodowościowych, 
sojuszy wojskowych itp. Oprócz 
wymienionych pozycji, w pracy 
korzystałem z dokumentów Ar-
chiwum Akt Nowych, Instytutu 
Józefa Piłsudskiego w Nowym 
Jorku, Instytutu Polskiego i Mu-
zeum im. gen. Sikorskiego w 
Londynie.

  Należy podkreślić, że skromny 
dorobek badaczy na temat udzia-
łu antypolskich zbrojnych grup 
ukraińskich we wrześniu 1939 r. 
stał się przyczynkiem, by do te-
matu powrócić i ukazać stan fak-
tyczny zgodny z aktami polskich 
i zagranicznych archiwów, w tym 
również placówek ukraińskich.

Przyjęty do badania czasokres to 
wrzesień - październik 1939 roku. 
Jednak ze względów merytorycz-
nych okres ten obejmuje częścio-
wo również wybrane opisy z lat 
30. XX w. Terytorialnie przedsta-
wiane zdarzenia dotyczą przede 
wszystkim Galicji Wschodniej 
oraz Wołynia, a także w synte-
tycznym ujęciu państwa polskie-
go, mające związek z prezentowa-
nym tematem.

Organizacja Nacjonalistów Ukra-
ińskich (OUN) powstała w 1929 
r. w Wiedniu[10] a jej członkowie 
zgodnie z założeniami organiza-
cji przygotowywali się do akcji 
zbrojnych przeciwko państwu 
polskiemu. Takie stanowisko da 
się wytłumaczyć między innymi 
trafną oceną dokonaną przez Woj-
ciecha Włodarkiewicza: „W stre-
fach przygranicznych, zamieszka-
nych przez dwie narodowości, z 
których jedna była prawnie i fak-
tycznie uprzywilejowana w zakre-
sie stanu posiadania oraz kultury, 
oświaty i sprawowania władzy, 
najczęściej dochodzi do spięć i 
konfliktów, a nieusunięte ogniska 
napięć prowadzą do wzrostu na-
strojów nacjonalistycznych oraz 

do powstawania szowinizmu[11]. 
Właśnie do takiej sytuacji do-
szło w okresie międzywojennym 
na Kresach II Rzeczypospolitej, 
zwłaszcza na Ukrainie Zachod-
niej...”[12]. Jednym z czynników, 
który wpływał na szczególnie ne-
gatywne nastawienie mniejszości 
ukraińskiej do II Rzeczypospolitej 
miała znaczna część duchowień-
stwa greckokatolickiego, które po 
włączeniu do Polski Galicji i Wo-
łynia oraz uznaniu międzynarodo-
wym wschodniej granicy Polski 
wzywało do bojkotu wyborów, 
a nawet odmawiało odprawiania 
nabożeństw po tragicznej śmierci 
prezydenta RP Gabriela Naruto-
wicza[13].

Przyjmując powyższą ocenę 
ówczesnej sytuacji politycznej 
można postawić pytania? Czy w 
zaistniałej sytuacji politycznej 
państwo polskie miało trakto-
wać narodowość ukraińską jako 
uprzywilejowaną grupę społecz-
ną? Czy czynione przez wojewodę 
Henryka Józewskiego na Wołyniu 
próby w tym zakresie przyniosły 
spodziewane efekty i powstrzy-
mały wystąpienia antypolskie? 
Czy sytuację jaka powstała nie 
można ocenić jako próbę narzuce-
nia przez wspomniana mniejszość 
narodową prawowitej przecież 
władzy żądań, oczekiwań, od-
powiednich zachowań itp?. Po-
wstaje więc kolejne pytanie: czy 
państwo miało obowiązek podpo-
rządkować się mniejszościom na-
rodowym? Czy może mniejszości 
narodowe winny przystosowywać 
się do rzeczywistości politycznej. 
Przecież Polska nie okupowała 
ziem uprzednio należących do 
Ukrainy, bo po prostu takiego 
państwa wcześniej nie było.

Pomimo wydawałoby się jasnej 
sytuacji OUN założyła, że po-
przez wystąpienia zbrojne i czę-
sto stosowane prowokacje uzy-
ska przychylność społeczności 
międzynarodowej i oderwie od 
Rzeczypospolitej przynajmniej 
Galicję Wschodnią. Polska zaś 
chciała utrzymać spójność tery-
torialną zagwarantowaną trakta-
tami, umowami, porozumieniami. 
Były więc dwie racje, które nale-
żało rozwiązać.

Tymczasem OUN prowadziła 
akcje zastraszania, nie oszczę-
dzając nawet szkół. Przykładowo 
w Heniowie, województwo tar-
nopolskie w 1933 r. nacjonaliści 
dokonywali dewastacji elewacji 
szkoły, na której umieszczono 
tryzuba oraz napis: „Niech żyje 
OUN. Precz ze szkołami polski-
mi. Dzieci. Nie uczcie się po pol-
sku, tylko po ukraińsku”[14].

Przykład ten dowodzi, że anty-
polska działalność kryminalna 
dokonywana przez członków lub 
sympatyków OUN była również 
dokumentowana, nawet w posta-
ci zdjęć[15]. Należy zauważyć, 
że znani są z imienia i nazwiska 
oraz z wizerunku przestępcy tej 
mniejszości narodowej, których 
dokumentacja przetrwała do cza-
sów dzisiejszych.

OUN nie godząc się z rzeczywi-
stością poprzez stosowaną dywer-
sji, terroru, zastraszenia, mając 
nieformalne, ale wymierne popar-
cie kilku państw dążyła do zbroj-
nego rozstrzygnięcia. Taki wła-
śnie główny cel OUN potwierdza 
między innymi korespondencja 
dyplomatyczna adresowana do 
Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych RP. Jednym z wielu dowo-
dów świadczących o szkoleniu 
oddziałów militarnych i zaanga-
żowaniu Cerkwi greckokatolic-
kiej może być obszerna wymiana 
depesz dyplomatycznych doty-
cząca księdza tej konfesji Alek-
sego Pełypenki, który w latach 
1933-1937 wielokrotnie przeby-
wał między innymi w Berlinie, 
gdzie „udało mu się nawiązać 

bliższe kontakty nie tylko z całym 
szeregiem przywódców nazistow-
skich, i mniej wybitnych, lecz 
rzekomo również z Himmlerem, 
z którym widział się niejedno-
krotnie oraz z Goebbelsem”[16]. 
Jedna z informacji dyplomatycz-
nych mówi o tym duchownym, że 
był szpiegiem niemieckim i miał 
paszport III Rzeszy[17].

Również wiele informacji zawie-
rają akta wywiadu wojskowego 
oraz dokumenty śledcze np. Ko-
mendy Głównej Policji Państwo-
wej w Warszawie, której służby 
były informowane o działaniach 
aktywistów OUN. To między in-
nymi dzięki Policji Państwowej 
wiadomo, że np. nacjonaliści 
prowadził bardzo aktywne akcje 
w okolicach Mukaczewa, należą-
cego wówczas do Czechosłowa-
cji, a jej poprzedniczką były od-
działy powstałe już na początku 
lat 20. w kilku miejscowościach 
Podkarpacia, liczących nawet 
do 2500 uzbrojonych członków. 
W jednym z dokumentów Szefa 
Oddziału II Sztabu Generalne-
go podano, że „Legiony” istnia-
ły w Nagy, Mihali, Ungwarze i 
Munkaczu[18]. Faktem jest, że 

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

PRZED WOŁYNIEM BYŁ WRZESIEŃ...
UKRAIŃSCY SOJUSZNICY HITLERA W 
KAMPANII WRZEŚNIOWEJ 1939 ROKU
Andrzej Wawryniuk

/ Zdjęcie frontonu Szkoły Powszechnej w Heniowie, województwo tarnopolskie wyko-
nane w 1933 r. Napis umieszczony na ścianie przez OUN wzywa dzieci, by nie uczyły 
się w języku polskim, tylko po ukraińsku. Źródło: „Kurier Galicyjski” 2017, nr 11, s. 27.

/ Fragment raportu Oddziału II Sztabu Generalnego Naczelnego Dowództwa W.P. adre-
sowanego do MSZ. Źródło: IJPUSA, Adiutantura Generalna Główne Naczelnego Wodza, 

sygn. 701/2/22, k. 359.
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jednostki tworzone w tym czasie 
nie brały bezpośredniego udziału 
w wydarzeniach z września 1939 
r., ale dla przeszkolonej wów-
czas kadry, miejsca dyslokacji, 
czy znajomość topografii terenu 
sprzyjały przygotowywaniu wła-
śnie „Legionów” do akcji zbroj-
nych w późniejszym okresie.

 Znane były także ośrodki szkoleń 
aktywu wojskowego prowadzone 
poza terytorium naszych połu-
dniowych sąsiadów np. w miej-
scowości Saubersdorf (Austria), 
w Feldafingu (Bawaria), Nysie i 
Wrocławiu, a także nad jeziorem 
Chiem - See w Bawarii. Mówi się 
też o koszarach w okolicach Sals-
burga[19]. Wiadomo także, że 
przygotowywanie oddziałów do 
aktywnego uczestnictwa w woj-
nie było przedsięwzięciem kosz-
townym, które finansowano ze 
środków przydzielanych nacjo-
nalistom ukraińskim z central za-
granicznych. Twierdzi się nawet, 
że tworzone za granicą oddziały 
korzystały z pomocy Abwehry.

Trudno w tej sytuacji podejrze-
wać, że ówczesne władze Polski 
nie znały powstających poza gra-
nicami ośrodków antypolskich, 
a mimo to można przypuszczać, 
że niezbyt poważnie brały pod 
uwagę możliwość wystąpień 
zbrojnych ze strony Ukraińców. 
Można tu przykładowo wspo-
mnianą już bardzo liberalną po-
litykę prowadzoną w stosunku do 
tej mniejszości narodowej przez 
wojewodę Henryka Józewskiego 
na Wołyniu, a także zbyt pobłażli-
we traktowanie uczestników akcji 
sabotażowych czy dywersyjnych 
prowadzonych przez OUN w 
Galicji Wschodniej. Być może 
taka właśnie postawa władz była 
podyktowana słabością państwa 

polskiego, a przede wszystkim 
brakami osobowymi.

Pomimo powyższych trudno-
ści, z perspektywy czasu należy 
przyjąć - chociaż z dużą dozą 
ostrożności, za błąd zatrudnianie 
w 1934 r. w Policji Państwowej 
obywateli polskich narodowości 
ukraińskiej. Przykładowo Ko-
menda Wojewódzka Policji Pań-
stwowej (KWPP) we Lwowie 
w podległych sobie jednostkach 
przyjęła 52 pracowników, w tym 
np. 4 starszych przodowników, 
5 przodowników, 11 starszych 
posterunkowych, 19 posterunko-
wych oraz 11 funkcjonariuszy do 
czynności pomocniczych. KWPP 
w Łucku zatrudniała 2 starszych 
przodowników, 3 przodowników, 
8 starszych posterunkowych oraz 
13 funkcjonariuszy do czynności 
pomocniczych[20]. Nieco mniej 
funkcjonariuszy tej narodowości 
przyjęła KWPP w Stanisławowie 
i Tarnopolu.

 W trakcie kwerend archiwal-
nych nie odnaleziono dowodów 
ich nielojalności wobec państwa 
polskiego, a sam fakt dotyczący 
decyzji podjęcia pracy w Poli-
cji Państwowej przez obywateli 
polskich narodowości ukraińskiej 
można uznać jak chęć służenia 
Rzeczypospolitej. Zwraca rów-
nież uwagę i to, że między inny-
mi przedstawicielom tej grupy 
etnicznej powierzano kierowni-
cze stanowiska awansując ich do 
stopni - starszych przodowników 
i przodowników, co odpowiadało 
szarżom wojskowym starszego 
sierżanta i sierżanta, a następnie 
powierzając im także stanowisk 
komendantów posterunków[21].

Nie można jednoznacznie okre-
ślić nastawienia ww. grupy zawo-

dowej do Rzeczypospolitej, ale 
nie da się także potwierdzić ich 
przywiązania do Polski jako ich 
ojczyzny. Niezależnie od braku 
sprecyzowanego stanowiska w 
stosunku do ww. funkcjonariuszy 
dużym zagrożeniem były liczne 
skupiska ukraińskie na południo-
wo-wschodnich rubieżach pań-
stwa, które podsycane nienawi-
ścią do Rzeczypospolitej, dążyły 
do utworzenia własnego, nawet 
niewielkiego terytorialnie bytu 
politycznego. Można rozumieć te 
dążenia. Przecież Ukraińcy jako 
naród faktycznie do wybuchu II 
wojny światowej nie posiadali 
własnej, niezależnej ojczyzny. 
Był więc naród, ale nie było pań-
stwa, nie licząc oczywiście Ukra-
ińskiej Sowieckiej Socjalistycz-
nej Republiki.

W zaistniałej sytuacji staje się ja-
sny powód dotyczącego udziału 
wojsk ukraińskich po stronie III 
Rzeszy. Właśnie do takiego sce-
nariusza członkowie i zwolennicy 
OUN przygotowywali się z pełną 
premedytacją uważając Rzeczy-
pospolitą za wroga, który stoi na 
przeszkodzie do uzyskania przez 
nich wolnej „dzierżawy”. Przy 
okazji korzystano z każdej nada-
rzającej się sytuacji, by oskarżać 
Polskę o prześladowania etnicz-
ne, brak możliwości prowadzenia 
placówek oświatowych itp., nie 
wspominając jednocześnie o pra-
wach przysługujących im na rów-
ni ze wszystkimi obywatelami 
Rzeczypospolitej, w tym między 
innymi dających szerokie możli-
wości uczestniczenia w życiu po-
litycznym państwa poprzez udział 
parlamentarzystów narodowości 
ukraińskiej w pracach sejmu pol-
skiego.

Tymczasem z biegiem lat zagro-
żenie ze strony nacjonalistów 
omawianej mniejszości narodo-
wej było coraz bardziej realne. 
Już w latach 1938 i 1939 informo-
wały o tym liczne koresponden-
cje polskich dyplomatów, w tym 
tajne noty przesyłane przez posła 
polskiego w Pradze, które kie-
rowano do Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych. Ponadto o takim 
niebezpieczeństwie uprzedzała 
także Komenda Główna Policji 
Państwowej w Warszawie, której 
służby śledcze były informowane 
o działaniach aktywistów Organi-
zacji Nacjonalistów Ukraińskich 
(OUN) np. między innymi na 

Podkarpaciu.

 Są też w tej sprawie dokumenty 
opracowane przez odpowiednie 
służby Wojska Polskiego, po-
twierdzające konkretne działania 
antypolskie, które trudno było 
postrzegać jako przypadkowe, 
spontaniczne, czy sprowokowa-
ne przez władze lokalne państwa 
polskiego. Odnotowywane zda-
rzenia stawały się tym bardziej 
niebezpieczne, że celami ata-
ków, oprócz posterunków Policji 
Państwowej, szlaków komuni-
kacyjnych, osobistości życia po-
litycznego Rzeczypospolitej, du-
chownych, obiektów sakralnych 
stawały się również szkoły pol-
skie. Walki były więc jednostron-
nie ukierunkowane, a głównym 
wrogiem była przecież ojczyzna i 
jej organy, w której żyła ukraiń-
ska mniejszości narodowej posia-
dająca obywatelstwo polskie.

Aktywność antypolska nacjona-
listów spod znaku OUN prze-
jawiała się również w działaniu 
przeciwko Rzeczypospolitej 
w przygotowywaniu oddziału 
zbrojnego do wystąpień przeciw-
ko państwu polskiemu. Był nim 
istniejący na Rusi Zakarpackiej 
tzw. Legion Ukraiński, o którym 
wspomina się już na przełomie 
lat dwudziestych i trzydziestych, 

ale z lokalizacją w np. Austrii. W 
późniejszym okresie najczęściej 
wymieniana jest Czechosłowacji, 
jako kraj przerzutowy do Legio-
nów oraz Podkarpacie w części 
u styku dzisiejszych Węgier, Ru-
munii i Czechosłowacji.

 Pierwsze oficjalne informacje na 
ten temat pochodzą z 4 kwietnia 
1932 r., kiedy to w jednym z do-
kumentów Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych, napisało do Posel-
stwa Polskiego w Pradze prośbę o 
potwierdzenie lub zaprzeczenie 
następującej informacji: „Według 
otrzymanych wiadomości z Mało-
polski Wschodniej, w Czechosło-
wacji ma rzekomo organizować 
się Legion Ukraiński - (kryptonim  
niemiecki „Berg-Bauern Hilfe” - 
BBH[22]), do którego wciągani 
są studenci i emigranci ukraińscy. 
Legion ten ma pozostawać w sto-
sunkach z Hitlerem i zadaniem 
jego ma być wkroczenie w pol-
skich mundurach na terytorium 
niemieckie z bronią w ręku, aby 
w ostatniej chwili dać Niemcom 
powód do kontrataku przeciwko 
Polsce”[23].

Co do samej nazwy, czy kolej-
ności jej występowania są wśród 
historyków rozbieżności. Nie wy-
kluczone, że powodem był iden-
tyczny skrót nazwy zarówno w 
języku niemieckim jak i ukraiń-
skim. Ukraińcy nazywali je także 
Vijs’kovi Viddily Nacionalistiv 
(jednostki wojskowe nacjonali-
stów). Cyrylica o tej nazwie jest 
identyczna ze skrótem „Bergbau-
ernhilfe” - BBH. Zdaniem Kai 
Struve, historyka niemieckiego, 
nie ulega najmniejszej wątpliwo-
ści, że legion taki został powołany 
latem 1939 r. przez Abwerę i wy-
stępował pod niemieckim krypto-
nimem. Dopiero po jakimś czasie 
zaczęto używać nazwy legion 
ukraiński, a nawet od nazwiska 
jego dowódcy legion Suszki[24].

Nie ulegało więc wątpliwości, 
że wspomniany legion istniał, a 
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/ Radiotelegram KWPP we Lwowie w sprawie zatrudnionych obywateli polskich narodo-
wości ukraińskiej w podległych komendzie jednostkach. AAN, Komenda Główna Policji 

Państwowej w Warszawie, seria 3.3, sygn. 79, k. 8.

/ Jeden z wielu dokumentów potwierdzających istniejący kanał przerzutowy z Czecho-
słowacji do tzw. Legionu Ukraińskiego. AAN, Komenda Główna Policji Państwowej w 

Warszawie, nr serii: 4.6, sygn. 238, k. 148.

/ Tajny dokument polskiego MSZ adresowanym do Poselstwa RP w Pradze dot. rzekomo 
tworzonego w Czechosłowacji Legionu Ukraińskiego. Źródło: AAN, Delegacja RP przy 

Lidze Narodów w Genewie, sygn. 265, k. 50.
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najbardziej aktywny okres jego 
rozwoju przypadał na lata 1938-
1939. W tym też okresie, jako 
miejsce jego lokalizacji wymienia 
się między innymi Ruś Zakarpac-
ką.

Faktem jest też, że na początku 
1939 r. w Galicji Wschodniej i na 
Wołyniu obserwowano nasiloną 
działalność członków OUN, co 
miało związek z niepewną sytu-
acją polityczną na świecie i praw-
dopodobnym wybuchem działań 
zbrojnych pomiędzy Niemcami 
i Polską. Na podstawę nacjonali-
stów ukraińskich w stosunku do II 
Rzeczypospolitej miała taż mar-
cowa aneksja Czech oraz Moraw, 
co doprowadziło do likwidacji 
Czechosłowacji. Pozostała jedy-
nie Słowacja, ale jako państwo 
całkowicie zależne od III Rzeszy, 
z zależnym również od Niemiec 
rządem, na którego czele stał 
Tiso[25]. 
Wiadomo także, o czy nawet pi-
szą źródła ukraińskie, że po decy-
zji Hitlera z 11 kwietnia 1939 r. o 
napadzie na Polskę, powstał plan 
wykorzystania również Ukraiń-
ców, przede wszystkim w Galicji i 
na Wołyniu. W związku z powyż-
szym kierownictwo OUN wydało 
swoim członkom rozkaz, by w 
razie wybuchu wojny niemiecko-
-polskiej byli gotowi do wystąpie-
nia przeciwko wojskom polskim, 
a nawet wywołania powstania i 
niszczenia składów oraz obiektów 
znaczenia strategicznego[26].

Ich poczynania były przynajmniej 
w części znane odpowiednim 
służbom RP. Jak już stwierdzono, 
składane w tych sprawach infor-
macje, czy meldunki nie pozosta-
wiały wątpliwości co do celów 
kierownictwa i komórek tereno-
wych tej organizacji, którym naj-
ważniejszym zamierzeniem było 
powstanie w Galicji Wschodniej 
państwa ukraińskiego.

O aktywności antypolskiej Ukra-
ińców zrzeszonych w OUN niech 
zaświadczy niżej prezentowana 
dokumentacja z 1939 r. przedsta-
wiona w ujęciu chronologicznym.

Z uwagi na ograniczone ramy 
artykułu zaprezentowano tylko 
nieliczne, ale reprezentatywne 
dokumenty obrazujące powyższy 
problem.

 Prezentowane dokumenty dowo-
dzą natężonej działalności anty-
polskiej Ukraińców zrzeszonych 
w OUN. Zostały one przygotowa-
ne przez Komendy Wojewódzkie 
Policji w Stanisławowie, Lwowie, 
Tarnopolu i Łucku.

Przykładowo Komendant Wo-
jewódzki PP Urząd Śledczy we 
Lwowie 29 grudnia 1938 r. in-
formował, że zatrzymani zosta-
li Wasyl Janowicz oraz Teodor 
Kleszczyszyn, którzy usiłowali 
przekroczyć nielegalnie grani-
cę „celem wstąpienia do legionu 
ukraińskiego na Rusi Zakarpac-
kiej”[27].

  7 stycznia 1939 r. Urząd Śled-

/Pismo Urzędu Śledczego Komendy Wojewódzkiej P.P. we Lwowie w sprawie zatrzyma-
nia kandydatów do tzw. legionu ukraińskiego. Źródło: Komenda Główna Policji Państwo-

wej w Warszawie, seria 5.6 Referat VI Sprawy Specjalne, sygn. 240, k. 10.

/ Meldunek Komendy Wojewódzkiej Policji Państwowej w Stanisławowie w sprawie 
działalności w OUN Wasyla Kondrata i zbieraniu przez niego środków na tworzący się 
Legion Ukraiński. Źródło: AAN, KGPP w Warszawie, seria 5.6, Referat VI – Sprawy 

Specjalne, sygn. 238, k. 163.

/  Meldunek Komendy Wojewódzkiej PP we Lwowie w sprawie usiłowania nielegalnego 
przekroczenia granicy Antoniego Bończaka. Źródło: AAN, KGPP w Warszawie, seria 5.6, 

Referat VI – Sprawy Specjalne, sygn. 238, k. 32.

/  Meldunek Komendy Wojewódzkiej PP we Lwowie w sprawie usiłowania nielegalnego prze-
kroczenia granicy Andronika Rudiuka z zamiarem wstąpienia do ukraińskiej „Siczy”. Źródło: 

AAN, KGPP w Warszawie, seria 5.6, Referat VI – Sprawy Specjalne, sygn. 239, k. 137.

/ Meldunek Komendy Wojewódzkiej PP we Lwowie w werbunku do Legionu Ukraińskiego 
prowadzonego prze Iwana Kiń. Źródło: AAN, KGPP w Warszawie, seria 5.6, Referat VI – 

Sprawy Specjalne, sygn. 238, k. 165.

/  Meldunek Komendy Wojewódzkiej PP we Lwowie dot. Stanko Łopucha i nakłanianie 
przez niego młodzieży ukraińskiej do wstępowania do Legionu Ukraińskiego. Źródło: 
AAN, KGPP w Warszawie, seria 5.6, Referat VI – Sprawy Specjalne, sygn. 238, k. 242.

/ Meldunek Komendy Wojewódzkiej PP w Łucku dot. prawdopodobnego wstąpienia do „Si-
czy” Michała Józefowicza. Źródło: AAN, KGPP w Warszawie, seria 5.6, Referat VI – Sprawy 

Specjalne, sygn. 238, k. 162.

/  Meldunek Komendy Wojewódzkiej PP we Lwowie w prawdopodobnego wstąpienia 
Zenona Kossaka do Legionu Ukraińskiego. Źródło: AAN, KGPP w Warszawie, seria 5.6, 

Referat VI – Sprawy Specjalne, sygn. 238, k. 169.

/ Meldunek Komendy Wojewódzkiej Policji Państwowej w Tarnopolu o skupie broni na po-
trzeby OUN. Źródło: AAN, KGPP w Warszawie, seria 5.6, Referat VI – Sprawy Specjalne, 

sygn. 241, k. 66.
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czy KW PP w Stanisławowie w 
piśmie skierowanym do Wydziału 
Społeczno-Politycznego Urzędu 
Wojewódzkiego, że według infor-
macji posterunku w Czerniejowie, 
pow. Stanisławów, Wasyl Kin-
drat, sekretarz czytelni Proświty 
w Bratkowicach, członek zarządu 
miejscowej jednostki „Frontu Na-
cjonalnej Jednosty prowadził agi-
tację wśród miejscowej ludności 
(...) na rzecz Rusi Podkarpackiej 
i nawoływał członków stowarzy-
szeń do składania ofiar na rzecz 
tworzącego się tam ukraińskiego 
legionu”. Jednocześnie Kindrat 
Ligi wzywał miejscową ludność 
by nie dawała datków na Ligę 
Obrony Powietrznej i Przeciwga-
zowej (LOPP), a także nie uczest-
niczyła w imprezach, z których 
dochód przeznaczany był na tę 
organizacje. Według tego samego 
źródła wiadomo, że Kindrat za-
mierzał zorganizować w Czernie-
jowie demonstrację, której celem 
miała być agitacja na rzecz Rusi 
Podkarpackiej[28].

7 lutego 1939 r. również Komen-
dant Wojewódzki PP we Lwowie 
informował Komendę Główna PP 
Wydział IV, że Jurko Iłeczko, wię-
zień karny - uciekinier z zakładu, 
będzie się starał przedostać do 
Czechosłowacji w celu wstąpie-
nia do legionu ukraińskiego[29].

  14 lutego 1939 r. Komendant 
Wojewódzki PP we Lwowie mel-
dował, że w Kaletnicy, powiat 
Lesko zatrzymany został Stanko 
Łopuch za nakłanianie młodzie-
ży ukraińskiej do ucieczki na Ruś 
Zakarpacką w celu wstąpienia do 
Legionu Ukraińskiego[30].
  
  W nawiązaniu do powyższej in-
formacji warto dodać, że ważną 
rolę w pozyskiwaniu do młodzie-
ży odegrał Wasyl Hałasa, który 
od 1937 r. był członkiem Pro-
wodu OUN, prowadzącej walkę 
przeciwko państwu polskiemu.  
Według Marka Koprowskiego 
działalność ta była znana polskim 
organom bezpieczeństwa, cho-
ciażby z uwagi na fakt, że tylko od 
16 marca do 12 kwietnia nacjona-
liści ukraińscy  zorganizowali 59 
demonstracji, 5 aktów sabotażu 
oraz 21 działań o charakterze ter-
rorystycznym[31].

  22 lutego 1939 r. również Ko-
mendant Wojewódzki PP we 
Lwowie informował, że Zenon 
Kossak z Drohobycza, słuchacz 
III roku prawa (st. strzelec pod-
chorąży WP), - jak to określono - 
„wybitny członek OUN”, skazany 
przez Sąd Okręgowy we Lwowie 
na 6 lat i 6 miesięcy wiezienia, 
która to karę na podstawie amne-
stii umorzono o połowę, w stycz-
niu tego roku udał się na Ruś Za-
karpacką, by wstąpić do Legionu 
Ukraińskiego[32].

  Podobną informację sporządzo-
no 16 marca 1939 r. a dotyczyła 
ona Antoniego Bończaka zwane-
go „Dudynczak”, który usiłował 
nielegalnie przekroczyć granicę 
na Ruś Zakarpacką w celu wstą-
pienia do Legionu Ukraińskie-

go[33].

  15 kwietnia 1939 r. KW PP we 
Lwowie informowało Centralną 
Służbę śledczą Komendy Głów-
nej PP w Warszawie o zatrzyma-
niu przez Posterunek PP w Cho-
dorowie, pow. Bóbrka Andronika 
Rudiuka, którego oskarżono o 
nielegalne przekroczenie grani-
cy z Polski na Ruś Zakarpacką 
w celu wstąpienia do ukraińskiej 
„Siczy”. Rudniu został ujęty gdy 
wracał do Polski[34].

  22 kwietnia 1939 r. również KW 
PP we Lwowie informowała cen-
tralę w Warszawie o zatrzymaniu 
w Komańczy, pow. Sanok Iwana 
Kinia (Kiń) pod zarzutem wer-
bowania młodych Ukraińców do 
Legionu Ukraińskiego na Rusi 
Zakarpackiej[35].

  26 czerwca 1939 r. Komenda 
Wojewódzka Policji Państwowej 
w Łucku w meldunku adresowa-
nym do Centralnej Służby Śled-
czej KG PP donosiła, że Michał 
Józefowicz ze wsi Łozy w powie-
cie kamienieckim, przebywający 
od 1935 r. w Pradze Czeskiej, w 
styczniu przedostał się na Ruś 
Zakarpacką, by zaciągnąć się do 
„Siczy”[36].

  4 sierpnia 1939 r. Komendy Wo-
jewódzkiej Policji Państwowej w 
Tarnopolu meldowała, że zatrzy-
mała i przekazała do dyspozycji 
Sądu Okręgowego w Brzeżanch 
Osypa Pękarskiego oraz Michała 
Najducha oskarżonych o przyna-
leżność do OUN i skupowanie 
broni dla tej organizacji. Z mel-
dunku wynika, że obaj oskarżeni 
zostali osadzeni w areszcie śled-
czym[37].

Należy jednocześnie podkreślić, 
że zgodnie z prawem polskim 
przynależność do OUN była za-
broniona, a kodeks karny z uwa-
gi na cele tej organizacji, klasy-
fikował ją jako zbrodnię stanu i 
zgodnie z artykułem 93 § 1 (Kto 
usiłuje pozbawić Państwo Polskie 
niepodległego bytu lub oderwania 
części jego obszaru) przewidywał 
karę więzienia na czas nie krótszy 
od lat 10, karę dożywotnego wię-
zienia, a nawet karę śmierci[38] 
(wykonywaną przez powieszenie)
[39]. Ważną kwestię rozstrzygał 
także artykuł 5 kodeksu karnego, 
według którego „Ustawę karną 
polską stosuje się do cudzoziem-
ców, którzy popełnili za granicą 
przestępstwo przeciwko dobru 
lub interesom Państwa Polskiego, 
obywatela polskiego albo polskiej 
osoby prawnej”[40]. Ponadto w 
rozdziale XVII, w części doty-
czącej racji stanu, w artykułach 
93 – 98 opisane zostały konkretne 
przewinienia zakwalifikowane do 
tej części kodeksu.

Z punktu widzenia niniejszej pu-
blikacji istotny jest także zapis 
artykułu 98 - „Kto w celu popeł-
nienia zbrodni a) porozumiewa 
się z osobą działającą w interesie 
obcego państwa lub organizacji 
międzynarodowej, albo b) groma-
dzi środki walki orężnej, podlega 

karze więzienia na czas nie krót-
szy od lat 5”[41].

Państwo polskie broniąc się przed 
między innymi przestępstwami 
kwalifikowanymi jako zbrodnie 
stanu, poprzez określenie wysoko-
ści kar, do kary śmierci włącznie, 
działało prewencyjnie przeciwko 
wszelkiego rodzaju antypolskim 
wystąpieniom, w tym również 
ukraińskich grup i organizacji na-
cjonalistycznych. Na podstawie 
dokumentacji Policji Państwowej 
i innych służb wynika, że prze-
widziane w Kodeksie Karnym 
konsekwencje za najcięższe na-
ruszenia prawa przeciwko Rze-
czypospolitej Polskiej, jej ustroju, 
instytucjom, a także nienaruszal-
ności zajmowanego terytorium 
nie odnosiło oczekiwanych rezul-
tatów, czego dowodem może być 
wzmożona w 1939 r. działalność 
nacjonalistów OUN. Przykłado-
wo oprócz Podkarpacia również 
we wrześniu 1939 r. na Polesiu i 
w okolicach Janowa nacjonaliści 
ukraińscy utworzyli ugrupowanie 
wojskowo-powstańcze „Poleska 
Sicz” liczące 500 ludzi[42].

Są też dowody mówiące o przy-
gotowaniach innych oddziałów 
ukraińskich do walki przeciwko 
Polsce, które miały trwać od maja 
do 20 sierpnia 1939 r. Wiadomo 
jednak, że tego typu rozwiązania 
budziły sprzeciw niektórych in-
stytucji centralnych III Rzeszy, 
w tym Abwehry, która zajmowała 
stanowisko negatywne w spra-
wie wykorzystania Ukraińców w 
wojnie z Polską. Najprawdopo-
dobniej to właśnie z tego powo-
du zaproszeni zostali do Berlina 
Andrij Melnyk, przewodniczący 
OUN i Ryszard Jary, łącznik po-
między OUN i Abwehrą by, jak 
to określono, przygotować ich do 
różnych, niedających się przewi-
dzieć sytuacji[43]. Ryszard To-
rzecki twierdzi np., że 23 sierpnia 
1939 r. wydana została decyzja o 
wstrzymaniu planowanych przez 
Niemcy i OUN akcji ukraińskich 
w Galicji Wschodniej, a dzień 
później poddano kontroli wszel-
kie kontakty z Ukraińcami. Miało 
to nastąpić po naradzie z udziałem 
Hitlera, w wyniku której 1 wrze-
śnia 1939 r. zdecydowano, że jed-
nostki ukraińskie stacjonujące na 
terenie Niemiec zostają włączone 
do służby pomocniczej w ramach 
Wehrmachtu[44].

Należy też zauważyć, że 31 sierp-
nia 1939 r. legioniści ukraińscy 
stacjonujące na Słowacji zdali 
swoje cywilne ubrania i otrzymali 
przefarbowane na ciemnozielony 
kolor mundury byłej armii cze-
chosłowackiej. Znany jest także 
ich oznakowanie. Oprócz nu-
meru porządkowego na plecach 
umieszczone zostały naszywki z 
literami BBH[45].

  Mariusz Petelski podaje, że 
„2 września oddziały Legionu 
przesunięto na linię Medzilabo-
rec – Vydran – Palota w pobliże 
polskiej granicy. Jednostki legio-
nowe miały się posuwać z dru-
gą linią frontu za 172. pułkiem 

piechoty z 57. Monachijskiej 
Dywizji Piechoty pod dowódz-
twem gen. Oskara Blümma w 
sąsiedztwie wojsk słowackich: 
2. Dywizji Piechoty „Škultéty” 
i zgrupowania wojsk szybkich 
„Kalinčak”. (...) Jeżeli prawdą 
jest, że Legion wkraczał do Polski 
równolegle z 2. Dywizją Piechoty 
„Škultéty” to można założyć, że 
miało to miejsce około 8 września 
1939 r. Podobnych kłopotów na-
stręcza ustalenia szlaku bojowego 
legionistów. Wedle poszczegól-
nych prac oddziały miały przejść 
trasę Sanok – Lesko – Turka aż do 
Stryja. Wedle innych przez Sanok 
– Lesko – Ustrzyki – Chyrów – 
Sambor do Komarna, ewentualnie 
do Bartatowa w pobliżu Lwowa. 
Powyższa rozbieżność tłumaczo-
na jest faktem, iż ukraiński Le-
gion w trakcie kampanii został 
podzielony na mniejsze oddziały, 
które przydzielono do różnych 
formacji niemieckich”[46].

Z powyższego cytatu wynika, że 
powstające na Zakarpaciu legio-
ny stanowiły inne oddziały niż 
opisane przez Petelskiego. Jeżeli 
tak rzeczywiście było mieliby-
śmy kilka ośrodków tworzenia 
ukraińskich jednostek bojowych, 
skierowanych przede wszystkim 
przeciwko Rzeczypospolitej.

Taki właśnie cel po raz kolejny 
został przekazany w sierpniu 1939 
r., kiedy to Andrij Melnik w mani-
feście z okazji II Wielkiego Zjaz-
du Nacjonalistów Ukraińskich 
stwierdził, że drugim po Moskwie 
wrogiem Ukraińców jest Pol-
ska. Stosowny akapit manifestu 
ma następującą treść: „Polska to 
drugi odwieczny wróg Ukrainy, 
ogniem i mieczem eliminowa-
ła obrońców wolności. Śladami 
Moskwy i Polski idą walczyć z 
Ukraińcami Rumunia i Węgry. 
Daremne wysiłki wrogów. Aby 
zniszczyć ideę wolności, trzeba 
zlikwidować wszystkich Ukra-
ińców. Wolimy zginąć, niż być 
niewolnikami. Nasza walka to 
śmierć na polu chwały ukazująca 
światu wieczną walkę wielkiego 
narodu, który stawia honor i wol-
ność ponad wszystko”[47].

Warto też podkreślić, że „w ostat-
niej dekadzie sierpnia oddziały 
legionu przewieziono zakrytymi 
ciężarówkami niemieckimi na 
wschodnią Słowację w okolice 
Preszowa. Tutaj legionistom wy-
dano nowe mundury. Wedle róż-
nych opracowań były to uniformy 
Wehrmachtu przefarbowane na 
kolor ciemnozielony lub mundu-
ry byłej armii czechosłowackiej 
przefarbowane na takiż kolor. Na 
czele pierwszego kurenia stanął, 
były oficer Wojska Polskiego, por. 

Osyp Karaczewśkyj (ps. Swobo-
da), dowódcą drugiego został por. 
Jewhenij Hutowicz (ps. Norim). 
Pododdziałami dowodzili oficero-
wie wywodzący się z Siczy Kar-
packiej oraz Ukraińcy – obywate-
le polscy z OUN”[48].

Melnik przewidując, a może już 
wiedząc o przychylnym stosun-
ku – przynajmniej w tym cza-
sie – Niemiec do ewentualnego 
utworzenia państwa ukraińskiego 
dodał: „Ukraińcy! Najbliższy czas 
może postawić nas przed nową 
historyczną próbą. Na porząd-
ku dziennym, dzięki naszej sile i 
woli, możemy w najbliższym cza-
sie walczyć za suwerenne wolne 
państwo ukraińskie, [dodając w 
innej części]: Moskwa czerwona 
czy biała, bolszewicka, czy na-
cjonalistyczna, Polska i pozostali 
okupanci ziem ukraińskich, bez 
względu na formę, pod jaką wy-
stępowaliby, zostaną wrogami 
ziemi ukraińskiej”[49].

Sprawa przygotowywanych roz-
ruchów ukraińskich w Małopol-
ski Wschodniej  ukraińskich była 
znana Ministerstwu Spraw We-
wnętrznych. Uważano, że rozpo-
częcie wystąpień zbrojnych może 
się zbiec z datą rozpoczęcia pla-
nowanej na tym terenie mobili-
zacji ogłoszonej przez Polskę. W 
związku z powyższym Generalny 
Inspektor postanowił odłożyć na 
kilka dni alarmowe wcielenie do 
armii rezerwistów w dwóch Okrę-
gach Korpusów[50].

Polskie dowództwo wojskowe 
przewidując możliwość wystą-
pień zbrojnych żołnierzy narodo-
wości ukraińskiego, uwzględniło 
też w planach mobilizacyjnych 
taką sytuację, kiedy to duża ilość 
rezerwistów ukraińskich (ponad 
100.000 żołnierzy) zamieszku-
jących Małopolskę Wschodnią 
i Wołyń, pozostająca poza woj-
skiem może w trakcie mobilizacji, 
albo w pierwszych dniach wojny 
rozpocząć działalność wywro-
tową. W związku z powyższym 
Wydział Armii Rezerwowej Od-
działu I Sztabu Generalnego opra-
cował wycofanie około 50.000 
rezerwistów tej narodowości z 
najbardziej zagrożonych obsza-
rów, które ustaliły Dowództwa 
Okręgów Korpusów II (z siedzi-
bą w Lublinie), VI (Lwów) i X 
(Przemyśl)”[51].

Pomimo podejmowanych przez 
władze wojskowe decyzji, były w 
dalszym ciągu opinie wskazujące 
na słabe rozpoznanie przez sto-
sowne służby środowiska mniej-
szości ukraińskiej i możliwości 
dywersji z ich strony. Jeden z 
dokumentów wojskowych stwier-

/ Fragment manifestu Andrija Melnika z sierpnia 1939 r. skierowanego do uczestników II 
Wielkiego Zjazdu Nacjonalistów Ukraińskich. Źródło: Маніфест Мельника з приводу 
перебрання на себе керівництва ОУН після вбивства Коновальця із закликом до 
боротьби за Самостійну Україну,  серпень 1939,  Розділи:  4.3.5. Видання ОУН (м), 
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dzał wręcz, że „wysiłki, jakie 
skierowano na roztoczenie »poli-
tycznej opieki« nad obywatelem 
polskim nie był współmierny do 
wysiłku, który należało skierować 
na rozpoznanie i gruntowne wyło-
nienie niebezpiecznego elementu 
obcego”[52].

W tym też czasie nacjonaliści 
ukraińscy doszli do wniosku, że 
przy pomocy Hitlera utworzą – 
jak to określił Czesław Partacz – 
„ukraińskie autorytarne państwo 
nacjonalistyczne”[53]. Działacze 
OUN szacowali, że w razie wy-
buchu powstania antypolskiego 
mogą liczyć na udział 1300 ofi-
cerów i 12 tys. żołnierzy[54]. Po-
dawano także uzbrojenie, jakim 
mieli oni dysponować: kilkaset 
granatów ręcznych, 1000 pisto-
letów, 100 automatów, a w razie 
potrzeby przetransportowanie z 
poligonu Małaczka na Słowacji 
dalszych 6000 karabinów[55].

Prof. Waldemar Rezmer napisał 
o tym okresie, że „w miarę jak 
nachodziły wiadomości o niepo-
wodzeniach polskich i o zbliżaniu 
się Niemców, Ukraińcy zaczęli 
coraz wyraźniej przygotowywać 
się do opanowania władz lokal-
nych w Małopolsce Wschodniej 
i do zbrojnego wystąpienia po 
stronie niemieckiej. Już od 10 
września na tym teren grupowali 
się dezerterzy z Wojska Polskie-
go, nieraz w dużych grupach i w 
pełnym uzbrojeniu. Tworzono 
z nich zwarte oddziały bojowe, 
przede wszystkim na obszarach 
oddalonych od większych garni-
zonów polskich. W tym okresie 
ludność ukraińska coraz częściej 
rozbrajała wycofujących się żoł-
nierzy, idących luźno lub w ma-
łych grupach, uzyskując w ten 
sposób broń dla swoich zbrojnych 
oddziałów”[56].

11 września 1939 r. minister Jó-
zef Beck, w raporcie adresowa-
nym do marszałka Rydza-Śmi-
głego stwierdził: „Uporczywie 
rozszerzane są pogłoski, jakoby 
zamiar Niemiec przewidywał za-
trzymanie się na linii San-Wisła-
-Bug, utworzenia na zachodnim 
brzegu Wisły, na okupowanych 
terytoriach «rządu» polskiego, 
które by doprowadziły do ukon-
stytuowania państwa polskiego 
całkowicie zależnego od Rzeszy. 
Ponadto w prowincjach połu-
dniowo-wschodnich miano się 
spodziewać rewolty ukraińskiej 
zakończonej interwencją Sowie-
tów”[57].

Przypuszczenia ministra Bec-
ka potwierdziły się tego samego 
dnia, kiedy to „po wkroczeniu 
oddziałów Wehrmachtu na te-
ren Galicji Wschodniej, grupy 
zbrojne OUN rozpoczęły szeroko 
zakrojoną akcję antypolską. Ofia-
rami agresji padło kilka tysięcy 
osób cywilnych, głównie uchodź-
ców i osadników wojskowych. 
Atakowano również mniejsze 
grupki żołnierzy. Do napadów na 
pojedyncze, cofające się oddzia-
ły dochodziło prawie w każdym 
powiecie. Na Wołyniu rozgorzał 

nacjonalistyczny terror, w tym 
gwałty, grabieże i morderstwa, 
palenie polskich dworów i gospo-
darstw. Zginęło 2-3 tys. Polaków, 
wśród których było wielu ewaku-
owanych żołnierzy, policjantów, 
urzędników oraz uciekinierów z 
Polski Centralnej”[58].

Władysław Kobylański twierdzi, 
że „zanim pojawiła się milicja 
bolszewicka, Ukraińcy rozbijali 
polskie posterunki Policji Pań-
stwowej oraz napadali na żoł-
nierzy powracających z frontu 
do domu, mordując Bogu ducha 
winnego żołnierza polskiego, w 
dodatku bezbronnego. Dziesiątki 
pomordowanych żołnierzy pol-
skich wyrzucały później nurty 
Horynia i Styru. W majątkach 
ziemskich były liczne wypadki 
mordowania ludności polskiej, 
niemowlęta nasadzano na widły 
i przyczepiano im kartki, «że to 
polskie orlęta», a następnie wbi-
jano widły w kupy obornika, aby 
przez wiele dni straszyły ludność 
polską”[59].

BBH w raporcie złożonym szta-
bowi Rozenberga informował, że 
w walkach z żołnierzami polskimi 
zdobył  7 armat, 34 ciężkich ar-
matek i karabinów maszynowych, 
80 lekkich karabinów maszyno-
wych, 3 000 karabinów, 14 850 
granatów ręcznych i 54 pojazdów 
mechanicznych[60].

Bohdan Piętka podaje, że do 23 
września 1939 r. w akcjach prze-
ciwko Polakom wzięło udział 
7729 bojówkarzy OUN, którzy 
zaatakowali mieszkańców 183 
polskich miejscowości oraz szu-
kających tam schronienia żoł-
nierzy z rozbitych jednostek 
polskich. Według Piętki nacjona-
liści mieli zdobyć „czołg, kilka 
samolotów i dział, 23 ciężkich i 

80 lekkich karabinów maszyno-
wych, 3445 pistoletów i 25 samo-
chodów. Wzięto do niewoli 3610 
żołnierzy polskich, zabito 769, 
raniono 37. (…) Zbrodnie nacjo-
nalistów ukraińskich na cywilnej 
ludności polskiej we wrześniu i w 
październiku 1939 roku pochło-
nęły 2242 ofiary w Małopolsce 
Wschodniej i 1093 ofiary na Wo-
łyniu”[61].

Ewa Siemaszko, w mojej ocenie 
słusznie napisała, że „lata 1939–
1942 należy określić jako fazę 
pregenocydalną dla całego obsza-
ru późniejszego ludobójstwa…
(…), które były postrzegane przez 
aktyw ukraińskich organizacji 
nacjonalistycznych (a w 1939 r. 
także komórek komunistycznych) 
jako sprzyjające okoliczności do 
rozpoczęcia rozprawy z Polaka-
mi, jednakże tę bardziej niebez-
pieczną falę zbrodni w 1939 r. 
zlikwidował okupant sowiecki. 
Wykazane dla 1939 r. straty lud-
ności oczywiście nie są całkowite 
– należy je powiększyć o szacun-
ki do co najmniej 5000 osób”[62].

Nie jest tajemnicą, że po napadzie 
III Rzeszy na Polskę Joachim von 
Ribbentrop korzystając z pomocy 
Ukraińców chciał zająć Galicję 
Wschodnią. Rozmowy na ten te-
mat odbyły się już 12 września 
1939 r. w pociągu specjalnym 
znajdującym się w Kwaterze 
Oberkomando der Wehrmacht w 
Ilnau[63] i dotyczyły możliwości 
wywołania powstania w okoli-
cach Lwowa[64].

 W 1946 r. w Waszyngtonie opu-
blikowany został przebieg roz-
mów, które odbyły się w pociągu 
Führera w Jełowej z 12 września 
1939 r. Odtworzono je na pod-
stawie notatek sporządzonych z 
pamięci przez dowódcę Wywiadu 

Wojskowego (Wydział II Abweh-
ry), który był obecny w trakcie 
prowadzonych uzgodnień. Wyni-
ka z nich, że poruszana była mię-
dzy innymi tzw. kwesta ukraiń-
ska, a stosowny fragment brzmi: 
„zaraz po wymianie uprzejmości 
minister spraw zagranicznych III 
Rzeszy Joachim von Ribbentrop 
wyjawił mi swoją opinię na temat 
możliwości zakończenia wojny 
polsko-niemieckiej na drodze 
politycznej. Podczas dyskusji w 
biurze generała Keitla, możliwe 
rozwiązania zostały następująco 
podsumowane i wyjaśnione przez 
Szefa Naczelnego Dowództwa 
Wehrmachtu. Sprawa 1. Nastąpi 
czwarty rozbiór Polski, na mocy 
którego Niemcy wyrażają brak 
zainteresowania „co do ziem na 
wschód od linii Narew-Wisła-
-San na rzecz Związku Radziec-
kiego. Sprawa 2. Na pozostałych 
ziemiach zostanie utworzona nie-
podległa Polska, rozwiązanie naj-
bardziej zadowalające dla Führe-
ra, który mógłby następnie wraz z 
Polskim Rządem zająć się wpro-
wadzaniem pokoju na Wscho-
dzie. Co się tyczy sprawy #3B[!], 
chciałbym poczynić takie przygo-
towania z Ukraińcami, że kiedy 
ta sprawa się zmaterializuje, po-
przez organizację Melnykowców 
(Organizacja Ukraińskich Nacjo-
nalistów) można by rozpocząć 
bunt mający na celu zniszczenie 
Żydów i Polaków. Polityczna 
ekspansja tego ruchu w kierunku 
utworzenia Ukrainy Radzieckiej 
(Idea Wielkiej Ukrainy) musi zo-
stać koniecznie powstrzymana. 
[Notatka ołówkiem]: Niniejsze 
założenia nie wydają się dłużej 
uzasadnione”[65].

Jak podaje Ryszard Torzecki „we-
dług dyspozycji Ribbentropa, 
przekazanych Keitlowi, Abwehra 
miała inspirować rzeź Żydów i 
Polaków, dokonaną ounowskimi 
i sprowokowanej ludności ręka-
mi. Był to pomysł Hitlera, zwał 
się »Flurbereinigung« (oczysz-
czenie terenu z niepożądanych 
elementów). Realizacja tego da-
łaby Niemcom pretekst do zajęcia 
terenu przewidzianego dla ZSRR. 
Tak grubej prowokacji wobec za-
istniałych faktów (m.in. podpisa-
nych umów, wojny z aliantami) 
Hitler bał się podjąć. Nie dał do 
niej rozkazu”[66].

Powyższy plan wiązano między 
innymi z dwoma wypowiedziami 
Hitlera z jesieni 1939 roku: „Tyl-
ko naród, którego klasa rządząca 

jest zniszczona może zostać wzię-
ty w niewolę”[67]. Ponadto w 
miejscowości Jełowa na Śląsku w 
dniu 12 września 1939 roku [Hi-
tler] wypowiedział się „W kwestii 
masowej eksterminacji polskiej 
inteligencji”[68].
            Po raz kolejny zwraca 
uwagę data, tym razem wypowie-
dzi Führera, co w zestawieniu z 
innymi wymienionymi w pracy 
identycznymi terminami może 
prowadzić do wniosku, kto i za 
jaką cenę mógł być potencjalnym 
wykonawcą powyższej dyrekty-
wy Hitlera np. w Galicji Wschod-
niej.

Ostap Orlenko w jednym z opra-
cowań napisał: „w trakcie nie-
miecko-polskiej wojny zaczęły 
powstawać ukraińskie rewolucyj-
ne oddziały, ukraińskie masy do-
kumentują swoją wolę walki o 
wyzwolenie. W wielu powiatach 
w Galicji i na Wołyniu tworzą się 
ukraińskie rewolucyjne oddziały, 
które walczą z żołnierzami polski-
mi, obejmują władzę miejscową z 
nadzieją ogłoszenia niepodległo-
ści. Tego typu zryw miał miejsce 
na Sokalszczyźnie, Wereżańsz-
czyźnie, Stryjszczyźnie i na Wo-
łyniu. Ruch ten zmniejsza swoją 
aktywność w wyniku zajęcia tych 
terenów przez Armię Czerwoną. 
W 1939 r. niemiecko-faszystow-
scy i rosyjsko-bolszewiccy impe-
rialiści dzielą się Polską i nastę-
puje „pokój”[69]. W cytowanym 
22. stronicowym opracowaniu 
jest to jedyny fragment odnoszą-
cy się do tzw. rewolucji w Galicji. 
Jego autor nie napisał nic na temat 
napaści na legalnie działające or-
gany władzy RP, wojsko, czy lud-
ność cywilną.

Tymczasem już wieczorem 12 
września płk dypl. Ryszard Ko-
perski, komendant transportu II 
rzutu Naczelnego Dowództwa 
(ND) po otrzymaniu wiadomości 
o możliwości dywersji ze stro-
ny Ukraińców nakazał przedsię-
wziąć wszelkie środki bezpie-
czeństwa[70]. Nie była przesadna 
ostrożność, o czym może świad-
czyć między innymi relacja ka-
pitana Franciszka Lelisińkiego, 
który napisał: „Widziałem wy-
cofanie się armii przez Łuck z 
Włodzimierza na Dubno i powrót 
tych oddziałów, skierowanych 
następnie na Horochów-Lwów. 
Ruch tych oddziałów był szalenie 
utrudniony przez zatarasowanie 
dróg tłumem uchodźców. Byłem 
świadkiem wrogiego ustosunko-

/ Hitler von Ribbentropem, ministrem  spraw zagranicznych Rzeszy. Zdjęcia  prawdopo-
dobnie wykonane na peronie kolejowym w Ilnau. Źródło: H. Hoffmann, Hitler in Polen, 

Berlin 1939, s. 86.

/ Rozmowy Hitlera z szefami służb i adiutantami. Żródło: H. Hoffmann, Hitler in Polen, 
Berlin  1939, s. 87.

/ Feldmarszałek Göring i Hitler. Źródło: H. Hoffmann, Hitler in Polen, Berlin 1939, s. 86.
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wania się Ukraińców do Wojska 
Polskiego”[71].

Również raport pułkownika dypl. 
art. Kazimierza Onacewicza, 
Szefa Wydziału Ogólnego Dep. 
Dow. Og. MSWojsk. zawiera in-
formację dotyczącą stosunku lud-
ności ukraińskiej do wojska: „17 
września [1939] gen. Janusz Głu-
chowski przebywający w Kosso-
wie, nie mógł dołączyć do gen. 
Kazimierza Sosnowskiego, który 
w tym czasie znajdował się we 
Lwowie, bo drogi były przecięte 
przez bandy ukraińskie, musiał 
więc zawrócić i z pewnym opóź-
nieniem przekroczyć granicę [z 
Rumunią]”[72].

Ppłk Jan Konopka z Wydziału 
Wyszkolenia Bojowego O.W. III 
(Lubelskiego) w relacji z kampa-
nii wrześniowej stwierdził, że w 
nocy z 18 na 19 września „zde-
zerterowali zbiorowo z bronią i 
amunicją wszyscy Ukraińcy. Tego 
samego dnia 19. pułk natknął się 
w rejonie Trościaniec [Kołek i 
Rożyszcz – Wołyń] na zbrojną ak-
cję miejscowych band, wśród któ-
rych występowały zbrojne grupy, 
zbiegłe w nocy z bronią z naszego 
pułku”[73].

Należy podkreślić, że już „od po-
czątku 1939 r. członkowie OUN 
prowadzili przygotowania do 
zbrojnego powstania antypolskie-
go. Gromadzono broń i materiały 
wybuchowe, nadawano meldunki 
z radiostacji, prowadzono akcje 
szpiegowskie. Część z przeszko-
lonych wojskowo przez Abwehrę 
do działań dywersyjnych nacjona-
listów ukraińskich połączyła się z 
ochotnikami z Siczy Karpackiej i 
została przeformowana w dwa ba-
taliony dywizjonu ukraińskiego. 
Dywersanci zostali skierowani na 
tereny Małopolski Wschodniej, 
aby tam w czasie najazdu Niemiec 
hitlerowskich realizować zbrojną 
dywersję. Wywiad niemiecki za-
kładał bowiem, że w Małopolsce 
Wschodniej Polacy, ze względu 
na połączenie z Rumunią, mogą 
się bronić najdłużej. W tym cza-
sie na użytek Niemców nacjona-
liści ukraińscy sporządzali bądź 
aktualizowali listy osób „podej-
rzanych politycznie”, tj. działaczy 
państwowych, komunistów, pro-
fesorów, nauczycieli, lekarzy, a 
nawet gajowych. Przygotowywa-
no wykazy placówek KOP, urzę-
dów, posterunków policji i innych 
instytucji, którymi interesowali 
się Niemcy, a wszystko po to, aby 
najeźdźcom ułatwić szybkie zaję-
cie terenów. Dywersanci z OUN 
zrywali przewody telefoniczne i 
rozkręcali szyny kolejowe, m.in. 
na trasach Bóbrka – Chlebowice 
– Podmonasterz i Bóbrka – Wy-
branówka – Obrynice, a na sta-
cji Podmonasterz k. Tamopola 
zniszczyli urządzenia kolejowe, 
wszystko z myślą, aby utrudnić 
transport wojsk na zachód”[74].

Tymczasem wiadomo już było, że 
w świetle podejmowanych roz-
strzygnięciach i przebiegu zda-
rzeń, wiadomo było, że wybuch 
planowanego powstania w Galicji 

Wschodniej przez Legion Ukraiń-
ski został odwołany w przeddzień 
wyznaczonej daty, a decyzję tę 
miał osobiście podjąć Hitler[75].

Podobnie uważa Cz. Partacz 
twierdząc, że „Adolf Hitler naka-
zał powstrzymać rebelię ukraiń-
ską, a za podstawę decyzji przyjął 
on zobowiązania Sowietów do 
wkroczenia na Kresy Wschod-
nie. Ze względu na dynamicznie 
rozwijającą się sytuację wojenną, 
i trudności z łącznością, rozkazy 
o wstrzymaniu rebelii nie dotarły 
do wszystkich jednostek tereno-
wych OUN. Jest również prawdą 
i to, że nacjonaliści ukraińscy nie 
czekali na wytyczne niemiec-
kie i przez cały wrzesień oraz 
październik 1939 r. mordowali 
polskich uchodźców cywilnych, 
żołnierzy i oficerów na tzw. Za-
chodniej Ukrainie”[76].

Na potwierdzenie powyższych 
faktów, za Mariuszem Zającz-
kowskim, można podać, że już 
we wrześniu 1939 r. po stronie 
niemieckiej wystąpiła formacja 
wojskowa złożona z Ukraińców. 
Szkolona do wojny z Polską pod 
nadzorem placówki Abwehry nr 
XVII w Wiedniu nosiła nazwę 
Ukraiński Legion płk. Roma-
na Suszki. Faktycznie jednostką 
kierował mjr Dehmel. Legion 
Ukraiński zgrupowany w dwóch 
kureniach (batalionach) liczących 
w sumie około 600 żołnierzy był 
przewidziany do działań dywer-
syjnych, planowanych w ramach 
przygotowywanej przez wywiad 
niemiecki operacji „Bergbauern”. 
Stąd inna nazwa jednostki - Berg-
bauernhilfe. (…) 4 września ukra-
ińscy legioniści, podzieleni na 
małe grupy i przydzieleni do po-
szczególnych oddziałów niemiec-
kich (jako Arebitsdienst, czyli 
formacje pomocnicze wojska i 
gospodarki) wyruszyli na front. 
Niektórzy dotarli w okolice Sam-
bora, Stryja i Lwowa[77].

Pomimo poczynionych ustaleń 
wiadomo, że nacjonaliści ukra-
ińscy prowadzili w dalszym cią-
gu działania zbrojne przeciwko 
żołnierzom i ludności polskiej. 
Powyższy fakt potwierdzali także 
dyplomaci zagraniczni. Przykła-
dowo 13 września 1939 r. An-
thony Joseph Drexel Biddle, am-
basador Stanów Zjednoczonych 
Ameryki przebywający wraz z in-
nymi dyplomatami w Krzemieńcu 
informował: „Ok.[oło] 10. w nocy 
przybył samochodem do Krze-
mieńca z Tarnopola mjr Colbert, 
nasz attaché wojskowy, który 
obserwował działania wojenne. 
Jadąc z Tarnopola krótszą boczną 
drogą przez odsunięte od głów-
nych szlaków zacofane tereny. Za-
obserwował tam objawy wrogości 
ludności ukraińskiej. Gdy w pew-
nym momencie musiał zatrzymać 
wóz na skrzyżowaniu traktów, by 
odczytać znaki drogowe, ponie-
waż było już ciemno, zauważył, 
że został otoczony przez 7 lub 8 
chłopów ukraińskich, którzy ota-
czali go coraz ciaśniej. Jeden z 
nich, występujący w imieniu gru-
py powiedział, że chcą jego samo-

chód, a on i jego kierowca mają 
wóz opuścić. Zdając sobie sprawę 
z grozy sytuacji wyciągnął re-
wolwer, ostrzegając, że strzeli do 
pierwszego, który dotknie maszy-
ny. Polecił następnie kierowcy, by 
jechał dalej. Ruszyli zostawiając 
grupę za sobą już bez dalszych 
incydentów. Major traktował to 
zdarzenie jako ostrzeżenie dla nas 
wszystkich, na wypadek, gdyby-
śmy musieli jechać tą samą trasą 
w przypadku ewakuacji z Krze-
mieńca”[78].

Biuro Referencyjne Ministerstwa 
Spraw Wojskowych w jednym z 
opracowań informowało o dzia-
łaniach sabotażystów – spado-
chroniarzy – zrzucanych na tyły 
polskich jednostek wojskowych, 
informując, że część z nich to 
Ukraińcy. W tym samym doku-
mencie napisano, że w wyniku 
takiego działania w Mikołajewie 
uszkodzona została łączność te-
lefoniczna, którą przywrócono po 
zlikwidowaniu powstania ukraiń-
skiego[79].

Próby przejęcia władzy występo-
wały także na innych obszarach. 
Jeden z autorów uważa, że “za-
częło się od Stryja w nocy z 12 
na 13 września. Miasto to było 
12 września silnie bombardowane 
przez niemieckie lotnictwo. Aby 
uniknąć strat, wycofano wieczo-
rem ze Stryja stojący tam [pol-
ski] batalion wartowniczy, także 
większość policji opuściła mia-
sto. W koszarach i magazynach 
pozostawiono warty, które jednak 
okazały się bezsilne, gdy w nocy 
męty społeczne i wypuszczeni z 
więzienia skazańcy rzucili się do 
rabunku. Z zamętu skorzystali 
Ukraińcy. Ostatecznie przed świ-
tem miasto zostało opanowane 
przez uzbrojone grupy nacjonali-
stów ukraińskich. Jeszcze w nocy 
z 12 na 13 września kwaterujące 
w okolicy polskie oddziały (w 
szczególności batalion marszowy 
49 pp) otrzymały rozkazy obsa-
dzenia Stryja z powrotem. Boje 
o ten ośrodek miejski trwały kil-
ka dni. Nie znamy sił ukraińskich 
biorących udział w tych walkach. 
Szacuje się, że działało tam od 
500 do 700 uzbrojonych ukraiń-
skich nacjonalistów. W następ-
nych dniach zbrojne wystąpienia 
odnotowano prawie w każdym 
powiecie położonym na wschód 
od Bugu, lecz nie były one ma-
sowe i skoordynowane ze sobą. 
Nie należy jednak stwierdzić, 
że w tym czasie na Wołyniu i w 
Małopolsce Wschodniej panował 
względny spokój. Przykładowo 
pod Jawornikiem Ruskim i Rzę-
sną Ruską k. Lubaczowa doszło 
do starć wojska z grupami uzbro-
jonych Ukraińców. O ich aktyw-
ności donoszono z Synowódzka 
(napad na pociąg), działali także 
w Podhorcach, w Borysławiu, 
Truskawcu i w Mraźnicy, następ-
nie w Żukotynie (na zachód od 
Turki) i w Uryczu (na południe 
od Borysławia), a w końcu w re-
jonie Mikołajów-Żydaczów. Do 
większych starć doszło również 
na Wołyniu i południowym Po-
lesiu. Dowódca Okręgu Korpusu 

nr IX w Brześciu n. Bugiem, gen. 
bryg. Franciszek Kleeberg pole-
cił bardzo energicznie wkraczać, 
gdy zajdzie potrzeba, dla likwi-
dacji band dywersyjnych. Zdarza-
ły się też przypadki wrogiej lub 
nieprzyjaznej postawy cywilnej 
ludności ukraińskiej wobec co-
fających się polskich jednostek 
wojskowych”[80].

W Instytucie i Muzeum im. gen. 
Sikorskiego w Londynie znajdu-
ją się kroniki różnych oddziałów, 
w których przytaczane są liczne 
napady na żołnierzy, ludność cy-
wilną, czy policję. Podobne co do 
znaczenia i zakresu wydarzenia 
opisuje prof. Rezmer: “W roz-
kazie operacyjnym nr 3 dowód-
ca Zgrupowania „Kobryn”, płk 
Adama Eplera informował, że „w 
rejonie Kowla, Ratna, Kamienia 
Koszyrskiego zdarzają się wy-
padki rozbrajania pojedynczych 
żołnierzy i napadów na drobne 
oddziały i ewakuującą się ludność 
cywilną przez liczne uzbrojone 
bandy chłopskie”[81]. Z zasadz-
ki zabierano żołnierzom konie i 
broń. Ukraińcy zbierali i chowali 
wszelki sprzęt wojskowy, porzu-
cony przez rozbite oddziały bądź 
znaleziony przy zabitych. Ruch 
ten nie przybrał jednak form ma-
sowych i na ogół był przez od-
działy polskie łatwo i szybko tłu-
miony, chociaż tu i ówdzie walka 
- prowadzona przez Ukraińców 
w regularnie zorganizowanych 
oddziałów - bywała bardzo zacię-
ta”[82].

Są też interesujące opisy wy-
stąpień Ukraińców na terenach, 
gdzie nie było żołnierzy polskich. 
Zdaniem cytowanego autora to 
właśnie tam zbrojne wystąpienia 
Ukraińców trwały znacznie dłu-
żej niż w innych rejonach. Prof. 
Rezmer zauważa, że “szczegól-
nie groźna dla polskich zamie-
rzeń obronnych była ich obec-
ność w rejonie Żydaczowa przy 
ujściu Stryja do Dniestru, a więc 
tam, gdzie miał powstać jeden z 
głównych ośrodków oporu przed-
mościa rumuńskiego. Zamiast 
tworzyć obronę, gen. bryg. Mak-
symilian Milan-Kamski musiał 
rzucić świeżo zorganizowane 
oddziały do tłumienia rozruchów. 
Skierowano tam sformowany w 
Ośrodku Zapasowym Podolskiej 
BK pułk w składzie trzech szwa-
dronów pod dowództwem ppłk. 
Włodzimierza Gilewskiego. Na 
miejsce pułk miał dotrzeć dopiero 
17 września rano[83].

O bardzo poważnej sytuacji mel-
dował także gen. bryg. Stefan 
Dembiński, dowodzący obroną 
na odcinku Delatyn-Stryj, który 
meldował, że na podległym mu 
odcinku działają zorganizowane 
grupy powstańców ukraińskich, 
których likwidacją zajęły się jed-
nostki policji i podległe generało-
wi oddziały. Z meldunku wynika 
także, że największe zgrupowanie 
ukraińskie znajduje się w okoli-
cach Mikołajowa, gdzie 15 wrze-
śnia przez wiele godzin trwały 
zacięte walki. O ich natężeniu i 
sile niech zaświadczy fakt, że na 

pomoc walczącym oddziałom S. 
Dembiński wysłał baon żołnie-
rzy dla wzmocnienia walczących 
z Ukraińcami pod Mikołajo-
wem[84].

Pisząc o sytuacji jaka miała miej-
sce 16 września W. Rezmer poda-
je, że w tym dniu nastąpił znacz-
ny postęp w opanowaniu sytuacji: 
“Dowódca DOK nr X gen. bryg. 
Wacław Wieczorkiewicz zorgani-
zował obronę między Lwowem a 
Dniestrem (nad dolną Wereszycą). 
Zebrane tam oddziały (łącznie z 
Policją Państwową) posłużyły do 
szybkiego stłumienia zbrojnego 
wystąpienia ukraińskiego w rejo-
nie Żydaczowa. Było to możliwe 
równie dlatego, że Ukraińcy nie 
otrzymali pomoсу niemieckiej, 
branej wcześniej pod uwagę w 
ich kalkulacjach politycznych i 
wojskowych”[85].

Ostateczny kres obrony teryto-
rium Rzeczypospolitej nastąpił 
po napaści wojsk sowieckich 17 
września 1939 r. Mając przeciw-
ko sobie kilku agresorów – III 
Rzeszę, ZSRR, a także Legion 
Ukraiński, opuszczona przez so-
juszników utraciła niepodległość.

Nie powiodły się też plany na-
cjonalistów ukraińskich, chociaż 
próby w Galicji Wschodniej były 
czynione, na utworzenie Samo-
stijnej Ukrainy. Tym razem nie 
pozwoliły na to Niemcy.

W tym czasie gen. Edward Śmi-
gły-Rydz, dostrzegając katastro-
falną sytuację na każdym froncie 
postanowił zorganizować obronę 
na tzw. „przedmościu rumuńskim” 
- obszarze obejmującym około 15 
tys. km² w województwie stani-
sławowskim oraz powiecie Turka, 
województwo lwowskie[86]. To 
na tym właśnie terenie planowano 
zorganizować obronę, nie prze-
widując wcześniejszej ewakuacji 
ani władz naczelnych państwa, 
ani wojska. Sprawą interesowała 
się Francuska Misja Wojskowa, 
której przedstawiciel - gen. Luis 
Laury włączył się planowanie 
wspomnianego systemu obrony, 
proponując nawet własną wersję 
planu defensywy[87]. O podobnej 
koncepcji wspominał nieco wcze-
śniej gen. Kazimierz Sosnkowski, 
który uważał, że skrócony do mi-
nimum front mógłby obejmować 
tereny południowo-wschodniej 
Polski, obejmującej obszar po-
między Samborem, Lwowem, 
Brodami i Krzemieńcem[88]. 
Powyższa koncepcja została czę-
ściowo zrealizowana, bo już 12 
września Śmigły-Rydz zdecy-
dował o przeniesienie Kwatery 
Głównej w rejon[89].

Dużą przeszkodą w skutecznie 
prowadzonej obronie przeciw-
ko wrogim wojskom stwarzała 
miejscowa ludność, w większo-
ści narodowości ukraińskiej, w 
tym zrzeszona w OUN, a także 
grupy z tzw. Legionu Ukraińskie-
go, których akcje zbrojne skie-
rowane przeciwko wycofującym 
się oddziałom polskim wycofu-
jącym się w kierunku granicy z 
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Rumunią. O powyższych trudno-
ściach wspominają także Tade-
usz Dubicki i Krzysztof Spruch, 
którzy opisując wydarzenia z 13 
września 1939 r. stwierdzili mię-
dzy innymi: „Wioski okoliczne 
utworzyły już własne ukraińskie 
władze gminne, tworzą oddzia-
ły wojskowe, uzbrajają się. (...) 
Szpiegostwo niesamowite - każdy 
Ukrainiec to szpieg pod różnymi 
postaciami. (...) Gdy [Ukraińcy] 
spotykają małe grupy [żołnie-
rzy polskich], to napadają i siłą 
rozbrajają. Na drogach i szosach 
ciągła strzelanina. (...) Polaków, 
którzy stali na kierowniczych 
stanowiskach w administracji, 
policji, zaangażowanych w pracy 
społecznej i polonizacji - Ukraiń-
cy mordowali”[90].

Próby zorganizowania planowa-
nej obrony były raczej symbolicz-
ne. Nie udało się powstrzymać 
ataków niemieckich na linii Bugu. 
Żołnierze polscy różnych jedno-
stek i formacji (np. odtworzona 
Armia Karpaty liczyła ok. 17 tys. 
żołnierzy[91]), a przede wszyst-
kim bataliony Korpusu Ochrony 
Pogranicza, nie były w stanie po-
wstrzymać ataków wojsk sowiec-
kich. Z tych też powodów władze 
naczelne państwa przekroczyły 
graniczną rzekę z Rumunią, gdzie 
zostały internowane. Wraz z nimi 
na Bukowinę przedostało się wie-
le oddziałów wojskowych i lud-
ności cywilnej.

Felicjan Sławoj Składkowski, 
premier, w swoich wspomnie-
niach, pod datą 17 września na-
pisał między innymi: “Jesteśmy 
tym [atakiem wojsk sowieckich] 
zupełnie zaskoczeni. Przecież 
mamy z Sowietami pakt o nie-
agresji z 1923 r., poparty umową 
z końca zeszłego roku i traktatem 
handlowym. To coś potwornego i 
to w chwili, gdy zdawało się, że 
będziemy mogli oprzeć się Niem-
com, choć na tym skrawku ziemi 
polskiej [przedmościu rumuń-
skim]. Teraz staje się jasne, dla-
czego ambasador Sowietów [Mi-
kołaj] Szaronow, tak nagle uciekł 
z Krzemieńca”[92].

Nieżależnie od ataku sowieckiego 
należy zauważyć, że według da-
nych rosyjskich, w dniach 17–30 
września 1939 r. 5. Armia Frontu 
Ukraińskiego miała wziąć do nie-
woli: 10 generałów, 52 pułkowni-
ków, 72 podpułkowników, 5131 
oficerów niższych stopni, 4096 
podoficerów i 181 233 szeregow-
ców – łącznie 190 584 polskich 
jeńców wojennych[93].

Ważną ocenę stosunku nacjonali-
stów spod znaku OUN przedsta-
wił też Grzegorz Hryciuk: „Pod-
czas wojny niemiecko-polskiej 
1939 r. ukraińscy nacjonaliści 
okazali się, tak jak w poprzednich 
dwóch dziesięcioleciach, wroga-
mi państwa polskiego; to uczy-
niło z nich faktycznych sojuszni-
ków nazistowskich Niemiec, w 
tym także w oczach ich [Niemiec] 
przywódców”[94].

Ważnym czynnikiem, mającym 

olbrzymi wpływ na antypolską 
postawę Ukraińców mieli du-
chowni prawosawni. Władysław  
Kobylański w swojej pracy przy-
tacza jedno z przesłuchań, jak 
to określa - popa - od 1935 roku 
członka UPA, który na pytanie: 
“Jakie zadanie miał ksiądz w or-
ganizacji?” - odpowiedział: “Na-
woływałem wiernych do posłu-
szeństwa władzom powstańczym. 
Jako osoba duchowna spełniałem 
zalecenia władz ukraińskich. Na 
każdą wyprawę przeciw Polakom 
lub bolszewikom święciłem bron, 
noże, siekiery, widły oraz udzie-
lałem błogosławieństwa. Oprócz 
tego miałem ludzi, których ko-
lejno wyznaczałem do oddziałów 
powstańczych”[95].

Przedstawiony problem udziału 
Ukraińców u boku armii niemiec-
kiej w wojnie 1939 r. przeciwko 
Polsce nie został jak dotychczas 
dogłębnie zbadany. Wydaje się 
jednak, że temat jest na tyle inte-
resujący, iż doczeka się szczegó-
łowej oceny i obszernego opraco-
wania.

Wyżej wymienione negatywne 
postawy wobec państwa polskie-
go przede wszystkim Ukraińców 
spod znaku OUN, nie należały 
do rzadkości, jednak należy jed-
nocześnie podkreślić patriotyzm 
wieku żołnierzy polskich narodo-
wości ukraińskiej, którzy w obro-
nie Rzeczypospolitej wzorowo 
wypełniali swoje obowiązki wo-
bec ojczyzny.

Warto też podkreślić, że według 
danych szacunkowych we wrze-
śniu 1939 r., w szeregach Wojska 
Polskiego walczyło z najeźdzca-
mi od 100 tys. do 115 tys. żoł-
nierzy narodowości ukraińskiej i 
pierwsze tygodnie września 1939 
r. potwierdziły ich wierność zło-
żonej przysiędze[96].

Autorzy zajmujący się tą tematy-
ką podają różne liczby. Przykła-
dowo Ryszard Torzecki twierdzi, 
że w polskich oddziałach, ilość 
żołnierzy omawianej grupy et-
niczna wynosiła od 150 tys. do 
200 tys.[97], a Maciej Krotofil na 
podstawie udziału procentowego 
żołnierzy narodowości ukraiń-
skiej w Wojsku Polskim określa 
ich liczebność na nie więcej niż 
120 tys.[98]. Bez względu na 
ilość Ukraińców biorących udział 
w obronie państwa polskiego we 
wrześniu 1939 r. należy podkre-
ślić, że podobnie jak inni woj-
skowi Rzeczypospolitej byli oni 
narażeni na śmiertelne niebezpie-
czeństwo. W pierwszych dniach 
wojny, w walkach z żołnierzami 
niemieckimi zginęło około 8 tys. 
Ukraińców, a prawie 16 tys. zo-
stało rannych[99].

Jako przykład patriotycznej posta-
wy z tego okresu można wymie-
nić przynajmniej kilku oficerów 
ukraińskich, którzy współdowo-
dząc oddziałami polskimi brali 
czynny udział w kampanii wrze-
śniowej. Byli to między innymi: 
walczący w obronie Warszawy 
Samijło Malko, późniejszy gene-

rał WP; czy uprzednio osadzeni 
w zakładach karnych więźniowie 
polityczni Hryć Martyniuk i Ne-
stor Riabenko[100].

Z jednostek lubelskich na uwagę 
zasłużyli żołnierze 2 Hrubieszow-
skiego Pułku Strzelców Konnych. 
Wyróżnili się także Ukraińcy 
z Wołynia wcieleni do 7 Pułku 
Strzelców Konnych, z których 
wielu za ofiarność i odwagę otrzy-
mało wysokie odznaczenia[101].

Na szczególne wyróżnienie za-
sługuje szef sztabu, oficer kon-
traktowy Ukrainiec, ppłk dypl. 
Paweł Szandruk[102], absolwent 
Wyższej Szkoły Sztabu General-
nego Wojska Polskiego (1938 r.) 
- faktyczny dowódca 29 Brygady 
Piechoty zwanej również Grupą 
płk. Bratry. Szczególne zasługi 
przypisuje się mu za dowodzenie 
w dniach 20-29 września 1939 
r. w okolicach Zamościa, w tym 
w trakcie bitwy stoczonej pod 
Łabuniami (w pobliżu Tomaszo-
wa) z niemieckim Korpusem Ba-
warskim, kiedy to 29 Brygada, 
osłaniała działania od zachodu 
od strony Zamościa organizując 
obronę po obu stronach szosy 
Zamość-Hrubieszów, w rejonie 
Horyszów Dwór. W trakcie ob-
lężenia wojsko polskie wyszło 
z pułapki szczęśliwie, unikając 
zagłady w dużej mierze dzięki 
osobistej ingerencji ppłk. Szan-
druka, jego przewidywaniu, ener-
gii i odwadze. Zrobił on o wiele 
wiecej dla uratowania żołnierzy 
niż można sie było spodziewać od 
przeciętnego dowódcy w podob-
nej sytuacji.

Przez cały czas działań wojen-
nych w 1939 roku, ppłk Szan-
druk zachowywał się jak lojalny 
i dzielny oficer[103]. W 1965 r. 
Pawło Szandruk został odzna-
czony przez gen. Władysława 
Andersa krzyżem Orderu Virtuti 
Militari za niezłomną postawę w 
bitwie pod Tomaszowem Lubel-
skim przeciwko Niemcom[104].

Na szczególne podkreślenie za-
sługuje też postawa żołnierzy pol-
skich narodowości ukraińskiej w 
bitwie pod Monte Cassino. Z per-
spektywy czasu trudno ustalić ich 
liczebny udział, a także zabitych 
czy rannych w walkach o klasztor 
i wzgórze trwających od kwietnia 
do maja 1944 r.

Przykładowo Zbigniew Zacięski 
podaje, że w składzie Brygady 
Wileńskiej 5. Kresowej Dywi-
zji Piechoty około 5% żołnierzy 
stanowili Ukraińcy. Nieco więcej 
było ich w Brygadzie Lwowskiej, 
a w 3 Dywizji Strzelców Karpac-
kich walczyli prawie wyłącznie 
Polacy. Szacuje się, że w wal-
kach o Monte Cassino mogło brać 
udział od 2500 do 3000 żołnierzy 
polskich narodowości ukraiń-
skiej, a z nazwiska wymieniany 
jest żołnierz o nazwisku Kłymiuk, 
który zgłosił się na ochotnika do 
wypadu na bunkier zamykający 
drogę natarcia na wzgórze i ataku-
jąc jako jeden z pierwszych został 
trafiony serią z karabinu maszy-

nowego, ratując między innymi 
życie ppłka Kolatora[105].

Wiadomo jednak, że w bitwie 
pod Monte Cassino zginęło 
923 żołnierzy Rzeczypospolitej 
przede wszystkim narodowości 
polskiej, ale również narodowo-
ści białoruskiej, ukraińskiej oraz 
żydowskiej[106], 2931 zostało 
rannych, a 345 uznano za zaginio-
nych[107]. Polegli zostali pocho-
wani u podnóża wzgórza.

Ze szczątkowych danych wynika, 
że wśród odznaczonych Krzyżem 
Monte Cassino, do którego od-
znaczenia byli uprawnieni wszy-
scy jej uczestnicy, znaleźli się 
między innymi żołnierze pocho-
dzenia ukraińskiego Andrzej Łaj-
ko, czy Jerzy Andrzejew (zginął 
pod Loretto), obaj z 2. Korpusu 
gen. Władysława Andersa[108]. 
Ponadto Włodzimierz Janiów, 
starszy strzelec podchorąży Pol-
skich Sił Zbrojnych, za urato-
wanie w tej bitwie życia pięciu 
polskim oficerom, został udeko-
rowany Orderem Virtuti Militari 
V klasy[109].

Należy też wyjaśnić sprawę tzw. 
Karpackiej Ukrainy. Pisze o tym 
między innymi Agnieszka Stec, 
dowodząc że sytuacja na korzyść 
Rusinów Karpackich zmieniła się 
dopiero po układzie monachij-
skim i rozbiorze Czechosłowacji 
w 1938 roku. Lider ukraińskiego 
ruchu narodowego ksiądz Augu-
styn Wołoszyn, wykorzystując 
słabość ówczesnych władz, przy 
poparciu Niemiec hitlerowskich 
doprowadził do ustanowienia au-
tonomii powyższego obszaru, ale 
z własną armią i rządem, a na-
stępnie proklamował niezależne 
państwo - Karpacką Ukrainę[110] 
(14 III 1939 r.), obejmującą tery-
torium Rusi Zakarpackiej[111], z 
własnymi oddziałami zbrojnymi 
zwanymi - Sicz Karpacka. Był 
to ważny sygnał dla wszystkich 
Ukraińców, którzy uznali powyż-
sze decyzje za pierwszy krok na 
drodze do utworzenia niepodle-
głej i zjednoczonej Ukrainy. Ten 
twór, który nie był nawet parapań-
stwem, nie miał jednak żadnych 
szans na przetrwanie, utrzymał się 
tylko cztery dni, kiedy to Zakar-
pacie zostało zajęte przez wojska 
węgierskie, które ustanowiły w 
nim własną administrację”[112].

 Abstrakt

  Zabiegi dyplomatyczne czynio-
ne od I wojny światowej przez 
diasporę ukraińską, zamieszku-
jącą przede wszystkim Austrię i 
Niemcy w sprawie utworzenia sa-
modzielnego państwa ukraińskie-
go, nie przynosiły pozytywnego 
rozstrzygnięcia. Istniejąca Ukra-
ińska Sowiecka Socjalistyczna 
Republika nie była tym tworem 
politycznym, który odpowiadał 
ideałom pozostającym poza jej 
granicami Ukraińców. O swój byt 
polityczny walczyła też ukraińska 
mniejszość narodowa w Polsce. 
Metody przygotowania do ewen-
tualnej suwerenności państwo-
wej przybierały różne formy, od 

dywersji i terroru – Małopolska 
Wschodnia i Wołyń - do przygo-
towań jednostek zbrojnych na te-
renie Austrii i Niemiec. To przede 
wszystkim Niemcy były tym pań-
stwem, które rozbudzało nadzie-
je nacjonalistów ukraińskich na 
utworzenie wolnej Ukrainy. Jedną 
z dróg prowadzących do urzeczy-
wistnienia mało realnych dążeń 
miał być udział Legionu Ukraiń-
skiego w walce przeciwko Polsce 
w 1939 r. u boku III Rzeszy.

 Słowa kluczowe: Niemcy, Le-
gion Ukraiński, nacjonalizm, ter-
ror, dywersja, Małopolska.

 Abstract

The diplomatic efforts made since 
the First World War by the Ukra-
inian diaspora, mainly living in 
Austria and Germany, to create 
an independent Ukrainian state, 
did not bring a positive outcome. 
The existing Ukrainian Soviet So-
cialist Republic was not the poli-
tical creation that corresponded to 
the ideals of the Ukrainians who 
remained outside its borders. The 
Ukrainian national minority in 
Poland also fought for its political 
existence. The methods of prepa-
ration for possible state sovere-
ignty took different forms, from 
diversion and terror - Eastern 
Lesser Poland and Volhynia - to 
the preparation of armed units in 
Austria and Germany. First of all, 
Germany was the country which 
aroused hopes among Ukrainian 
nationalists for the creation of 
a free Ukraine. One of the paths 
leading to the realization of the 
unrealistic aspirations was the 
participation of the Ukrainian Le-
gion in the fight against Poland in 
1939 at the side of the Third Re-
ich.

Key words: Germany, Ukrainian 
Legion, nationalism, terror, diver-
sion, Lesser Poland.
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Kresów Wschodnich, na co wyra-
żam zgodę.
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DZIAŁANIA 27 WOłYŃSKIEJ 
DYWIZJI PIECHOTY AK 
Władysław Filar
WALKI 27 WDP AK NA PO-
LESIU

 Bój obronny pod Holadynem i 
przejście do lasów szackich

 Po stoczeniu boju pod Sokołem 
oddziały dywizji, które przebiły 
się z okrążenia w nocy z 20 na 
21 kwietnia 1944 r., zatrzymały 
się w lesie 4 km na południowy 
wschód od Smolar Rogowych 
na odpoczynek. W rejonie tym 
stacjonowały sowieckie oddzia-
ły partyzanckie ze zgrupowania 
Iwanowa, z którymi w ciągu nocy 
nawiązał łączność ppor. „Mo-
hort” w celu uzyskania danych o 
zaminowaniu terenu oraz ustale-
nia drogi przemarszu oddziałów 
polskich. O świcie 22 kwietnia 
oddziały wyruszyły w kierunku 
Smolar Rogowych. Ponieważ 
miejscowość ta zajęta była przez 
oddziały partyzantki sowieckiej, 
oddziały polskie skierowano do 
rejonu Smolar Stoleńskich. Tu 
zarządzono odpoczynek, ubez-
pieczając się od północy dwoma 
batalionami: I/45 pp „Gzymsa” 
i I/43 pp „Korda”. W godzinach 
popołudniowych 22 kwietnia do 
rejonu postoju dywizji dołączyły: 
I/23 pp „Zająca”, I/24 pp „Łuna”, 
warszawska kompania saperów 
i część II/23 pp „Lecha”, które 
przebiły się z okrążenia w nocy 
z 21 na 22 kwietnia. W depeszy 
do dowódcy AK z dnia 24 kwiet-
nia 44 r. mjr T. Sztumber-Rychter 
„Żegota” meldował: „Znajdujemy 
się na 15 km płd. jeziora Świtaź. 
Dysponuję siłą około 7 baonów. 
Szwadrony, tabor nie przerwały 
się i wróciły z częścią piechoty 
do lasów mosurskich. Łączności z 
nimi nie mam. W walce o przej-
ście szlaku komunikacyjnego 
zdobyto i zniszczono 2 bunkry i 
1 czołg. Straty własne w zabitych 
i zaginionych ok. 80 ludzi. Za-
mierzam przebić się w kompleks 
leśny zach. Zabłocie na dłuższy 
postój. Najgoręcej proszę o przy-
gotowanie zrzutów wg zapotrze-
bowania: 20 ckm. 10 kb ppanc., 
60 tyś. amunicji niemieckiej, 10 
tyś. kal. 9 mm, 100 kg plastiku, 
granaty ppanc., lonty, spłonki, 
miny ppanc., zapalniki nacisko-
we i pociągowe, 100 kompletów 
map 1 : 100000 naszych terenów, 
3 prądnice, 1 łącznicę, 10 apara-
tów telefonicznych, 20 km kabla, 
komplety chirurgiczne i opatrun-
kowe, jak największą ilość butów 
i tłuszczów konserwowych. Stan 
mundurów i butów po ostatnich 
walkach i przeprawach w bród 
-beznadziejny. Przydział odzna-
czeń. Placówkę odbiorczą po-
dam po dojściu na miejsce. „śe-
gota”.49 Rozpoznanie terenu nie 
stwierdziło obecności większych 
sił niemieckich w tym rejonie. 
Tylko trakt Luboml - Szack był 
systematycznie patrolowany. Za-
mierzano zatem zatrzymać się tu 
na kilkudniowy odpoczynek. Ale 
już 23 kwietnia patrol węgierski 

wychodząc z Szacka przez Smo-
lary Świtaskie, zbliżył się do na-
szego ubezpieczenia na północ-
nym skraju Smolar Stoleńskich. 
Po krótkiej wymianie ognia patrol 
węgierski wycofał się, a do Smo-
lar Świtaskich skierowano I/43 pp 
„Korda”, w celu ubezpieczenia 
miejsca postoju dywizji od strony 
Szacka. Działanie patrolu węgier-
skiego naprowadziło Niemców na 
ślad dywizji. Od rana 25 kwietnia 
rozpoczął się ostrzał artyleryjski 
miejscowości Smolary Stoleń-
skie, a jednocześnie piechota wę-
gierska, wsparta czołgami, przy-
puściła atak na Smolary Świtaskie 
i Holadyn. Będący na ubezpie-
czeniu w Smolarach Świtaskich 
43 pp „Korda” wycofał się w kie-
runku Smolar Stoleńskich. Nacie-
rającego nieprzyjaciela od strony 
Holadyna powstrzymywał I/45 pp 
„Gzymsa”. Z dowódcą zgrupowa-
nia sowieckich oddziałów party-
zanckich płk. Iwanowem uzgod-
niono wspólne działania, po czym 
oddziały sowieckie niezwłocznie 
wyruszyły na pomoc oddziałom 
polskim. Jednak biorąc pod uwa-
gę skrajne wyczerpanie fizyczne 
żołnierzy walkami w okrążeniu i 
podczas przebijania się, dowódz-
two dywizji nie chciało uwikłać 
oddziały polskie w przedłużające 
się walki w tym rejonie i zdecy-
dowało wycofać je na południe od 
Smolar Rogowych. Tu, po nara-
dzie z dowództwem zgrupowania 
sowieckiej partyzantki, postano-
wiono przejść do lasów szackich, 
aby dać odpoczynek polskim 
oddziałom. Droga miała prowa-
dzić przez Hupały, Pereszpę do 
Kruszyńca i stamtąd na północ do 
lasów szackich. Jednocześnie mjr 
„Kowal” skierował na północ I/43 
pp „Korda” w celu rozpoznania 
terenów położonych między Bu-
giem i lasami szackimi. 50

W nocy z 25 na 26 kwietnia od-
działy dywizji rozpoczęły marsz 
w kierunku wschodnim. Minęły 
miejscowość Hupały oraz Peresz-
pę i zbliżyły się do traktu drogo-
wego Luboml - Szack. Przejście 
przez trakt ubezpieczały: od stro-
ny Zagoran - I/50 pp „Sokoła”, 
a od strony Szacka - III/50 pp 
„Trzaska”. Po przekroczeniu trak-
tu kolumna maszerując przez te-
reny leśne i bagna osiągnęła miej-
scowość Kruszyniec i w lesie za 
tą miejscowością zatrzymała się 
na odpoczynek. W czasie postoju 
samoloty niemieckie bombardo-
wały rejon lasu, gdyż zauważyły 
ogniska rozpalone dla przygoto-
wania strawy. 28 kwietnia rano 
kontynuowano marsz kierując się 
do lasów szackich. W miejsco-
wości Wilica przekroczono most 
na Prypeci i zatrzymano się na 
postój. Następnego dnia podjęto 
dalszy marsz w kierunku północ-
nym i osiągnięto kompleks lasów 
szackich. Bataliony wchodzące 
w skład zgrupowania mjr. „Ko-
wala” rozmieściły się w rejonie 

skrzyżowania kolejki wąskotoro-
wej z drogą Mielniki - Otdalej-
ka, natomiast I/45 pp „Gzymsa”, 
warszawska kompania saperów, 
oddziały kpt. „Gardy” oraz sztab 
dywizji przeszły do rejonu Otda-
lejki. W sąsiedztwie oddziałów 
polskich, w rejonie na południe 
od wsi Wołczkowo stacjonowały 
oddziały partyzantki sowieckiej 
ze zgrupowania „Bujnowa”.51 
W tym czasie I/43 pp „Korda” 
zepchnięty w stronę Bugu przez 
Węgrów nacierających na Smo-
lary Stoleńskie, skierował się 25 
kwietnia przez Olszankę na pół-
noc, przekroczył szosę Włodawa - 
Małoryta, a następnie maszerując 
przez Wólkę Chrypską i Chrypsk 
doszedł do miejscowości Huta. 
Droga prowadziła przez teren 
wolny od Niemców. Napotkany 
w tym rejonie silny oddział par-
tyzantki sowieckiej usiłował roz-
broić oddział por. „Korda”. Na-
piętą sytuację rozładował patrol 
sowiecki powracający z lasów 
szackich, który potwierdził obec-
ność tam oddziałów 27 WDP AK, 
współdziałających z wojskami i 
partyzantką sowiecką. W nocy z 
29 na 30 kwietnia oba oddziały 
przekroczyły kontrolowaną przez 
Niemców szosę Szack - Małory-
ta, i przez Orzechowo, Podszumy 
dotarły do rejonu postoju oddzia-
łów dywizji.52 W lasach szackich 
postanowiono pozostać dłużej, 
aby dać odpoczynek zmęczonym 
oddziałom. Po ponad trzytygo-
dniowych nieustannych walkach 
żołnierze byli bardzo zmęczeni i 
mało odporni psychicznie. Dywi-
zja przebiła się z okrążenia tracąc 
broń ciężką, tabory z żywnością i 
sprzętem wojskowym oraz szpital 
polowy. Oddziały odczuwały brak 
żywności, amunicji oraz środ-

ków opatrunkowych i lekarstw. 
Wszystko to wywierało destruk-
tywny wpływ na postawę żoł-
nierzy. W tych warunkach każda 
podjęta walka prowadzona była 
z dużą ostrożnością, „miękko”. 
Zdawano sobie sprawę z tego, że 
dla rannego oznaczało to w zasa-
dzie śmierć. Ranni stanowili duże 
obciążenie, bowiem ze względu 
na brak szpitala musieli pozostać 
w oddziałach i być niesieni przez 
żołnierzy. W tych tak trudnych 
warunkach dywizja mogła liczyć 
tylko na własne siły. Po przyby-
ciu do lasów szackich i zajęciu 
wyznaczonych rejonów mjr „Że-
gota” meldował dowódcy AK w 
depeszy z dnia 30 kwietnia 1944 
r.: „Znajdujemy się w kompleksie 
lasów płn. wsch. jezioro Świtaź. 
Zamierzam odpocząć 5 dni. Zrzu-
ty konieczne. Podaję współrzędne 
plac. „Nadzieja”: mapa 1: 100 000 
2/... 74650 i 45450. Linia frontu 
w rej[onie] Ratno, Wyżwa Nowa. 
Nawiązaliśmy kontakt z podjaz-
dem armii reg[ularnej]. Po otrzy-
maniu zrzutów przejdę za linię 
frontu i wznowię pertraktacje w 
sprawie dozbrojenia. śegota.”53 
Z przesłanej depeszy wynika, 
że liczono się wówczas jeszcze 
z realizacją propozycji strony 
sowieckiej sformułowanych w 
czasie spotkania mjr. „Oliwy” z 
gen. Siergiejewem, dowódcą ar-
mii sowieckiej, w dniu 26 marca 
1944 r.54 Ale na realizację tych 
zamierzeń było już za późno. 
Kontrpropozycje dowództwa AK 
w tej sprawie, ze względu na to-
czone przez dywizję w kwietniu 
ciężkie walki oraz wynikłą nową 
sytuację, nie zostały przekazane 
dowództwu sowieckiemu.55 Sy-
tuacja wojskowa w Okręgu AK 
Wołyń, a szczególnie dalsze losy 

27 WDP AK, po jej przebiciu 
się z okrążenia, były w centrum 
zainteresowania Komendanta 
Głównego AK gen. Bora - Komo-
rowskiego. Zadanie dywizji nie 
zostało zmienione. W rozkazie do 
Komendanta AK Okręgu Lublin 
stwierdza się, że po przebiciu się 
z  okrążenia, „Dalszym zadaniem 
tych oddziałów będzie wyko-
nywanie w dalszym ciągu akcji 
B[„Burza”] na wschód od Bugu, 
tak długo, jak to będzie możliwe.” 
Jednocześnie Komendant Głów-
ny AK przewidywał podporząd-
kowanie oddziałów 27 WDP AK 
pod rozkazy Komendanta Okręgu 
AK Lublin, gdyby oddziały te nie 
miały możliwości pozostawania 
na Wołyniu, przekroczyły Bug 
i weszły na teren Okręgu.56 30 
kwietnia 1944 r. mjr „Żegota” 
wydał rozkaz dzienny nr 1, który 
stanowi niejako podsumowanie 
dotychczasowych działań od-
działów dywizji w ramach akcji 
„Burza”. Jednocześnie wzywał 
do wzmocnienia dyscypliny woj-
skowej, niezbędnej do realizacji 
dalszych zadań bojowych. Oto 
wybrane fragmenty rozkazu: „(...) 
Oddziały Armii Krajowej Wołyń-
skich Sił Zbrojnych w styczniu 
br. otrzymały rozkaz Komendanta 
Głównego bezwzględnej walki z 
Niemcami w łączności z wypie-
rającą Niemców armią sowiecką. 
Ściśle określone zadania bojowe 
polskie oddziały wołyńskie wyko-
nały w pełni, występując na arenie 
wojny, jako pierwsze po czterech 
z górą latach na ziemiach polskich 
regularne walczące oddziały woj-
ska polskiego. Obok polskiego 
lotnictwa walczącego z baz an-
gielskich oraz polskich oddziałów 
walczących we Włoszech, stanęła 
do walki na własnej ziemi Dywi-
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zja Wołyńska. Pierwsze otrzyma-
ne zadania zostały wykonane cał-
kowicie. Zginęło wielu towarzy-
szy broni.(...) O użyteczności ich 
śmierci i wysiłku żołnierza Dywi-
zji Wołyńskiej świadczy depesza 
nadesłana z Londynu 26.IV.44 r. 
„Postawione Wam zadania wy-
konaliście z pełnym poświęce-
niem. W imieniu służby dziękuję 
dowódcom i Oddziałom Okręgu 
Wołyńskiego.” Obecnie otrzyma-
liśmy zadania nowe. Jesteśmy w 
trakcie ich realizacji. (...) Obec-
nie dywizja nasza ma oderwać 
się od nieprzyjaciela i poza walką 
okrzepnąć w siłę przez wypoczy-
nek, wyszkolenie, zaopatrzenie 
i dozbrojenie. (...) Powodzenie i 
czas w jaki zostanie ono osiągnię-
te zależne jest tylko od tego, jak 
Wy się zachowacie. (...) Każdy 
rozkaz dowódców Waszych musi 
być bezwzględnie i dokładnie wy-
konany. Wszystko jedno czy ty-
czy walki czy życia na biwaku lub 
w marszu. (...) walka jaka ewentu-
alnie może być prowadzona musi 
być twarda. (...) Żądając od Was 
pełnego zrozumienia treści tego 
rozkazu, muszę ostrzec, że jed-
nostki słabe czy też pozbawione 
dobrej woli, niestosujące się do 
rozkazów będą oddawane pod sąd 
wojenny, od chwili podania tego 
rozkazu.”57 Rozkaz powyższy 
odczytano we wszystkich oddzia-
łach i pododdziałach, przy czym 
dowódcy wszystkich szczebli do 
drużynowego włącznie podpisem 
stwierdzili podanie go do wiado-
mości każdego żołnierza. Z okazji 
Konstytucji 3 Maja w batalionach 
„Gromady” odczytano także roz-
kaz nr 1 mjr. „Kowala” dowódcy 
zgrupowania, w którym w imie-
niu służby dziękował żołnierzom 
za wytrwanie i spełnienie obo-
wiązku wobec Ojczyzny. Wezwał 
do wytrwania w służbie dla Polski 
aż do zwycięstwa.58

 Walki w rejonie Szacka i Miel-
nik

 Wyjście z okrążenia oddziałów 27 
WDP AK i ich przejście do lasów 
szackich nie było tajemnicą dla 
Niemców.59 Dywizja znalazła się 
na bezpośrednim zapleczu fron-
tu między pierwszą linią obrony 
niemieckiej przebiegającą od Wy-
żwy Nowej, wzdłuż rz. Wyżewka 
do Ratna i dalej wzdłuż Prypeci, 
a drugą linią biegnącą od Szacka 
przez miejscowości: Piszcza, Oł-
tusz do Małoryty. Obecność dużej 
jednostki partyzanckiej w tym re-
jonie, liczącej prawie 4000 ludzi, 
nie była wygodna dla Niemców. 
Od pierwszych dni maja aktywnie 
działało lotnictwo rozpoznawcze, 
które patrolowało lasy szackie. 
Zaobserwowano również ożywio-
ną działalność patroli niemieckich 
i węgierskich, które wychodząc z 
Szacka, Zabłocia i Huty Ratneń-
skiej, penetrowały teren w dzień, 
zbliżając się do lasów szackich. 
Polskie patrole wysyłane w te-
ren po żywność miały częste po-
tyczki z patrolami nieprzyjaciela. 
Wszystko wskazywało na to, iż 
Niemcy mogą w najbliższym cza-
sie podjąć szerszą akcję przeciw-
ko oddziałom dywizji w lasach 
szackich.

3 maja 1944 r. do rejonu roz-
mieszczenia dywizji przybyło 

zgrupowanie partyzantki sowiec-
kiej płk. Iwanowa liczące pięć 
szwadronów kawalerii.60 Z in-
formacji płk. Iwanowa wynikało, 
że na szlakach komunikacyjnych 
i wokół lasów szackich groma-
dzą się oddziały węgierskie, od-
działy pacyfikacyjne kałmuków 
w służbie niemieckiej, oddziały 
frontowe Wehrmachtu, przy czym 
wśród tych ostatnich znajdują się 
oddziały specjalne przygotowane 
do działań w terenie bagnistym. 
Potwierdzało to przypuszczenia 
dowództwa dywizji o możliwo-
ści podjęcia przez Niemców akcji 
przeciwko oddziałom partyzanc-
kim. 5 maja 1944 r. o świcie pla-
cówka wystawiona z 1 kompanii 
III/50 pp na skrzyżowaniu dróg 
Mielniki - Huta i futory Choro-
my - Mielniki została zaatako-
wana przez oddział węgierski z 
kierunku Mielnik. Pod naporem 
liczniejszego przeciwnika, pla-
cówka ostrzeliwując się wycofała 
się w głąb lasu. Na pomoc cofa-
jącej się placówce pośpieszyła 
reszta 1 kompanii, która śmiałym 
natarciem powstrzymała Węgrów 
i wyparła ich na rozległą polanę. 
Do walki włączyła się 2 kompania 
III/50 pp, zaskakując zmasowa-
nym ogniem oddział węgierski. 
Zdecydowany atak na pozycje 
Węgrów doprowadził do całko-
witego rozbicia i rozproszenia 
przeciwnika. Zdobyto 2 ckm, kil-
ka rkm, moździerz 50 mm, kbk, 
amunicję do broni węgierskiej.61 
Na tym jednak walka nie zakoń-
czyła się. Po około 20 minuto-
wym spokoju nowy oddział wojsk 
węgierskich, wsparty 5 czołgami 
niemieckimi, wdarł się w ugrupo-
wanie III/50 pp. żołnierze, biorący 
udział w poprzednim boju, zasko-
czeni i rozproszeni po zaroślach, 
wycofali się na bagna w kierunku 
północno - wschodnim. Przeciw-
nik bez przeszkód posuwał się w 
głąb lasu i niespodziewanie wy-
szedł na obozowisko I/43 pp. Pod 
gęstym ogniem broni strzeleckiej i 
czołgów batalion zajął stanowiska 
obronne wzdłuż torowiska kolejki 
wąskotorowej. Na prawo od drogi 
wiodącej z Mielnik zajęła stano-
wiska kompania z dawnego II/50 
pp „Jastrzębia” (podporządkowa-
na czasowo „Kordowi”), na lewo 
od niej - 1  kompania I/43 pp. W 
zaciętej walce uszkodzono i unie-
ruchomiono jeden z atakujących 
czołgów. Pod naporem piechoty 
węgierskiej, wspieranej pozosta-
łymi czterema czołgami, batalion 
wycofał się w stronę ściany lasu, 
na wschód od kolejki wąskoto-
rowej. Przeciwnik zrezygnował 
z dalszego natarcia, nie poszedł 
dalej za polskim batalionem. Pod 
wieczór oddziały węgierskie i nie-
mieckie wycofały się do Mielnik 
i Szacka. Straty przeciwnika wy-
niosły: 72 zabitych i 18 wziętych 
do niewoli. Straty własne - 10 
zabitych i 8 rannych.62 Następne-
go dnia, tj 6 maja dokonano prze-
grupowania oddziałów dywizji 
w głąb lasów szackich. Dowódz-
two dywizji z I/45 pp, kompanią 
saperów i kompanią łączności 
przeszło na cypel lasu w północ-
no - zachodniej części Uroczyska 
Zachatyn (na wysokości 3 km na 
wschód od miejscowości Szumy i 
Podszumy). I/23 pp i II/24 pp ze 
zgrupowania „Osnowa” zajęły re-

jon na wschód od dowództwa dy-
wizji na Uroczysku Mieszczaków 
- Bród (4 km na zachód od miej-
scowości Turkowo). Bataliony 
zgrupowania „Gromada”: I/50 pp, 
III/50 pp, I/43 pp i II/43 pp roz-
mieściły się w obszarze leśnym na 
wschód od Uroczyska Zawaliny i 
na południe od Uroczyska Tarabo-
wiszcze. Zgrupowanie płk. Iwa-
nowa zasadnicze swoje siły roz-
mieściło na Uroczysku Zawaliny 
ubezpieczając się od południa, a 
jeden szwadron zajął stanowiska 
w pobliŜu dowództwa dywizji. 
Zgrupowanie partyzantki sowiec-
kiej „Bujnowa” obsadziło rejon 
chutoru Otdalejki z kierunkiem 
obrony na Uroczysko Długi Las, 
leśniczówkę Hutę i Zaświaty. Re-
jon, do którego przegrupowały się 
oddziały dywizji, był dogodny do 
obrony. Na północy rozległe Bło-
to Horodziatyna zabezpieczało od 
niespodziewanego ataku przeciw-
nika z tego kierunku. Od strony 
Huty Ratneńskiej ubezpieczało 
zgrupowanie „Osnowa”. Między 
zgrupowaniem „Osnowa” a zgru-
powaniem :Bujnowa” rozciągało 
się Błoto Zachwoinowo, trudne 
do przebycia w okresie roztopów 
wiosennych. Kierunek południo-
wy zamykało zgrupowanie płk. 
Iwanowa oraz II/43 pp. Na zachód 
od rejonu rozmieszczenia dywizji 
rozciągał się teren bagnisty oraz 
kanał biegnący od jeziora Luce-
mierz do Błot Horodziatyna. Je-
dyny możliwy  do przebycia kie-
runek wzdłuż drogi prowadzącej z 
Mielnik przez Choromy do Huty 
Ratneńskiej, zamykał I/50 pp 5      
Działania rozpoznawcze

 Sytuacja oddziałów 27 WDP AK 
w lasach szackich była niezwykle 
trudna. Obecność w jednym rejo-
nie liczebnie dużych oddziałów 
partyzanckich dywizji oraz so-
wieckich oddziałów Bujnowa i 
Iwanowa spowodowała niezwy-
kle ciężką sytuację aprowizacyj-
ną. Po porażce poniesionej 5 maja 
1944 r. w rejonie na wschód od 
Mielnik, przeciwnik uaktywnił 
swoje działanie. W dzień zajmo-
wał swoimi oddziałami okoliczne 
miejscowości, utrudniając zdoby-
cie żywności. Wysyłane patrole 
staczały prawie codziennie walki, 
ponosiły straty, a uzyskana żyw-
ność w małym stopniu pokrywała 
potrzeby oddziałów dywizji. Sy-
tuację aprowizacyjną pogłębiał 
także fakt podporządkowania so-
bie przez sowieckie oddziały par-
tyzanckie miejscowej administra-
cji, która nie uwzględniała po-
trzeb dywizji, nawet za zapłatą w 
dolarach. Panował głód a po-
wszechna wszawica i plaga du-
żych poleskich komarów dopeł-
niały wyjątkowo trudne warunki 
oddziałów dywizji przebywają-
cych w tym kompleksie lasów. 
Brakowało nie tylko żywności ale 
także amunicji i środków opatrun-
kowych. Wszystko to miało 
wpływ na stan psychiczny żołnie-
rzy, powodowało niezadowolenie, 
a nawet pewne rozluźnienie dys-
cypliny. Lotnictwo niemieckie 
prowadziło ciągłe rozpoznanie 
rejonu lasów szackich i okolic 
oraz bombardowało wykryte rejo-
ny zajęte przez oddziały. Miejsce 
postoju oddziałów demaskowały 
ogniska (w dzień dym, w nocy od-

blask ognia).W sprawie zachowa-
nia się żołnierzy w lasach szac-
kich p.o. szefa sztabu 27 WDP 
AK kpt. Tadeusz Klimowski 
„Ostoja” wydał rozkaz, w którym 
od każdego żołnierza wymagał 
bezwzględnego wykonywania na-
wet najdrobniejszego rozkazu w 
czasie służby, zakazywał hałaśli-
wych rozmów na biwaku, strzela-
nia bez potrzeby bojowej, ścina-
nia drzew i krzaków w rejonie 
obozu. Nakazywał także, aby przy 
każdym ognisku przygotowana 
była ziemia, którą można byłoby 
na odgłos warkotu motoru natych-
miast zgasić ogień. 63 Okupant 
prowadził również akcję propa-
gandową. Samoloty zrzucały nad 
rejonem rozmieszczenia oddzia-
łów dywizji ulotki wzywające 
żołnierzy do poddania się. W tej 
sytuacji postanowiono rozśrodko-
wać część oddziałów dywizji do 
rejonów na wschód i zachód od 
zajmowanego rejonu. Chodziło tu 
głównie o poprawę warunków 
aprowizacyjnych oddziałów. W 
tym celu dowódca dywizji posta-
wił dla zgrupowania „Gromada” 
zadanie rozpoznania terenów po-
łożonych na wschód i południowy 
wschód oraz na zachód i połu-
dniowy zachód, z jednoczesnym 
nawiązaniem łączności z bazami i 
oddziałami pozostałymi w lasach 
zamłyńskich. Zgrupowanie 
„Osnowa” miało pozostać na 
miejscu w lasach szackich z zada-
niem rozpoznania kierunków pół-
nocnego i północno-wschodnie-
go, a także być w gotowości do 
przejęcia ewentualnych zrzutów 
lotniczych.64 10 maja 1944 r. do-
wódca zgrupowania „Gromada” 
wydał rozkaz bojowy, w którym 
postawił zadania poszczególnym 
batalionom, wynikające z decyzji 
podjętej przez dowódcę dywi-
zji.65 I/50 pp „Sokoła” otrzymał 
rozkaz zajęcia i oczyszczenia la-
sów na południe od miejscowości 
Butmer, przejścia po dawnej tra-
sie przemarszu do rejonu lasów 
smolarskich, a następnie rozpo-
znać kierunek Wyżwa - Maciejów 
celem ustalenia sytuacji frontowej 
oraz możliwości ewentualnego 
przejścia oddziałów za linię fron-
tu. Realizując powyższe zadanie 
batalion miał utrzymywać łącz-
ność z mjr. „Kowalem” oraz I/43 
pp „Korda” wykonującym zada-
nia w sąsiedztwie. Batalion miał 
nie wdawać się w walkę, a w 
przypadku silnego natarcia nie-
przyjaciela - wycofać się w kie-
runku północnym, na swoje daw-
ne miejsce postoju. Termin wy-
marszu batalionu 10-11 maja 
1944 r. I/43 pp „Korda” z 2 kom-
panią II/50 pp „Jastrzębia” otrzy-
mał następujące zadanie: po roz-
poznaniu przez I/50 pp lasów na 
południu od Butmeru, przesuwać 
się w pobliżu I/50 pp „Sokoła” i 
wykonać skok do lasów w rejonie 
miejscowości Smolary Rogowe w 
celu rozpoznania kierunku pół-
nocno-zachodniego, obejmując 
rozpoznaniem miejscowości: 
Smolary Stoleńskie, Smolary 
Świtaskie,  Holadyn, Budniki, 
Grochowiska, Opalin, Huszcza. 
Następnie rozpoznać kierunek po-
łudniowy, południowo-zachodni i 
południowowschodni z miejsco-
wościami: Luboml, Jagodzin, Ry-
macze, Bereźce, Zamłynie, na-

wiązać łączność z tamtejszymi 
bazami i konspiracją oraz z od-
działami dywizji, które pozostały 
w lasach zamłyńskich. Batalion 
miał także przygotować trasę 
przemarszu oddziałów dywizji do 
rejonu lasów zamłyńskich, za-
pewniając przewodników na 
trzech lub więcej marszrutach. 
Wymarsz batalionu na wykonanie 
zadania - po otrzymaniu danych z 
rozpoznania I/50 pp. III/50 pp 
oraz II/43 pp miały pozostać w 
dotychczasowych rejonach w la-
sach szackich, w gotowości do 
wymarszu za trzy - cztery dni. W 
końcowej części rozkazu dowód-
ca zgrupowania „Gromada” naka-
zywał oddziałom unikania zwią-
zania się walką z nieprzyjacielem. 
W wypadku silnego naporu prze-
ciwnika zezwalał na zmianę miej-
sca postoju, zobowiązując do na-
tychmiastowego meldowania o 
zmianie. Przejście za linię frontu, 
a także za Bug, mogło nastąpić 
jako ostateczność wymuszona 
przez nieprzyjaciela lub na wyraź-
ny rozkaz dowódcy zgrupowania. 
Po ewentualnym przejściu za 
front obowiązywał dawny rozkaz 
zbiórki w rejonie jeziora i miej-
scowości Police na południowy 
wschód od Kamienia Koszyrskie-
go. Miejsce postoju dowódcy 
„Gromady” - przy III/50 pp. Łącz-
ność z oddziałami wykonującymi 
zadania miała zapewnić dywizyj-
na kompania łączności przez wy-
sunięte składnice meldunkowe. 
Zgodnie z powyższym rozkazem 
wieczorem 10 maja wyruszył z la-
sów szackich I/50 pp „Sokoła” i w 
nocy z 10 na 11 maja osiągnął pół-
nocny skraj lasów kruszynieckich 
w rejonie koty 165 i skrzyżowania 
drogi leśnej z kolejką wąskotoro-
wą (6 km na południe od miejsco-
wości Butmer). Z tego rejonu do-
wódca batalionu por. Michał Fi-
jałka „Sokół” wysłał trzy patrole 
rozpoznawcze: do lasów smolar-
skich, na południe do rejonu Nu-
dyże-Mielniki i w kierunku na 
Sukacze, Stara Huta. Maszerujac 
całością sił w kierunku południo-
wym batalion natknął się we wsi 
Kryszyniec na silny oddział nie-
miecki. Dysponując znaczna 
przewaga ogniową Niemcy nie 
dali się wyrzucić ze wsi. Po gwał-
townej wymianie ognia batalion 
pod naporem nieprzyjaciela wy-
cofał się wzdłuż drogi leśnej, bie-
gnącej z miejscowości Nudyże-
-Mielniki na północ, na skraj lasu 
w rejonie koty 163, gdzie zorgani-
zował obronę. Na pozycje obron-
ne batalionu, z Lubochin przez 
Dubańsk wyszło nowe natarcie 
przeciwnika wspierane dwoma 
czołgami. Po całodziennej walce 
batalion wycofał się na północ w 
głąb lasu, gdzie zajął stanowiska 
obronne. Niemcy nie atakowali 
nowych pozycji batalionu i o 
zmroku wycofali się do swoich 
garnizonów.66 Wysłany patrol do 
lasów smolarskich stwierdził, że 
okoliczne wioski przy szosie Lu-
boml - Szack jak Holadyn, Hupa-
ły, Własiuki są zajęte przez Niem-
ców. Także patrole wysłane w 
kierunku południowym na Nudy-
że-Mielniki i w kierunku połu-
dniowo - wschodnim na Sukacze, 
Stara Huta stwierdziły w tych 
miejscowościach obecność sil-
nych oddziałów niemieckich. Za-
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obserwowano również, że oddzia-
ły niemieckie w dzień wychodzą 
w teren i obsadzają miejscowości 
położone na południe od lasów 
szackich, a na noc wracają do 
swoich garnizonów. Wzmożony 
ruch jednostek niemieckich i wę-
gierskich świadczył o postępują-
cej koncentracji sił nieprzyjaciela 
w tym obszarze. W tej sytuacji 
I/50 pp wycofał się na północ i 13 
maja powrócił do lasów szackich. 
Mimo niepomyślnych wyników 
działań rozpoznawczych I/50 pp 
„Sokoła” w dniach 10-13 maja, 
dowódca zgrupowania „Groma-
da” wysłał 14 maja w kierunku 
południowo - zachodnim wzmoc-
niony patrol w sile plutonu z I/43 
pp „Korda” pod dowództwem 
ppor. Tadeusza Swędrowskiego 
ps. „Błyskawica”, „Litawor”, z 
zadaniem rozpoznania trasy prze-
marszu do rejonu lasów zamłyń-
skich. Patrol dotarł do szosy 
Szack - Luboml między miejsco-
wością Zgorany i Kuśnicze. W 
drodze powrotnej wpadł w za-
sadzkę szwadronu własowców w 
rejonie wsi Kruszyniec, ale dzięki 
przytomności dowódcy patrolu, 
oddział wyszedł z tego zwycię-
sko. Błyskawiczny atak na skrzy-
dło szwadronu własowców miał 
powodzenie. Nieprzyjaciel po-
niósł dotkliwe straty wynoszące 
10 zabitych, 4 wziętych do niewo-
li, a reszta uległa rozproszeniu. 
Zdobyto 1 ckm i 1 moździerz.67 
14 maja dowódca zgrupowania 
„Gromada” wysłał również sied-
mioosobowy patrol składający się 
z ochotników 2 kompanii I/50 pp 
do rejonu lasów smolarskich. Za-
daniem patrolu było rozpoznanie  
marszruty biegnącej po niedawnej 
trasie przemarszu oddziałów dy-
wizji. Patrol maszerując przez 
Wilicę o świcie następnego dnia 
dotarł w pobliże wsi Kruszyniec i 
po dziennym odpoczynku wyru-
szył forsownym marszem na za-
chód. Po przekroczeniu szosy Lu-
boml - Szack patrol ominął wieś 
Pereszpę i osiągnął rejon lasów 
smolarskich, gdzie spotkał od-
dział partyzantki sowieckiej. Po 
odpoczynku wyruszyli w drogę 
powrotną, zabierając z sobą grupę 
około 30 żołnierzy polskich, któ-
rzy przy wyjściu z okrążenia ule-
gli rozproszeniu. Maszerując po 
tej samej trasie, rano 18 maja pa-
trol powrócił do miejsca postoju 
I/50 pp. Z uzyskanych informacji 
wynikało, że wszystkie miejsco-
wości na rozpoznawanej trasie 
obsadzone są przez znaczne siły 
nieprzyjaciela.68 O wynikach po-
dejmowanych prób w celu roz-
środkowania oddziałów dywizji 
mjr „Żegota” meldował w depe-
szy do komendanta głównego 
AK: „W czasie próby rozrzucenia 
naszych oddz.[iałów] doszło w la-
sach płn. i zach. Krymno do 5 po-
tyczek. Straty własne: 3 zabitych i 
1 ranny. Straty npla: 22 zabitych 
Kozaków, około 30 poległych 
Niemców, w tym 1 oficer. Zdoby-
to moździerz, ckm, kb, 4 jeńców. 
Z zeznań wynika - Dtwo 56 panc.
[ernego] korp.[usu] m. Głowno, 
dtwa dywizji - m. Nudyże i Lu-
boml, sztab armii - Brześć. Nume-
rów dywizji nie stwierdzono. W 
m. Nudyże dyw.[izja] zmot.[ory-
zowana], w Lubomlu prawdopo-
dobnie bat. I SD.”69 Przewidując 

ewentualne wyjście z lasów szac-
kich, dowódca dywizji mjr Sztum-
berk- Rychter „Żegota” wysłał 12 
maja 1944 r. patrol rozpoznawczy 
w kierunku północno - wschod-
nim, w celu obserwacji ruchu 
Niemców na szosie Kowel, Rat-
no, Brześć. Chodziło o ustalenie, 
czy nie ma oznak przesuwania się 
linii frontu na zachód, a także o 
wybór trasy marszu oddziałów 
dywizji w kierunku wschodnim. 
Patrolem dowodził por. Marek 
Szymański „Czarny” z warszaw-
skiej kompanii saperów, a w skład 
patrolu wchodził pluton piechoty, 
sekcja zwiadowców i drużyna 
żandarmerii. Po wykonaniu zada-
nia patrol 15 maja wrócił do bazy, 
nie stwierdzając wzmożonego ru-
chu wojsk nieprzyjaciela. O wyni-
kach rozpoznania dowódca dywi-
zji depeszował do Komendy 
Głównej AK: „Powrócił patrol 
wysłany z mego m.p. do traktu 
Dywin - Ratno dla stwierdzenia 
linii frontu. Tor Brześć - Kowel i 
szosę przeszedł łatwo. Niemcy 
umocnieni wzdłuż Prypeci i Wy-
żewki. Front silnie zagęszczony. 
Jednostek npla nie rozpozna-
no.”70 Prowadzone na szeroką 
skalę przez wydzielone oddziały 
27 WDP AK działania rozpo-
znawcze potwierdziły posiadane 
informacje o tym, że obszar na 
południe od lasów szackich, mię-
dzy Wyżewką i Bugiem nasycony 
jest jednostkami niemieckimi i 
węgierskimi. Jednostki te stacjo-
nowały we wszystkich większych 
miejscowościach, a taktyka ich 
działania polegała m.in. na zajmo-
waniu w dzień miejscowości po-
łożonych wokół lasów szackich, 
co ograniczało działanie polskich 
patroli żywnościowych w tym re-
jonie. Zauważona postępująca 
koncentracja jednostek nieprzyja-
ciela wskazywała na czynione 
przez niego przygotowania do 
szeroko zakrojonej akcji na lasy 
szackie w celu likwidacji stacjo-
nujących tam polskich i sowiec-
kich oddziałów partyzanckich. 
Potwierdzenie podjętych przez 
przeciwnika przedsięwzięć znaj-
dujemy w meldunkach niemiec-
kich z tego okresu.71 W począt-
kowym okresie pobytu dywizji w 
lasach szackich dokonano szereg 
zmian organizacyjnych w obsa-
dzie dowódczych stanowisk oraz 
w składzie oddziałów dywizji. 
Pełnienie obowiązków szefa szta-
bu dywizji powierzono kpt. Tade-
uszowi Klimowskiemu „Ostoi”. 
Dowódcą dywizyjnej kompanii 
łączności został ppor. Wincenty 
Lempart „Wichura”, a dotychcza-
sowego dowódcę ppor. Józefa Fi-
górskiego „Szymona” przeniesio-
no do sztabu na stanowisko ofice-
ra łączności. Do I/45 pp włączono 
warszawską kompanię saperów, 
jako 3 kompanię. Kompanię z 
II/50 pp „Jastrzębia” pod dowódz-
twem por. Hieronima Kity „Wira” 
podporządkowano I/43 pp „Kor-
da”. Dowództwo II/43 pp objął 
kpt. Jan Józefczak „Hruby”, a 
III/50 pp - por. Marek Lachowicz 
„Bratek”. Do I/23 pp „Zająca” 
przydzielono kompanię ppor. 
Szczepana Jasińskiego „Czesła-
wa” z II/23 pp „Lecha”. Dowódz-
two I/24 pp „Łuna” powierzono 
por. Józefowi Malinowskiemu 
„Ćwikowi”, przydzielając jedno-

cześnie do batalionu samodzielną 
kompanię 23 pp pod dowódz-
twem ppor. Jeremiego Witkow-
skiego „Sokoła II”. Ponieważ 
kwatermistrzostwo dywizji pozo-
stało w okrążeniu w lasach mo-
surskich, zaopatrzenie oddziałów 
przejęły poszczególne bataliony, 
którym przydzielono odpowied-
nie środki pieniężne. Bataliony 
przejęły również zabezpieczenie 
medyczne. Po utracie szpitala, 
przy dywizji pozostali tylko leka-
rze: por. Grzegorz Fedorowski 
„Gryf”, Jan Matulewicz „Sęp” 
oraz Edward Krotkiewicz 
„Sfinks”. Służbę duszpasterską 
sprawowali księża kapelani: kpt. 
ks. Antoni Piotrowski „Prawdzic” 
oraz kpt. ks. Antoni Dąbrowski 
„Rafał”. W wyniku przeprowa-
dzonej reorganizacji ustalono jed-
noznacznie zależności i podpo-
rządkowania poszczególnych 
osób funkcyjnych i oddziałów, 
naruszone po przebiciu się z okrą-
żenia. Oto pełna obsada personal-
na 27 WDP AK od 12 maja 1944 
r. (po reorganizacji):72 Dowódz-
two dywizji: 

Dowódca dywizji (p.o.) - mjr Ta-
deusz Sztumberk-Rychter „Że-
gota” Sztab dywizji: Szef sztabu 
(p.o.) - kpt. Tadeusz Klimowski 
„Ostoja” Oficer ordynansowy - 
ppor. Edward Krasucki „Zołza” 
Oficer operacyjny - vacat Ofi-
cer informacji - ppor. Franciszek 
Krawczak „śeliwo” Oficer łącz-
ności - ppor. Józef Figórski „Szy-
mon” 

Kwatermistrzostwo - pozosta-
ło w okrążeniu w rejonie lasów 
mosurskich. Zadania kwatermi-
strzostwa przejęły poszczególne 
bataliony. 

Służba zdrowia - szpital wraz z 
personelem medycznym i ranny-
mi pozostał w okrążeniu w lasach 
mosurskich. Z dywizją wyszło z 
okrążenia trzech lekarzy:

por. Grzegorz Fedorowski „Gryf”, 
Jan Matulewicz „Sęp” i Edward 
Krotkiewicz „Sfinks”. 

Służba duszpasterska - ks. kpt. 
Antoni Piotrowski „Prawdzic” i 
ks. kpt. Antoni Dąbrowski „Ra-
fał”. Samodzielne pododdziały 
dywizji: 

Pluton żandarmerii - dowódca 
ppor. Franciszek Krawczak „śeli-
wo”.

 Kompania łączności - dowódca 
ppor. Wincenty Lempart „Wichu-
ra”.

 Oddział dyspozycyjny dowódcy 
dywizji:

 I batalion 45 pp - dowódca por. 
Franciszek Pukacki „Gzyms”

 - 1 kompania - dowódca ppor. Fe-
liks Szczepaniak „Słucki”

 - 2 kompania - dowódca ppor. Ta-
deusz Kordas „Kurzawa” 

- 3 kompania (warszawska kom-
pania saperów) - dowódca por. 
Zdzisław Zołociński „Piotr”.

 Zgrupowanie „Gromada”:

 Dowódca zgrupowania - mjr Jan 
Szatowski „Kowal” 

Adiutant - por. Mścisław Sławo-
mirski „Prawdzic” 

I batalion 50 pp - dowódca por. 
Michał Fijałka „Sokół” 

- 1 kompania - dowódca por. Sta-
nisław Kądzielawa „Kania” -

 2 kompania - dowódca por. Zbi-
gniew Ścibor-Rylski „Motyl”

 III batalion 50 pp - dowódca por. 
Marek Lachowicz „Bratek” 

- 1 kompania - dowódca ppor. 
Marian Moczulski „Jaszczur” 

- 2 kompania - dowódca ppor. Sta-
nisław Mróz „Borsuk”

 I batalion 43 pp - dowódca por. 
Kazimierz Filipowicz „Kord”

 - 1 kompania - dowódca ppor. 
Ryszard Markiewicz „Mohort” 

- 2 kompania - dowódca por. Hie-
ronim Kita „Wir” (kompania z 
II/50 pp)

 II batalion 43 pp - dowódca kpt. 
Jan Józefczak „Hruby”

 - 1 kompania - dowódca ppor. 
Wilhelmi Skomorowski „Wil-
czur” 

- 2 kompania - dowódca por. Ka-
zimierz Lenczewski „Strzemień-
czyk”.

Zgrupowanie „Osnowa”:

 Dowódca zgrupowania - kpt. Ka-
zimierz Rzaniak „Garda”

 I batalion 23 pp - dowódca por. 
Zygmunt Górka-Grabowski „Za-
jąc” 

- 1 kompania - dowódca ppor. 
Władysław Cieśliński „Piotruś” 

- 2 kompania - dowódca ppor. 
Bronisław Bydychaj „Czech”

 - 3 kompania - dowódca ppor. 
Szczepan Jasiński „Czesław” 
(komp. z II/23 pp)

 I batalion 24 pp „Łuna” - dowód-
ca por. Józef Malinowski „Ćwik” 

- adiutant - ppor. Michał Bubiłko 
„Wilk”

 - 1 kompania - dowódca ppor. 
Władysław Anuszkiewicz „Sam-
son” 

- 2 kompania - dowódca ppor. Je-
remi Witkowski „Sokół II”.

  Bój pod Hutą Ratneńską

 Trudności aprowizacyjne od-
działów dywizji pogłębiały się z 
dnia na dzień. Małe patrole żyw-
nościowe nie były w stanie zdo-
być wystarczającej żywności dla 
oddziałów. Były natomiast na-
rażone na zagarnięcie lub znisz-
czenie przez nieprzyjaciela, który 
coraz bardziej ograniczał swobo-
dę ruchu wokół lasów szackich, 
obsadzając wojskiem okoliczne 
miejscowości. O trudnej sytuacji 
oddziałów dywizji mjr „Żegota” 
meldował dowódcy AK: „Niem-

cy zablokowali nas w komplek-
sie leśnym. Chcą nas wygłodzić. 
Ruszać się stąd nie mam gdzie. 
Nasze rozpoznania mają stałe 
potyczki. 17 maja zdobyliśmy 
ckm i kilkanaście kb, kilkanaście 
tysięcy amunicji węgierskiej i ro-
syjskiej, amunicję do granatnika, 
6 wozów taboru.”73 Poszukując 
rozwiązania tego problemu, do-
wódca zgrupowania „Gromada” 
zorganizował silny patrol, który 
byłby w stanie głębiej przeniknąć 
w przyległy teren w poszukiwa-
niu żywności, a jednocześnie w 
razie zagrożenia mógłby się prze-
ciwstawić większemu oddziałowi 
nieprzyjaciela. Patrol składał się z 
wydzielonych z poszczególnych 
kompanii ludzi, i pod dowódz-
twem 

por. Stanisława Kędzielawy 
„Kani” 13 maja wyruszył w kie-
runku pobliskiej miejscowości 
Mielniki i rozrzuconych w tere-
nie chutorów. Plonem całonocnej 
wyprawy było zarekwirowanie 
kilku owiec i baranów, trochę 
kiszonej kapusty i kilka bochen-
ków chleba, za co zapłacono go-
spodarzom dolarami. Nie mogło 
to oczywiście zaspokoić potrzeb 
oddziałów na dłuższy czas. Kil-
ka dni po tej wyprawie dowódca 
dywizji polecił por. Zygmuntowi 
Górce-Grabowskiemu „Zająco-
wi” podjęcie kolejnej próby zdo-
bycia żywności, tym razem w za-
jętej przez Niemców Hucie Rat-
neńskiej. Z żołnierzy 1 kompanii 
I/23 pp oraz 2 kompanii I/24 pp 
zorganizowano grupę uderzenio-
wą pod dowództwem por. Górki-
-Grabowskiego „Zająca”. Wie-
czorem 18 maja grupa wyruszyła 
w kierunku północnym osiągając 
skraj lasu rozciągającego się bez-
pośrednio przed miejscowością, a 
następnie maszerując na wschód 
wyszła na pierwsze zabudowania 
Huty Ratneńskiej. Nocny atak na 
załogę niemiecką znajdującą się 
w zabudowaniach położonych 
na skraju miejscowości był cał-
kowitym zaskoczeniem. Niem-
cy zaatakowani jednocześnie ze 
wszystkich stron stawiali słaby 
opór. W miarę rozwijania natarcia 
w głąb miejscowości opór prze-
ciwnika narastał. W ciemnościach 
nocy nastąpiło wymieszanie się 
Polaków i Niemców, dochodziło 
do walki wręcz. Dowódca grupy 
oceniając, że wytworzyła się nie-
korzystna dla oddziału sytuacja, 
i w tych warunkach nie będzie 
możliwe zdobycie większej ilości 
żywności, nakazał odwrót. Wy-
cofując się ze wsi w stronę lasu, 
oddział został ostrzelany z broni 
maszynowej w rejonie wzgórza 
166,2. Było to zaskoczeniem dla 
polskiego oddziału. Niemcy bo-
wiem obsadzając to niewielkie 
wzniesienie między wsią i lasem 
zamykali ogniem ckm drogę od-
wrotu polskiemu oddziałowi. 
Podejmowany dwukrotnie atak 
na stanowiska niemieckie na 
wzgórzu nie powiódł się. Niemcy 
utrzymali swoje pozycje i zmusili 
oddział polski do ominięcia szero-
kim łukiem bronionego wzgórza. 
Rano 19 maja oddział powrócił do 
swojego miejsca postoju. Akcja 
przeprowadzona na Hutę Ratneń-
ską nie przyniosła oczekiwanego 
rezultatu. Mjr „Żegota” meldował 
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do Centrali: „W nocy z 18 na 19 
maja uderzyłem na Hutę Ratneń-
ską dla zdobycia żywności. żyw-
ności nie zdobyto, natomiast ckm, 
2 moździerze, 2 rkm, kb. Mam 
2 zabitych, w tym jeden oficer, 
8 rannych. W obozie  kilka wy-
padków tyfusu, przy całkowitym 
braku środków san.[itarnych], nie 
można opanować wzrostu.”

 Wyjście z okrążenia w lasach 
szackich 

Od połowy maja pierścień nie-
miecki wokół lasów szackich, w 
których stacjonowała 27 WDP 
AK i zgrupowania sowieckich od-
działów partyzanckich, coraz bar-
dziej zacieśniał się. 75 Lotnictwo 
niemieckie nieustannie prowadzi-
ło loty rozpoznawcze nad kom-
pleksem leśnym, ostrzeliwując z 
broni pokładowej i bombardując 
zauważone rejony rozmieszczenia 
oddziałów. 18 maja 1944 r. Niem-
cy przeprowadzili rozpoznanie 
siłami batalionu piechoty z kie-
runku Mielnik wzdłuż drogi pro-
wadzącej do Huty Ratneńskiej. 
Oddział niemiecki wyszedł na 
wysunięte pozycje obronne 2 
kompanii I/50 pp. Po krótkiej wy-
mianie ognia kompania wycofała 
się w głąb lasu, ale Niemcy nie 
kontynuowali dalszego marszu. Z 
rejonu Szacka przez cały dzień 18 
maja Niemcy atakowali także sta-
nowiska obronne oddziałów płk. 
Iwanowa, a z rejonu Huty Ratneń-
skiej - oddziały płk. Bujnowa. 
Oznaczało to rozpoczęcie w naj-
bliższym czasie szerszych działań 
przeciwko oddziałom partyzanc-
kim znajdujących się w lasach 
szackich. Wieczorem 18 maja, na 
odprawie dowódców zgrupowań, 
ustalono wspólną linię obrony, 
wyznaczając dla poszczególnych 
oddziałów nowe odcinki. Kieru-
nek wyprowadzający z Mielnik 
zamykał jeden szwadron ze zgru-
powania płk. Iwanowa. Na lewo 
od niego zajęły stanowiska obron-
ne II/43 pp i III/50 pp z zadaniem 
niedopuszczenia do przerwania 
się przeciwnika z kierunku Szac-
ka i Kropiwnik. Zgrupowanie 
Bujnowa broniło kierunku wypro-
wadzającego z Zabłocia, mając na 
swoim prawym skrzydle jeden 
szwadron ze zgrupowania Iwano-
wa. Zgrupowanie „Osnowa” or-
ganizowało obronę od strony 
Huty Ratneńskiej. Odwód stano-
wiły: I/50 pp i I/43 pp oraz więk-
szość sił ze zgrupowania Iwano-
wa. Przy sztabie dywizji pozosta-
wał I/45 pp. Dzień 19 maja upły-
nął na przygotowaniu stanowisk 
obronnych i działaniu nielicznych 
patroli rozpoznawczych z obu 
stron. Następnego dnia działanie 
patroli rozpoznawczych przeciw-
nika nasiliło się i objęło wszystkie 
odcinki obrony. Dochodziło do 
ostrej wymiany ognia, po czym 
artyleria niemiecka ostrzeliwała 
pozycje broniących się oddzia-
łów. Lotnictwo niemieckie kilka-
krotnie bombardowało i ostrzeli-
wało z broni pokładowej poszcze-
gólne partie lasu. Na przedpolu 
zaobserwowano działanie patroli 
niemieckich w ubraniach gumo-
wych, rozpoznających przejścia 
przez teren bagnisty. Pośpiesznie 
budowano także dojazdy przez te-
reny bagienne. Wszystko to 
świadczyło o przygotowaniach 

przeciwnika do decydującego 
uderzenia na zgrupowane oddzia-
ły partyzanckie. O świcie 21 maja, 
wspierane czołgami i ogniem ar-
tylerii, ruszyło niemieckie natar-
cie na lasy szackie jednocześnie z 
kilku kierunków: od strony Miel-
nik przeciwnik zaatakował szwa-
dron ze zgrupowania Iwanowa; z 
Szacka wyszło uderzenie na II/43 
pp i III/50 pp; z Kropiwnik nie-
przyjaciel uderzył na szwadron ze 
zgrupowania Iwanowa zajmujący 
stanowiska na lewo od II/50 pp; z 
kierunku Zabłocia nieprzyjaciel 
rozwinął natarcie na stanowiska 
zgrupowania Bujnowa; z Huty 
Ratneńskiej Niemcy uderzyli na 
pozycje obronne I/23 pp i I/24 pp. 
Walka rozgorzała na całej linii 
obrony polskich i sowieckich od-
działów, i z upływem czasu przy-
bierała na sile. Już w początkowej 
fazie walki zaszły nieprzewidzia-
ne wydarzenia. Okazało się, że w 
nocy z 20 na 21 maja zgrupowa-
nie sowieckiej partyzantki Bujno-
wa opuściło zajmowane stanowi-
ska obronne bez uprzedzenia o 
tym płk. Iwanowa i dowództwa 
27 WDP AK, udając się w niezna-
nym kierunku. W wytworzoną 
lukę płk Iwanow skierował dwa 
swoje szwadrony przedłużając li-
nię obrony na lewym skrzydle 
III/50 pp. Uderzenia przeciwnika 
nie wytrzymał szwadron ze zgru-
powania Iwanowa broniący kie-
runku od strony Mielnik. Niemcy, 
wiążąc szwadron ogniem od czo-
ła, trzema czołgami dokonali 
obejścia przez mostek na kanale i 
uderzyli w prawe skrzydło od-
działu, rozbijając go całkowicie. 
W ten sposób na prawym skrzydle 
obrony wytworzyła się niezwykle 
groźna sytuacja. Przeciwnik mógł 
łatwo przeniknąć na tyły bronią-
cych się II/43 pp i III/50 pp. Do-
wódca zgrupowania „Gromady” 
rozkazał wycofać oba bataliony w 
głąb lasu na nowe stanowiska. 
Jednocześnie dla osłony prawego 
skrzydła obrony skierował I/50 pp 
i I/43 pp, co pozwoliło opanować 
zaistniałą niekorzystną sytuację. 
Na nowe pozycje obronne wyco-
fał się także szwadron ze zgrupo-
wania Iwanowa zajmujący obronę 
na lewym skrzydle III/50 pp. Na 
pozycje I/23 pp i 24 pp także wy-
szło silne natarcie piechoty nie-
mieckiej wspierane ogniem arty-
lerii. Pierwszy napór nieprzyja-
ciela został powstrzymany. Po 
kilkugodzinnej walce, pod napo-
rem atakujących czołgów, oddzia-
ły „Osnowy” zmuszone zostały 
do wycofania się w głąb lasu. 
Przejście oddziałów na nowe sta-
nowiska i skrócenie w ten sposób 
linii obrony pozwoliło opanować 
trudną sytuację. Na całej długości 
poprzednio zajmowanej linii 
obrony palił się las, tworząc swo-
istą zasłonę dymną, za którą posu-
wał się przeciwnik. Ale jego od-
działy nie wyszły przed przesu-
wający się wał dymu i ognia. 
Zmęczone walką oddziały polskie 
mogły trochę odpocząć i przygo-
tować się do dalszych działań. Na 
froncie zapanowała denerwująca 
cisza, nie pozwalająca przewi-
dzieć zamiary nieprzyjaciela. Po 
krótkiej przerwie bój rozgorzał od 
nowa. Niemcy podciągnęli odwo-
dy i z nowymi siłami uderzyli na 
II/43 pp, koncentrując potężny 

ogień na małym stosunkowo od-
cinku, bronionym przez 1 kompa-
nię. Do walki włączyła się z lewe-
go skrzydła 2 kompania odrzuca-
jąc nacierających Niemców. Na 
innych odcinkach nieprzyjaciel 
także ponowił atak, wprowadza-
jąc do walki czołgi. Wobec zdecy-
dowanej przewagi technicznej i 
ogniowej przeciwnika oddziały 
dywizji nie podjęły dalszej walki, 
i na rozkaz dowódców wycofały 
się do północnej części lasów 
szackich. Do tego rejonu przybyły 
także szwadrony zgrupowania 
płk. Iwanowa. Nadeszła noc a 
wraz z nią ustały walki, bowiem 
Niemcy obawiali się prowadzenia 
działań nocnych w lesie. W wyni-
ku przeprowadzonej operacji, w 
której zaangażowano znaczne siły 
piechoty, artylerii, czołgów i lot-
nictwa Niemcy zepchnęli oddzia-
ły 27 WDP AK i oddziały sowiec-
kie płk. Iwanowa do północnej 
części lasów na obszar o po-
wierzchni około 4 km kw. Po sto-
czonych walkach Niemcy nie wy-
cofali się z lasów szackich lecz 
pozostali na zajętych pozycjach. 
Z siły niemieckiego uderzenia 
oraz przebiegu dotychczasowych 
walk wynikało niezbicie, że na-
stępny dzień może przynieść nie-
uchronną zagładę. Wyjściem z tej 
sytuacji mogło być tylko przebi-
cie się poza pierścień okrążenia, 
wykorzystując nadchodzącą noc. 
Jedyny niezablokowany kierunek 
prowadził na północny wschód 
przez Błota Horodziatyna i Błota 
Zachwoinowo. Niemcy nie za-
mknęli go, bowiem nie przypusz-
czali, że tak rozległe i głębokie 
bagna w okresie roztopów wio-
sennych są możliwe do przeby-
cia.76 Wieczorem 21 maja, na 
odprawie u dowódcy 27 WDP 
AK, w której uczestniczyli: mjr 
„Kowal”, kpt. „Garda”, kpt. 
„Ostoja” i płk Iwanow oceniono, 
że dalsze prowadzenie walki 
przez tak dużą jednostkę na bez-
pośrednim zapleczu frontu nie-
mieckiego, przy braku zaopatrze-
nia, jest niemożliwe. Ponieważ 
nie było zezwolenia na opuszcze-
nie Wołynia, postanowiono 
przejść za front na stronę sowiec-
ką, gdzie według uprzednich 
wstępnych ustaleń dywizja miała 
być przezbrojona. Zdecydowano 
przebijać się z okrążenia w kie-
runku północno-wschodnim do 
rejonu Dywina, skąd miało nastą-
pić sforsowanie Prypeci (wzdłuż 
której biegła linia frontu niemiec-
kosowieckiego), a następnie od-
skok do rejonu Police położonego 
na południowy wschód od Ka-
mienia Koszyrskiego. Dywizja 
miała przebijać się w trzech ko-
lumnach i na trzech kierunkach. 
Pierwszą z nich stanowiła kolum-
na sztabowa, którą dowodził mjr 
„Żegota”, składająca się z I/45 pp, 
kompanii łączności oraz podod-
działów pomocniczych. Liczyła 
ona około 930 ludzi i miała prze-
bijać się początkowo w kierunku 
zachodnim a po wyjściu poza 
pierścień okrążenia, w kierunku 
północno-wschodnim. W skład 
drugiej kolumny pod dowódz-
twem mjr. „Kowala” wchodziły: 
I/50 pp, III/50 pp, I/43 pp, II/43 
pp oraz pododdziały pomocnicze. 
Kolumna liczyła około 1700 ludzi 
i miała przebijać się przez Błota 

Horodziatyna w kierunku północ-
no-wschodnim. Trzecią kolumnę 
pod dowództwem kpt. „Gardy” 
tworzyły: I/23 pp, I/24 pp, podod-
działy pomocnicze oraz sowiecki 
oddział partyzancki kpt. Ormiani-
na. W sumie kolumna liczyła oko-
ło 750 ludzi. W pierwszej fazie 
kolumna miała przebijać się na 
południe, a następnie pokonując 
Błota Zachwoinowo - w kierunku 
północnowschodnim. Oddziały 
sowieckie tworzące zgrupowanie 
płk. Iwanowa miały przebijać się 
w kierunku zachodnim przez ba-
gna na północ od miejscowości 
Mielniki. Po zapadnięciu zmroku 
poszczególne kolumny wyruszyły 
na wyznaczone dla nich trasy. Ko-
lumna sztabowa mjr. „Żegoty” 
skierowała się na zachód i poko-
nując rozległe bagna o świcie 22 
maja osiągnęła piaszczysty brzeg 
w pobliżu wsi Podszumy. Na tere-
nie tym napotkano liczne okopy 
ciągnące się wzdłuż bagien. Oka-
zało się, że okopy zostały opusz-
czone przez nieprzyjaciela przed 
2-3 godzinami. Po krótkim odpo-
czynku kolumna ruszyła dalej i 
mijając wieś Kuniszcze weszła do 
lasu w pobliżu majątku Orzecho-
wo. Tu zatrzymano się na odpo-
czynek i całodzienny postój. Ko-
lumna dowodzona przez mjr. 
„Kowala”, w ugrupowaniu mar-
szowym: I/50 pp, II/43 pp, III/50 
pp, I/43 pp i pozostałe pododdzia-
ły, doszła lasem do bagiennego 
rozlewiska Błoto Horodziatyna i 
skierowała się wzdłuż bagien w 
kierunku północnowschodnim. 
Była to najliczniejsza kolumna 
spośród trzech kolumn dywizji, i 
wejście tak dużej grupy na rozle-
wisko wywołało bulgot i szum 
wody. Zaalarmowało to Niemców 
będących na stanowiskach wzdłuż 
brzegów bagna, którzy oświetla-
jąc rakietami teren ostrzelali z 
moździerzy i broni maszynowej 
maszerującą kolumnę. Ogień nie-
miecki nie był celny, bowiem 
mimo oświetlenia rakietami 
Niemcy nie mogli dojrzeć ludzi 
wśród kęp traw bagiennych; ogień 
prowadzili kierując się tylko od-
głosami dochodzącymi do nich z 
bagien. Po kilkugodzinnym mar-
szu kolumna pokonała najtrud-
niejszy i najdłuższy odcinek ba-
gien oraz płynący przez nie kanał, 
i pod osłoną wznoszących się ba-
giennych oparów i mgły, weszła 
na pokrytą gęstymi zaroślami wy-
spę w pobliżu wsi Perowy. Do-
wódca zgrupowania zatrzymał 
oddziały na całodzienny postój, 
dając wyczerpanym i przemoczo-
nym żołnierzom czas na wypo-
czynek. Kolumna pod dowódz-
twem kpt. „Gardy” rozpoczęła 
początkowo marsz w kierunku 
wschodnim i po przejściu około 2 
km skierowała 

się na południe pokonując rozle-
głe bagna, po czym skierowała się 
znów na wschód. O świcie 22 
maja kolumna weszła w kompleks 
lasów zabłockich i zatrzymała się 
na dzienny postój za uroczyskiem 
Kruhłe (około 8 km na południo-
wy wschód od Huty Ratneńskiej i 
około 10 km na południowy za-
chód od Zabłocia). W ten sposób 
w ciągu nocy z 21 na 22 maja 
1944 r. oddziały 27 WDP AK wy-
szły poza pierścień okrążenia, po-

konując rozległe bagna nieobsa-
dzone przez nieprzyjaciela. Wi-
docznie uznano, że teren ten w 
okresie wiosennych roztopów jest 
nie do przebycia. Wyjście z okrą-
żenia odbyło się bez większych 
strat. Jedynie ze zgrupowania mjr. 
„Kowala” na bagnach zginęło kil-
kunastu rannych. Oddziały za-
trzymały się w osiągniętych rejo-
nach na całodzienny odpoczynek 
w odległości około 7-8 km od po-
przedniego rejonu. Odległość po-
wyższą, przechodząc przez bagna 
i moczary, pokonali nadludzkim 
wprost wysiłkiem w ciągu 6-7 go-
dzin. Ukryci w lesie i bagiennych 
zaroślach, usłyszeli o świcie po-
tężną kanonadę dochodzącą z la-
sów szackich. To Niemcy, prowa-
dząc gwałtowny ogień ze wszyst-
kich rodzajów broni i przy wspar-
ciu lotniczym, rozpoczęli natarcie 
na rejon opuszczony w nocy przez 
oddziały dywizji. W ciągu trwają-
cej przeszło dwie godziny nawały 
ogniowej nie zorientowali się, że 
atakują w próżnię. O działaniach 
powyższych i likwidacji kotła 
meldunki niemieckie podawały 
nieprawdziwe dane, podnosząc 
rezultaty przeprowadzonej akcji 
do rangi zwycięstwa na wielką 
skalę. 77 Kolumna sztabowa mjr. 
„Żegoty”, po dziennym odpo-
czynku w rejonie folwarku Orze-
chowo, o zmierzchu 22 maja skie-
rowała się na północ. Po minięciu 
miejscowości Orzechowo napo-
tkano bagna, które pokonywano z 
wielkim trudem. Marsz w tym 
bagnistym terenie był bardzo wol-
ny, stąd też świt 23 maja zastał 
oddział w niewielkiej odległości 
od poprzedniego rejonu. Osią-
gnąwszy twardy grunt pośpiesz-
nie ominięto miejscowość Ołtusz 
i zatrzymano się na postój w po-
bliskim lesie. Stąd mjr. „Żegota” 
nadał meldunek do Komendanta 
Głównego AK następującej treści: 
„(...) W wyniku operacji Niem-
ców przeciwko nam, po trzydnio-
wych walkach przebiliśmy się 
trzema kolumnami przez zamyka-
jący nas pierścień. Niemcy użyli 
około dwóch dywizji. Przebijają-
ca się jako czwarta kolumna so-
w[ieckiego] o[ddziału] p[arty-
zanckiego] Iwanowa została roz-
bita w rej[onie] jeziora Orze-
chowskiego. Moje m.p. przy jed-
nej z kolumn 18 km wschód Ma-
łoryta. Wszystkie większe oddzia-
ły partyzanckie znajdują się obec-
nie na terenie K.O. Kwadry. Pro-
szę o kontakty Kwadra i Małoryta 
bardzo pilnie. Teraz (...) wykonu-
ję próbę przebicia się za front 
między Piną a Prypecią. Jeżeli się 
nie uda, zmuszony będę przejść 
za Bug (...)”.78 Do marszu w kie-
runku frontu nie doszło. W mię-
dzyczasie p.o. dowódcy 27 WDP 
AK mjr „Żegota” otrzymał od 
Komendanta Głównego AK na-
stępujący rozkaz: „Konopie. Na 
Wasz 778/KO rozkazuję Wam 
wycofać się na teren Lnu, nie cze-
kając na przypuszczalną ofensy-
wę sowiecką ani na pomoc w za-
opatrzeniu, której w obecnym 
Waszym położeniu udzielić Wam 
nie mogę. Na terenie Lnu prze-
prowadzicie reorganizację i uzu-
pełnienie materiałowe Waszych 
oddziałów, po czym użyci będzie-
cie zależnie od sytuacji. Na tere-
nie Lnu wejdziecie pod rozkazy 
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Kmdta Lnu, któremu równocze-
śnie wydaję rozkaz przyjęcia Was 
na swoim terenie i dążenia do 
ściągnięcia części Waszych od-
działów z rej. Zamłynie. Kmdtowi 
Lnu podporządkowałem dostępne 
dlań tereny Konopi. Znicz.”79 W 
godzinach popołudniowych 23 
maja 1944 r. kolumna sztabowa 
podjęła dalszy marsz, ale już po 
zmienionej marszrucie, kierując 
się na zachód. Po przekroczeniu 
szosy Piszcz - Małoryta droga 
prowadziła przez Czapelkę i Ha-
lówkę do Chmielówki. Tu w po-
bliskim lesie zatrzymano się na 
odpoczynek. Pozostałe dwie ko-
lumny nie udało się zawrócić. 
Wysłane do nich patrole konne 
nie zdołały je odszukać wśród ba-
gnistych lasów poleskich. 24 maja 
1944 r., na zbiórce wszystkich 
pododdziałów wchodzących w 
skład kolumny sztabowej, podano 
do wiadomości, że oddział masze-
ruje za Bug. Jednocześnie ogło-
szono, że ci którzy nie wytrzymu-
ją trudów tego marszu mogą 
odejść. Chętnych do opuszczenia 
szeregów oddziału było niewielu. 
Po pozostawieniu broni i oporzą-
dzenia udali się oni w kierunku 
Kowla. Zaraz po zbiórce kolumna 
wyruszyła w kierunku północ-
nym, do kompleksu lasów mied-
niańskich i zatrzymała się w obo-
zie opuszczonym przez partyzan-
tów sowieckich. Znajdowały się 
tam ziemianki zbudowane przez 
oddział partyzancki kpt. Kotko-
wa. Cały dzień 25 i połowę 26 
maja poświęcono na porządkowa-
nie oddziału i przygotowania do 
marszu. Zwolniono do domu dal-
szych 40 ludzi, którzy nie chcieli 
lub nie mogli podjąć trudów dal-
szej walki. Z pozostałymi kolum-
nami w dalszym ciągu nie było 
łączności. W tej sytuacji mjr „Że-
gota” zdecydował się nie czekać 
na pozostałe kolumny lecz przejść 
kolumną sztabową za Bug i przy-
gotować na terenie Lubelszczy-
zny warunki dla pozostałych od-
działów dywizji, gdyby nie udało 
się im przejść przez linię frontu. O 
swojej decyzji mjr „Żegota” za-
meldował Komendantowi Głów-
nemu AK: „Rozpoczynam prze-
rzut oddziałów za Bug. Nakaza-
łem koncentrację w lasach zamoj-
skich. Pierwsze oddziały powinny 
dotrzeć tam około piętnastego 
czerwca. Staram się połapać resz-
tę oddziałów po czym zamelduję 
się osobiście w Kongo.”80 Po po-
łudniu 26 maja kolumna ruszyła 
forsownym marszem w kierunku 
Bugu. Przy przechodzeniu toru 
kolejowego Brześć - Włodawa w 
rejonie Dubicy natknięto się na 
oddział niemiecki. Wywiązała się 
gwałtowna wymiana ognia, w 
czasie której uciekli przewodnicy. 
Oddział zrezygnował w tym dniu 
z przejścia za Bug i przez Dubicę 
wycofał się do pobliskiego lasu. 
Wieczorem 27 maja ponowiono 
próbę przejścia na drugą stronę 
Bugu. Była to również próba nie-
udana, bowiem przewodnicy po-
mylili drogę, i ze względu na stra-
tę czasu zawrócono kolumnę do 
poprzedniego miejsca postoju. Po 
nieudanych próbach przejścia za 
Bug całą kolumną, postanowiono 
przeprawiać się w dwóch gru-
pach: pierwsza - złożona z 1 kom-
panii I/45 pp z mjr. „Żegotą” - w 

rejonie Durycz, druga - w składzie 
kompania saperów, 2 kompania 
I/45 pp, oddział łączności i żan-
darmerii z jeńcami węgierskimi 
pod dowództwem por. Zdzisława 
Zołocińskiego „Piotra” - w rejo-
nie Charsy. W lasach miedniań-
skich miała pozostać wydzielona 
grupa żołnierzy z kpt. Tadeuszem 
Klimowskim „Ostoją” z zada-
niem nawiązania łączności ze 
zgrupowaniami mjr. „Kowala” i 
kpt. „Gardy”. W nocy 29 maja 
1944 r. oddział z mjr. „Żegotą” 
bez przeszkód przekroczył Bug w 
rejonie Durycze i podjął długi 
marsz do rejonu wsi Marianka na 
wysokości Włodawy.81 Druga 
część kolumny sztabowej pod do-
wództwem por. Zołocińskiego 
„Piotra” podjęła próbę przeprawy 
przez Bug w nocy z 31 maja na 1 
czerwca w rejonie wsi Charsy. Po 
dojściu do rzeki i bezskutecznych 
poszukiwaniach brodu oddział 
wycofał się i przeszedł do wsi 
Huta, gdzie spotkał duży oddział 
partyzantki sowieckiej ze zgrupo-
wania płk. Iwanowa. Oddział pol-
ski zatrzymał się tu na kwaterach, 
skąd wysyłano patrole poszukują-
ce bezpiecznej przeprawy przez 
Bug. W tym czasie kolumny mjr. 
„Kowala” i kpt. „Gardy”, zgodnie 
z pierwotnymi ustaleniami, ma-
szerowały konsekwentnie na 
przeprawę przez linię frontu. Ko-
lumna kpt. „Gardy, po wyjściu 
poza pierścień okrążenia, 22 maja 
1944 r. rozpoczęła dalszy marsz, 
początkowo lasem na północny 
wschód, a następnie na północ 
przez rozległe bagna Hrybino. Z 
wielkim trudem pokonano głębo-
kie rozlewisko klucząc i błądząc 
w ciemnościach nocy, tracąc cen-
ne godziny. Po wyjściu z bagien 
kolumna przekroczyła linię kolej-
ki wąskotorowej prowadzącej z 
Zabłocia do lasów szackich. Tu 
natknięto się na placówkę nie-
miecką, która oświetliła teren ra-
kietami i otworzyła ogień w kie-
runku maszerującej kolumny. Od-
działy nie przerwały marszu, nie 
podjęły też walki, a przyśpiesza-
jąc marsz starały się wyjść z za-
sięgu ognia nieprzyjaciela. Wyko-
rzystując dukty leśne forsownym 
marszem o świcie 23 maja osią-
gnięto las przylegający do linii 
kolejowej Kowel - Brześć i za-
trzymano się w rejonie gajówki 
Lipino na odpoczynek. W nocy 23 
maja, w ciszy i przy zachowaniu 
dyscypliny marszu, przekroczono 
bez walki tory kolejowe i konty-
nuowano marsz w kierunku pół-
nocno-wschodnim. O świcie 24 
maja zgrupowanie kpt. „Gardy” 
zatrzymało się na postój w lesie 
na południowy zachód od jeziora 
Wielichowo, między uroczyskiem 
Zahimna a uroczyskiem Wołczy 
Las. Wieczorem po całodziennym 
odpoczynku oddział ominął jezio-
ro Wielichowo, pozostawiając go 
po prawej stronie, i kierując się na 
wschód przeszedł przez kanał 
Gniły. Następnie kolumna skiero-
wała się na północny wschód i na 
skraju wielkich błot Zagóra prze-
kroczyła szosę Kowel - Brześć, 
nie napotykając nieprzyjaciela. 
Wczesnym rankiem 25 maja zgru-
powanie kpt. „Gardy” osiągnęło 
miejscowość Popliwce. Tu spo-
tkano oddział sowieckiej party-
zantki, od którego uzyskano in-

formacje o nieprzyjacielu i o tere-
nie. Aby nie zdradzić zamiaru 
przeprawy przez linię frontu, po-
stanowiono zmienić nieco trasę 
marszu, która dotychczas przebie-
gała równolegle do linii frontu, i 
odskoczyć od kanału Turskiego 
na północ. Dopiero stamtąd pod-
jąć marsz do rejonu przeprawy, 
prostopadle do biegu Prypeci. Po 
zapadnięciu zmierzchu kolumna 
ruszyła na północ, po prawej stro-
nie pozostawiła wieś Kortelisy, 
przeszła obok jeziora Lubowiel i 
pokonując bagna bohowickie we-
szła do bagnistych lasów mało-
ryckich. Rano 26 maja 1944 r. 
zgrupowanie kpt. „Gardy” osią-
gnęło rejon wsi Horyca. Po kilku 
godzinach do pobliskiej wsi Bory-
sówka przybyło zgrupowanie mjr. 
„Kowala”. Trasa marszu zgrupo-
wania mjr. „Kowala” była zbliżo-
na do drogi, jaką przebyła kolum-
na kpt. „Gardy”. Wieczorem 22 
maja 1944 r. kolumna powyższa 
wyruszyła z rejonu Perowy. Z ol-
brzymim wysiłkiem pokonano 
czterokilometrowy odcinek ba-
gien i około północy osiągnięto 
brzeg bagien w rejonie wsi 
Otczyn. Stąd wzdłuż stosunkowo 
suchego południowego brzegu 
bagien zwanych Błoto Wyr od-
działy skierowały się na wschód i 
rano 23 maja zatrzymały się na 
dzienny odpoczynek na skraju du-
żego kompleksu leśnego, przez 
który przechodziła linia kolejowa 
Kowel - Brześć. Wysłane patrole 
stwierdziły, że linia kolejowa jest 
dobrze strzeżona przez Niemców. 
Wzdłuż torów znajdowały się gę-
sto rozmieszczone bunkry, a nie-
mieckie patrole przed przejazdem 
każdego pociągu ostrzeliwały las. 
Po zapadnięciu zmroku podjęto 
marsz w stronę torów kolejowych. 
Przekroczenie torów odbyło się 
bez jednego wystrzału, podczas 
szalejącej burzy, która zagłuszyła 
odgłosy przemarszu oddziałów i 
osłabiła czujność Niemców. Ko-
lumna pośpiesznym marszem po-
dążała teraz w kierunku północ-
no-wschodnim starając się możli-
wie jak najdalej odskoczyć od to-
rów kolejowych. Następnego dnia 
napotkano znowu rozległe bagna, 
po pokonaniu których oddziały 
weszły do wysokopiennego lasu 
na południe od wsi Micherowo. 
Tu zatrzymano się na odpoczy-
nek. W rejonie tym stacjonowało 
duże zgrupowanie partyzantki so-
wieckiej pod dowództwem płk. 
Kapłuna. Była to specjalna jed-
nostka przeznaczona do utrzymy-
wania łączności lotniczej z terena-
mi za linią frontu.82 Od nich uzy-
skano informacje o położeniu 
jednostek niemieckich i węgier-
skich oraz przewodników. Późną 
nocą 24 maja zarządzono dalszy 
marsz. W czasie przekraczania 
szosy biegnącej z Kowla do Brze-
ścia, od strony Kowla nadjechała 
kolumna samochodów niemiec-
kich. Niemcy widząc przechodzą-
cą kolumnę zatrzymali się w odle-
głości około 400 m , nie podejmu-
jąc jednak żadnej akcji. Od strony 
Niemców zajęły stanowiska bojo-
we obsługi rkm, osłaniając prze-
chodzące przez szosę oddziały 
polskie. Przemarsz oddziałów 
trwał na oczach Niemców ponad 
pół godziny, ale do walki nie do-
szło. Przeciwnik miał respekt 

przed tak dużym oddziałem woj-
ska. Po dwugodzinnym intensyw-
nym marszu osiągnięto rejon ga-
jówki Szczygłówka, gdzie zarzą-
dzono odpoczynek. Następnego 
dnia wieczorem oddziały wyru-
szyły przez Rybino, ominęły ba-
gna obok miejscowości Kortelisy 
i skierowały się na północ na 
Leszkowo, Borysówkę. O świcie 
26 maja I/50 pp, idący na czele 
kolumny, został ostrzelany na 
skraju bagien przez oddział nie-
miecki. Batalion z marszu uderzył 
na nieprzyjaciela, a jednocześnie 
na jego lewym skrzydle wszedł do 
akcji II/43 pp. Po krótkiej wymia-
nie ognia Niemcy wycofali się w 
kierunku na Mokrany. Wkrótce 
kolumna osiągnęła wieś Leszko-
wo, a następnie Borysówkę, skąd 
bez walki wycofał się oddział wę-
gierski w kierunku na Dywin. W 
pobliskiej miejscowości Horyce 
była już kolumna dowodzona 
przez kpt. „Gardę,” która przyby-
ła tam kilka godzin wcześniej. Po 
nawiązaniu kontaktu oba zgrupo-
wania przeszły do rejonu wsi Jaź-
winiec, gdzie rozmieściły się po 
sąsiedzku w lesie.

  Próba przebicia się przez linię 
frontu na Prypeci 

Zgrupowanie „Garda”, przygoto-
wując się do marszu za linię fron-
tu, niezwłocznie wysłało z rejonu 
Jaźwiniec patrol polsko-sowiecki 
w kierunku Prypeci w celu po-
wiadomienia wojsk sowieckich 
o zamierzonym przejściu frontu 
przez oddziały polskie. O zmro-
ku 26 maja za patrolem wyruszy-
ła kolumna kpt. „Gardy”, którą 
prowadził przewodnik z oddziału 
sowieckiego. Zgrupowanie mjr. 
„Kowala” pozostało w rejonie 
Jaźwińca i miało wyruszyć w 
kierunku Prypeci następnej nocy. 
Kolumna kpt. „Gardy” maszero-
wała w następującym ugrupowa-
niu: czoło kolumny stanowił I/23 
pp „Zająca”, w środku pododdzia-
ły pomocnicze i oddział sowiecki 
kpt. Ormianina, kolumnę zamykał 
I/24 pp „Łuna”. Po pokonaniu ba-
gien i trzęsawisk zwanych Krzy-
wym Brodem kolumna minęła 
wieś Kozowata i zbliżyła się do 
traktu Ratno - Dywin. W rejonie 
tym spotkano wysłany wcześniej 
patrol polsko-sowiecki, który nie 
mógł za dnia przekroczyć trak-
tu z uwagi na duży ruch patroli 
niemieckich. Oznaczało to, że 
wojska sowieckie na Prypeci nie 
zostały uprzedzone o mającym 
nastąpić przejściu frontu przez od-
działy polskie. Ale o odwrocie już 
nie mogło być mowy. Pomimo, że 
ryzyko przejścia było duże, pod-
jęto decyzję kontynuowania mar-
szu i przebijania się przez linię 
frontu. Po przejściu traktu Ratno 
- Dywin kolumna maszerowała na 
południe przez Kryszewo i Orze-
chowo Wielkie, po lewej stronie 
minęła jezioro Orzechowskie 
oraz miejscowość Brodziatyn, 
i o świcie 27 maja 1944 r. w re-
jonie jeziora Strybuż wyszła nad 
Prypeć. W lesie przylegającym 
do rzeki napotkano puste bunkry 
niemieckie i zasieki z drutu kol-
czastego. W ciszy minięto bunkry 
i oddział wyszedł na rozległą łąkę 
pociętą rowami melioracyjnymi 
oraz przegrodzoną zasiekami, 

oddzielającymi bunkry i okopy 
niemieckie od lustra wody. W 
momencie, kiedy żołnierze poko-
nywali przeszkody na drodze do 
rzeki, Niemcy niespodziewanie 
otworzyli z tyłu i boków gwał-
towny ogień z broni maszynowej 
oraz moździerzy i artylerii. Gdy 
żołnierze dotarli do Prypeci, z 
drugiego brzegu od strony pozycji 
wojsk sowieckich, odezwały się 
serie z broni maszynowej. Strona 
sowiecka, nie uprzedzona o przej-
ściu oddziałów polskich, widząc 
intensywny ruch na swoim przed-
polu, otworzyła ogień. W ten spo-
sób oddział polski znalazł się na 
otwartym zupełnie terenie pod 
potężnym ogniem niemieckiej i 
sowieckiej linii obrony. Po chwi-
li dezorientacji i zupełnego cha-
osu, żołnierze skierowali ogień 
na niemieckie stanowiska. W 
międzyczasie kilku partyzantów 
przepłynęło na drugi brzeg Pry-
peci i po wyjaśnieniu zaistniałej 
sytuacji strona sowiecka wstrzy-
mała ostrzeliwanie polskiego od-
działu, przenosząc jednocześnie 
ogień swojej artylerii na pozycje 
niemieckie. Ale sytuacja oddziału 
polskiego była nadal bardzo po-
ważna. Pod ogniem Niemców żoł-
nierze musieli przejść ponad kilo-
metr wzdłuż Prypeci do kładki, 
aby przedostać się na drugą stronę 
rzeki. Odbywało się to w terenie 
płaskim i odkrytym, nad którym 
górowały pozycje przeciwni-
ka. Część żołnierzy postanowiła 
przepłynąć na drugą stronę, lecz 
nie wszystkim to się udało, bo-
wiem rzeka była szeroka, a trudy 
poprzednich dni także dały znać 
o sobie. Większość żołnierzy, po-
konując pod ogniem kolejne prze-
szkody, konsekwentnie podążała 
do kładki i po niej przedostała się 
na stronę sowiecką. Tu żołnierzy 
polskich rozbrojono i skierowano 
do rejonu rozmieszczenia sowiec-
kiego batalionu odwodowego 
(około 1,5 km za linią frontu). Ze 
strefy przyfrontowej oddział udał 
się (już bez broni) do Maniewicz, 
skąd transportem samochodowym 
został przewieziony do Kiwerc.83 
Rannych partyzantów przewie-
ziono sanitarkami do sowieckiego 
szpitala polowego w Maniewi-
czach, a następnie umieszczono 
w polskim szpitalu wojskowym 
niedaleko Przebraża. Podczas 
przejścia przez Prypeć oddział 
kpt. „Gardy” poniósł duże straty 
wynoszące około 40 % stanu. Nad 
Prypecią zginęło około 120 ludzi, 
rany odniosło 114 żołnierzy.84 
Tymczasem 28 maja powrócił z 
nad Prypeci patrol wysłany przez 
mjr. „Kowala”, od którego dowie-
dziano się o tragedii oddziału kpt. 
„Gardy”. W tej sytuacji dowódca 
zgrupowania odstąpił od zamiaru 
przebijania się przez linię frontu 
na Prypeci i postanowił przejść do 
kompleksu leśnego Puszczy Bia-
łowieskiej, aby dać odpoczynek 
wojsku i stamtąd nawiązać łącz-
ność z dowództwem dywizji. Po 
pozostawieniu w pobliżu wsi Do-
ropiejewicze kilkunastu chorych 
i rannych żołnierzy85, kolumna 
mjr. „Kowala” wieczorem 29 maja 
1944 r. wyruszyła w kierunku za-
chodnim, minęła wieś Gruszka, 
przekroczyła szosę Małoryta 
- Kobryń i przechodząc przez 
Kobylą Berezę oraz przedpole 
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Wieloryty zatrzymała się w lesie 
za wsią Przechody. Po dziennym 
odpoczynku kolumna skierowała 
się na północny zachód i o świcie 
31 maja osiągnęła las na wschód 
od rzeki Rita w rejonie miejsco-
wości Antonowo, gdzie zarządzo-
no dłuższy odpoczynek, w czasie 
którego zaopatrzono się w żyw-
ność i prowadzono intensywne 
rozpoznanie możliwości przejścia 
przez Muchawiec. Okazało się, że 
wody Muchawca są szeroko roz-
lane i pokonanie ich bez sprzętu 
przeprawowego jest niemożliwe. 
Wszystkie bezpieczne przejścia 
przez przeszkodę wodną zosta-
ły obsadzone przez silne załogi 
nieprzyjaciela, rozmieszczone na 
kolejnej linii obrony. Wobec ta-
kiego stanu rzeczy postanowiono 
skierować się na południe i tam 
szukać kontaktu z dowództwem 
dywizji lub sąsiednim lubelskim 
Okręgiem AK. W nocy z 3 na 4 
czerwca 1944 r. kolumna wyru-
szyła w kierunku na Radwanicze, 
przekroczyła szosę i tor kolejowy 
Kowel - Brześć i rano 4 czerwca 
osiągnęła rejon lasu w pobliżu wsi 
Faustynów. Ponieważ w bliskim 
sąsiedztwie stwierdzono obec-
ność Niemców, którzy prowadzili 
tam wyrąb lasu, po krótkim od-
poczynku podjęto dalszy marsz 
w kierunku południowym wzdłuż 
traktu leśnego Brześć - Miedno, 
ominięto od wschodniej strony 
wieś Miedno, a następnie po prze-
kroczeniu traktu prowadzącego do 
Małoryty skierowano się na połu-
dniowy wschód, i w odległości 4 
km na wschód od miejscowości 
Rogoźno, zatrzymano się w lesie 
na dłuższy odpoczynek. Przeby-
wając w rejonie lasów miedniań-
skich spotkano oddział partyzant-
ki sowieckiej kpt. Kotkowa, od 
którego dowiedziano się miejscu 
postoju części kolumny sztabo-
wej mjr. „Żegoty”, dowodzonej 
przez por. Zdzisława Zołocińskie-
go „Piotra”, stacjonującej we wsi 
Huta oraz o miejscu pobytu kpt. 
Tadeusza Klimowskiego „Ostoji” 
pełniącego obowiązki szefa szta-
bu 27 WDP AK. 7 czerwca 1944 r. 
mjr „Kowal” udał się do wsi Huta, 
gdzie spotkał się z kpt. „Ostoją”, 
por. „Piotrem”, por. „Bratkiem” i 
ppor. „Borsukiem”. Wymieniono 
wiadomości o sytuacji w rejonie 
Brześcia i Włodawy oraz podję-
to wspólne działania zmierzające 
do przejścia oddziałów za Bug. 
W ten sposób dla oddziałów 27 
WDP AK zakończył się etap walk 
na Polesiu, trwający od trzeciej 
dekady kwietnia do pierwszej 
dekady czerwca 1944 r. W tym 
czasie, zamiast oczekiwanego od-
poczynku po ciężkich walkach w 
rejonie Lubomla i Włodzimierza 
Wołyńskiego, oddziały dywizji 
nadal prowadziły ciężkie walki z 
nieprzyjacielem, pokonując dzie-
siątki kilometrów w trudnym lesi-
sto-bagnistym terenie Polesia.
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sformowania 27 d.p. nie została 
doręczona dowództwu sowieckie-
mu.”

56 Rozkaz KG AK z dn. 27 kwiet-
nia 1944 r., Archiwum KC PZPR 
- 203/I - 10 oraz Archiwum 27 
WDP AK, dokument nr 69, s. 239.

57 Rozkaz dzienny nr 1 p.o. do-
wódcy 27 WDP AK mjr. „Żegoty” 
- Tadeusza Sztumberk-Rychtera, 
z dnia 30 kwietnia 1944 r., Archi-
wum 27 WDP AK, dokument nr 
71, s. 246-248.

 58 Rozkaz nr 1 dowódcy zgrupo-
wania „Gromada” mjr. „Kowa-
la” - Jana Szatowskiego, z dnia 3 
maja 1944 r., Archiwum 27 WDP 
AK, dokument nr 72, s. 249-250. 

59 W meldunku Feinlage (Ban-
den) nr 425, Anlage zum Lage-
bericht Ost nr 3812 von 13.5.44. 
czytamy: „Według zeznań jeńców 
polska duża banda w sile 4000-
5000 ludzi, pod dowództwem 
polskiego mjr. „Oliwy”, znajduje 
się w leśnym rejonie płd. Mało-
ryta (45 km płd-wsch. Brześć). 
Polska brygada „Oliwa” (?) (Z 
140) płd. Małoryta (45 km płd-
-wsch. Brześć), siła wg zeznań 
jeńców 4000-5000 ludzi, dowód-
ca polski mjr Oliwa, zastępca 
major Kowal.” oraz w meldunku 
Feinlage (Banden) nr 426, Anlage 
zum Lagebericht Ost nr 3813 von 
14.5.44.: „Według stanu z 13.5.44. 
w rejonie Małoryta potwierdzono 
obecność brygady „Oliwa” (po-
przednio Z 140), otrzymała ona 
oznaczenie G 33.” (Archiwum 
WIH, sygn. VII/1/158 cz. II, Armia 
niemiecka OKH (T-78).

60 M. Fijałka, 27 Wołyńska Dywi-
zja Piechoty AK, Warszawa 1986, 
s. 126. 

61 J. Turowski, op.cit., s. 363; 
takŜe w: Armia Krajowa w doku-
mentach, t. III, s. 443: „Na Wo-
łyniu nasze oddziały działają na 

strefie przyfrontowej. W dniu 5 
maja stoczyły całodzienną walkę 
z 3 baonami niemieckimi wspar-
tymi bronią pancerną. Npl stracił 
wielu zabitych i 20 jeńców. Zdo-
byto 2 ckm, granatnik i amunicję. 
Straty własne małe.”

62 J. Turowski, op.cit., s. 365.

63 Rozkaz nr 11 z dnia 11 maja 
1944 r. p.o. szefa sztabu 27 WDP 
AK kpt. Tadeusza Klimowskiego 
„Ostoi”, w sprawie zachowania 
się żołnierzy w lasach szackich. 
(Archiwum 27 WDP AK, doku-
ment nr 76, s. 261).

64 J. Turowski, op.cit., s. 367. 
Podjęte decyzje w tej sprawie zo-
stały podane do wiadomości na 
odprawie oficerów w dniu 9 maja 
1944 r.

 65 Rozkaz bojowy z dnia 10 maja 
1944 r. mjr. „Kowala” - Jana Sza-
towskiego, dowódcy zgrupowania 
„Gromada” 27 WDP AK w spra-
wie działań oddziałów z lasów 
szackich w kierunku lasów smo-
larskich i mosurskich. (Archiwum 
27 WDP AK, dokument nr 74, s. 
253-25666 M. Fijałka, op.cit., s. 
129.

 67 J. Turowski, op.cit., s

68 Dowódcą patrolu był st. szer. 
„Bieliniak” (NN), a jego zastępcą 
st. szer. Piotr Borkacki „Kruk” z 
2 kompanii I/50 pp „Motyla”. (J. 
Turowski, op.cit., s. 372-373). 

69 Zbiory Archiwum Państwowe-
go w Lublinie.

70 Konopie, nr 791, dn. 15.5.44. 
(Biblioteka UW, sygn. 3312). 

71 Feinlage (Banden) nr 432, An-
lage zum Lagebericht Ost nr 4070 
von 20.5.44.: „W wyniku naszych 
przedsięwzięć przeciw bandom 
w rejonie płn. zach. Kowel i płd. 
Szack napotykany jest twardy 
opór pojedynczych band. W skutek 
dużych zaminowań, poważnych 
umocnień i przeszkód drogowych 
nasze natarcie posuwa się tylko 
wolno do przodu. Próby wyjścia z 
okrążenia małych grup bandytów 
mogą mieć miejsce. (Archiwum 
WIH, sygn. VII/1/158 cz. II, Armia 
niemiecka OKH T-78).

72 Opracowano na podstawie: J. 
Turowski, op.cit., s. 371-372.

73 Konopie, nr 796, dn. 19.5.44. 
(Archiwum bibl. UW, sygn. 3312).

74 Zbiory Archiwum Państwowe-
go w Lublinie.

 75 Potwierdzają to dokumenty 
niemieckie. W Feinlage (Banden) 
nr 433, Anlage zum Lagebericht 
Ost nr 4071 von 21.5.44. czytamy: 
„Na płn. zach. Kowel pierścień 
okrążenia bandy coraz bardziej 
zacieśnia się, stwierdzono więcej 
prób ucieczek bandytów.” (Archi-
wum WIH, sygn. VII/1/158 cz. II, 
Armia niemiecka OKH T-78).

76 PołoŜenie oddziałów 27 WDP 
AK po walkach w dniu 21 maja 
1944 r. przedstawiono w meldun-
ku niemieckim „Feinlage (Ban-
den) nr 434, Anlage zum Lagebe-
richt Ost nr 4072 von 22.5.44.” 

następująco: „W wyniku naszych 
przedsięwzięć w rejonie płd. Ma-
łoryta (45 km płd. wsch. Brześć) 
pierścień okrążenia bandy został 
bardziej zacieśniony. Całość ban-
dy, która w rejonie płn. jez. Krym-
no (30 km wsch. Włodawa) zgro-
madziła się ma zamiar prawdopo-
dobnie przerwać się w kierunku 
płn. zach.” (Archiwum WIH, sygn. 
VII/1/158 cz. II, Armia niemiecka 
OKH T-78).

77 W meldunkach niemieckich pi-
sano: „Bandy zamknięte w kotle 
w rejonie Małoryta (45 km płd. 
wsch. Brześć) zostały przez atak 
naszych sił od płd. rozbite. Ban-
dy zamierzają prawdopodobnie 
w małych grupach przebijać się 
w kierunku płn. zach.” (Feinla-
ge (Banden) nr 435, Anlage zum 
Lagebericht Ost nr 4073 von 
23.5.44.) oraz: „Podczas naszych 
przedsięwzięć w rejonie płd. Ma-
łoryta (45 km płd. wsch. Brześć) 
naliczone straty npla wynoszą 
ok. 290 zabitych i 500 wziętych 
do niewoli. Obliczenie zdobyczy 
i broni oraz pojazdów w toku.” 
(Feinlage (Banden) nr 437, Anla-
ge zum Lagebericht Ost nr 4075 
von 25.5.44.). Archiwum WIH, 
sygn. VII/1/158 cz. II, Armia nie-
miecka OKH T-78.

78 Meldunek dowódcy 27 WDP 
AK mjr. „Żegoty” do Komendan-
ta Głównego AK dot. sytuacji dy-
wizji. Rękopis. (Zbiory Archiwum 
Państwowego w Lublinie).

 79 Rozkaz Komendanta Główne-
go AK dla dowódcy 27 WDP AK 
w sprawie wycofania oddziałów z 
Wołynia. (Zbiory Archiwum Pań-
stwowego w Lublinie). Jedno-
cześnie Komendant Główny AK 
w depeszy do Naczelnego Wodza 
(Ldz 4582/tjn 44 z 31.5.44 r.) mel-
dował: „Wobec braku żywności i 
amunicji oraz środków opatrun-
kowych, a także szerzącego się ty-
fusu, dalsze pozostawanie oddzia-
łów wołyńskich na bezpośrednim 
zapleczu frontu niemieckiego nie-
możliwe. Nakazałem przerzucenie 
ich na zachód od Bugu.” (Polskie 
Siły Zbrojne w drugiej wojnie 
światowej, t. III, Armia Krajowa, 
Londyn 1950, s. 598).

80 Depesza Konopie, dn. 25.V.44., 
nr 959/Vk (799). (Zbiory Archi-
wum Państwowego w Lublinie).

81 Mjr „Żegota” po przybyciu do 
wsi Marianka udał się do Lublina, 
a następnie do Warszawy, gdzie 
zameldował się w Komendzie 
Głównej AK. W sprawie przejścia 
przez Bug mjr. „Żegoty” komen-
dant Okręgu AK Lublin meldował 
KG AK: „(...) w dniu 31.5.44. za-
meldował się w KO Len Ob. „Że-
gota” z Konopi. Z jego oddzia-
łów jeden przeprawił się na lewy 
brzeg Bugu. Pozostałe oddziały 
w marszu w kierunku przeprawy 
(...)”. (AZHP 203/III-105, 203/
IV-2).

82 Z sowieckim oddziałem party-
zanckim płk. Kapłuna już wcze-
śniej spotkał się patrol wysłany z 
lasów szackich przez dowódcę 27 
WDP AK do traktu Dywin - Ratno 
dla stwierdzenia przebiegu linii 
frontu. W depeszy nr 791 do Ko-
mendanta Głównego AK z dnia 15 

maja 1944 r. dowódca dywizji mjr 
„Żegota” o tym fakcie meldował: 
„(...) W rej. 35 km płd. Mokrany 
o.p. czerwony ppłk. Kapłuna, któ-
ry w dn. 15 lub 16.5 odebrał zrzut 
angielski. Proszę o sprawdzenie, 
czy był to nasz, który nie doszedł 
na Topaz, czy K.O. Brześć.” W 
dalszej części depeszy znajduje 
się interesująca informacja o de-
legacji Armii Ludowej oczekują-
cej na przerzut do Moskwy: „(...) 
U Kapłuna znajduje się delegacja 
armii ludowej PPR 4 osoby. Prze-
wodniczący podaje się jako mjr 
Kruk, wiek około 30, wzrost śred-
ni, szczupły, twarz pociągła, bla-
da, wygolona, nos z garbem. (...) 
Mieli zostać z lotniska Kapłuna 
przerzuceni do Moskwy. Czekają 
około trzech tygodni. Nastawienie 
ich jasne. Zarzucają Rządowi wy-
czekiwanie, drażni ich specjalnie 
osoba Naczelnego Wodza. Wspo-
minają z łezką zmarłego Premiera 
i Naczelnego Wodza. (...) Zamiast 
granic wschodnich propagują 
ekspansję na zachód. Współpraca 
wojskowa naszych o.p. z regular-
ną armią postawiła ich w kropce 
wytrącając im szereg atutów. Nie 
mieści się im to w głowie. Spra-
wa moim zdaniem nadaje się do 
wykorzystania propagandowego 
zanim dotrą do Moskwy.” (Biblio-
teka UW, sygn. 3312).

83 W Kiwercach wszyscy zdol-
ni do służby wojskowej zostali 
wcieleni do 1 Armii Polskiej, przy 
czym oddział został rozczłonko-
wany, a żołnierzy skierowano do 
różnych jednostek. W szeregach 
ludowego Wojska Polskiego wal-
czyli oni nad Bugiem, Wisłą, pod 
Warszawą, na Wale Pomorskim i 
w Berlinie. 

84 J. Turowski, op.cit., s. 402-403. 
Wśród poległych byli oficerowie: 
ppor. Władysław Cieśliński „Pio-
truś”, ppor. Bronisław Bydychaj 
„Czech”, ppor. Szczepan Jasiń-
ski „Czesław”, ppor. Władysław 
Anuszkiewicz „Samson”. Mimo 
usilnych poszukiwań nie odnale-
ziono dowódcy kolumny kpt. Ka-
zimierza Rzaniaka „Gardy”, cho-
ciaż widziano go na sowieckiej 
stronie. Listę rannych sporządził 
st. sierż. Andrzej Poncyliusz ps. 
„Gryf”, adiutant por. Zygmunta 
Górki-Grabowskiego „Zająca”, 
dowódcy I/23 pp. (Archiwum 27 
WDP AK).

85 Przed wymarszem podjęto de-
cyzję o pozostawieniu w bezpiecz-
nym miejscu kilkunastu chorych i 
rannych Ŝołnierzy. Umieszczono 
ich w pobliżu miejscowości Doro-
piejewicze na wysepce położonej 
wśród niedostępnych bagien pod 
lekarską opieką kwalifikowanej 
sanitariuszki Heleny Dąbrowskiej 
„Flory” z I/43 pp i przydzielonym 
do jej pomocy pchor. Witoldem Si-
wadłowskim „Krótkim” z I/50 pp. 
Dla ochrony szpitala wydzielono 
grupę żołnierzy z I/43 pp, którymi 
dowodził szer. Andrzej Kostarski 
„Ikar”. Większość rannych prze-
żyło opiekę siostry „Flory” w tych 
ciężkich warunkach. W uznaniu 
zasług siostra Helena Dąbrowska 
„Flora” 3 października 1973 r. 
została odznaczona „Florence Ni-
ghtingale” przez międzynarodowy 
Czerwony Krzyż w Genewie.
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Tato Karol nie żył, potem zmarł 
jej dziadek Jan. Było ich pięcio-
ro, pozostało gospodarstwo na 
którym trzeba było pracować, a 
w nim ogród, krowy, kury, gęsi. 
Wszystko trzeba było zrobić. 
Władek mimo woli szykowany 
był na gospodarza, mama mia-
ła zostać krawcową, szyła. Gdy 
wyszła za mąż przestała szyć 
innym, robiła to tylko dla swo-
jej rodziny. Wspomnieć należy 
o dalszych losach rodzeństwa 
mojej mamy. Brat Władek ożenił 
się z Anną Mostową z Pawłowa, 
miejscowości położonej koło Ra-
dziechowa. Zamieszkali w domu 
rodzinnym w Budkach, gospo-
darzyli. Przyrodni brat mamy 
– Franciszek Zacierka po szkole 
powszechnej dalej uczył się w 
Kamionce Strumiłowej dobrego 
rzemiosła. Został mechanikiem, 
wybrał się do Lwowa, tam za-
mieszkał i pracował jako robot-
nik w jednej z lwowskich fabryk. 
Ciężko zarobione parę groszy nie 
zawsze wystarczało na życie. W 
czasie wojny pracować musiał, 
gdyż tego wymagał okupant. Kto 
nie pracował, po lwowsku nazy-
wany był miglancem, Niemcy 
takich potrzebowali i bez pytania 
wywozili na roboty do III Rze-
szy. Franek dodatkowo trudnił 
się pokątnym handlem. Przyjeż-
dżał na Budki, kupował mięso 
cielęce i wieprzowe, by potem 

sprzedać wszystko we Lwowie. 
Nie miał jednak szczęścia, w 
pociągu jadącym do Lwowa zła-
pali go z trefnym towarem nie-
mieccy żandarmi. Aresztowany 
siedział na lwowskich Brygid-
kach, niebawem wywieziono go 
do Dachau. Z obozu koncentra-
cyjnego o zaostrzonym rewirze 
w 1942 roku przyszła do Budek 
Nieznanowskich wiadomość, że 
więzień Franciszek Zacierka, lat 
29, zmarł w obozie na zapalenie 
płuc. Jego siostra, Maria Zacier-
ka wyszła za mąż. Mąż cioci po-
chodził z Łucka, mieszkali razem 
z teściową. Gdy wybuchła wojna 
wujek został powołany do woj-
ska, służył w lotnictwie, przedo-
stał się na Zachód i po wojnie nie 
powrócił już do Polski. W 1940 
roku umiera jedyna córka cioci 
Marysi. Po wojnie razem z inny-
mi repatriantami Maria zamiesz-
kuje w Szczytnie na Mazurach. 
Pracuje tam do końca swoich dni 
jako kucharka w przedszkolu. 
Ciocia Kasia do pewnego mo-
mentu mieszkała w domu rodzin-
nym, u boku brata Władysława. 
Przez jakiś czas mieszkała razem 
z nami, potem przeniosła się do 
Lwowa. Po wojnie wyjechała do 
Gdańska lub Gdyni, potem do 
Jeleniej Góry. Wyszła za mąż za 
Jana Gryczko i wychowali dwoje 
dzieci : Zdzisława (1940) i Elż-
bietę. Zdzisław zmarł w 2012 

roku, jego córka Wioletta wyszła 
za mąż i mieszka w Jeleniej Gó-
rze.

  W niedzielę 26 maja 1928 roku 
w pięknym kościele pod wezwa-
niem  Matki Boskiej  Szkaplerz-
nej w Budkach Nieznanowskich 
odbyła się uroczystość ślubna. 
Związek małżeński zawarli : 
Emilia Wasylik, panna zamiesz-
kała w tejże wsi i Mikołaj Zacier-
ka, kawaler urodzony w Zaboj-
kach województwo tarnopolskie, 
obecnie starszy posterunkowy 
Komisariatu Policji Państwowej 
818 Okręgu w Budkach Niezna-
nowskich, umiejscowiony na te-
renie miejscowego tartaku. Po 
ostatniej wojnie zachowały się 
jeszcze zdjęcia z tejże uroczysto-
ści. Jednak z upływem czasu wy-
blakły, pożółkły, trudno było na 
nich już kogokolwiek rozpoznać. 
Dzisiaj już ich nie ma. Mama mi 
wszystko pokazywała i tłuma-
czyła. To twój ojciec, to dziadek, 
pradziadek i prababcia. Pradzia-
dek Jan zmarł w 1929, rok po tej 
ślubnej uroczystości. Prababcia 
Apolonia, żona Jana w 1935 
roku. Młodzi po ślubie od razu 
poszli na swoje, wynajęli miesz-
kanie i zaczęli się budować. Nie 
chcieli mieszkać w rodzinnym 
domu mamy, mieszkał już w nim 
żonaty wujek Władek. Dziadek 
Karol, zanim zmarł przeznaczył 
dla mamy skrawek pola pod 
przyszła budowę domu. Młodzi 
nie chcieli się tam jednak budo-
wać. Tato, by mieć blisko do pra-
cy w Komisariacie, kupił działkę 
w lepszym miejscu, zaciągnęli 
jakąś pożyczkę i rozpoczęli bu-
dowę domu. Była to trzecia pose-
sja po lewej stronie drogi idącej 
w kierunku skrzyżowania we 
wsi. Gdy miałam 5 lat w 1934 
roku ojciec otrzymał awans na 
Zastępcę Komendanta Komisa-

riatu Policji w oddalonym o ja-
kieś 20 kilometrów od Budek 
Nieznanowskich, Ohladowie 
koło Radziechowa. W Ohlado-
wie mieszkali głównie Ukraińcy. 
Załogę Komisariatu, tak jak w 
Budkach Nieznanowskich stano-
wili Komendant – przodownik 
oraz 3 policjantów z tym, że tato 
został mianowany nieetatowym 
zastępcą Komendanta. We wsi 
nie było kościoła, polskiej szko-
ły, tylko cerkiew i szkoła ukraiń-
ska. W wieku 6 lat poszłam do 
pierwszej klasy szkoły po-
wszechnej w której uczono nas 
po ukraińsku. Gdy wracałam do 
domu, mama uczyła mnie po pol-
sku z elementarza kupionego w 
mieście. Tato był rozgoryczony i 
wiecznie niezadowolony gdy 
wracając ze szkoły do domu, 
próbowałam mówić jak inne 
dzieci po ukraińsku. Nie mogłam 
zatem mieć ukraińskich koleża-
nek i kolegów. Ojciec nie chciał 
tak dłużej żyć i mieszkać wśród 
Ukraińców, dlatego zapewne sta-
rał się u przełożonych o kolejne 
przeniesienie na inny teren. Pra-
gnienie taty niebawem stało się 
faktem, został awansowany i to 
na jakie stanowisko, sam się chy-
ba tego nie spodziewał. Został 
Komendantem Komisariatu Poli-
cji Państwowej we wsi Pieniaki, 
powiat Brody, województwo tar-
nopolskie. Aby nasz dom rodzin-
ny w Budkach nie stał pusty 
mimo, że nie był jeszcze w pełni 
wykończony, tato wynajął go 
pewnej nauczycielce uczącej w 
naszej wsi. W Pieniakach miesz-
kaliśmy w dużym dworskim 
domu. W gmachu tym mieściła 
się policja, szkoła i poczta. Były 
w nim także 3 duże mieszkania, 
oprócz nas mieszkał tu z żoną 
ekonom dworski i rodzina po-
czmistrza. W „przewodniku po 

Polsce w 4 tomach – tom II Pol-
ska południowo- wschodnia” 
wydanym w Warszawie w 1937 
roku znajdują się następujące in-
formacje o wsi Pieniaki: „11 km 
szosą na południowy-zachód z 
Podkamienia – wieś Pieniaki, 
nad głównym ramieniem Seretu, 
tworzącego tu na wysokości 355 
m n.p.m. rozległy staw, 1300 
mieszkańców. Okolica górzysta, 
piękny las, rezerwat bukowy. Po 
lewej stronie szosy duży park, w 
którym znajduje się pałac Cień-
skich, zniszczony w czasie woj-
ny, przerobiony na dwór; niektó-
re fragmenty świadczą o rozmia-
rach i wielkopańskim zakroju. 
Obok kościół z roku 1814 i cer-
kiew przerobiona z dawnej kapli-
cy pałacowej. Furmanki z Bro-
dów (22 km) – 7 zł, z Podkamie-
nia (11 km) 3 zł, ze Złoczowa (20 
km) 6 zł. Wielkopańska rezyden-
cja i wieś Pieniaki, stanowiąca 
zespół pałacowo- ogrodowy, ma-
lowniczo usytuowany wśród 
wzniesień Woroniaków należał 
kiedyś do Ignacego Mączyńskie-
go. Ostatnim właścicielem Pie-
niak do września 1939 roku był 
Tadeusz hr Cieński, wybitny mąż 
stanu, senator Rzeczpospolitej 
Polskiej. Córka Antoniego Biel-
skiego Aniela, poślubiwszy Igna-
cego Miączyńskiego, Starostę 
Śmidyńskiego, wniosła mu Pie-
niaki jako posag. Następnie ma-
jątek przeszedł na ich syna Mate-
usza, jego córkę Alfonsynę, żonę 
Włodzimierza hr Dzieduszyckie-
go i ich z kolei córkę Marię, żonę 
Tadeusza hr Cieńskiego. Pieniaki 
należały niegdyś do parafii w Sa-
sowie. Pełnoprawna parafia w 
Pieniakach powstała w roku 
1888 w ramach dekanatu brodz-
kiego. Budowę kościoła w Pie-
niakach rozpoczął Antoni Bielski 
wraz z żoną Teklą z Kalinow-

Moje Kresy 
-Władysława Żółtaniecka cz.2
Eugeniusz Szewczuk

/ Pieniaki 1937 I. Komunia Święta Władysławy.

/ Pieniaki 11.06.1939 I. Komunia Św.brata Eugeniusza
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skich w roku 1782 na miejscu, 
gdzie poprzednio stała cerkiew. 
Kościół w Pieniakach został do-
szczętnie zniszczony podczas I 
wojny światowej. W latach po-
wojennych nabożeństwa odpra-
wiano  w pałacu. Ostatnim pro-
boszczem parafii Pieniaki był 
ksiądz Józef Wieczorek (Archi-
diecezja Lwowska, dekanat Bro-
dy). Za swoje zasługi zastrzelony 
opodal wsi 26 czerwca 1941 roku 
przez nacjonalistów ukraińskich. 
Po tym bestialskim morderstwie 
msze święte odprawiali księża 
dowożeni  furmankami z Brodów 
m.in. przez braci Bronisława i 
Zbigniewa z rodziny Grata, 
mieszkańców Brodów.                                                                                                                                          
Miałam dwoje rodzeństwa, uro-
dzony w 1931 roku brat Euge-
niusz i siostra Jadwiga (1933). W 
Pieniakach w sierpniu 1937 roku 
urodził się jeszcze jeden brat Ro-
muald Zacierka. Tam do szkoły 
chodziłam z bratem Gienkiem, 

siostra Jadwiga była jeszcze za 
mała. Nadszedł wrzesień 1939 
roku, rozpoczęła się wojna. Tato 
jako rezerwista został zmobilizo-
wany. 17 września do wsi Pienia-
ki weszli Sowieci. Niebawem 
przyszedł do nas zaprzyjaźniony 
z rodzicami ksiądz proboszcz Jó-
zef Wieczorek. Zasugerował ma-
mie abyśmy się z tych pomiesz-
czeń jak najszybciej wyprowa-
dzili, gdyż we wsi staje się nie-
bezpiecznie ze względu na nową 
władzę sowiecką i funkcję peł-
nioną przez ojca. Mama posłu-
chała księdza, wynajęła pokój we 
wsi u gospodarza, właściciela 
gospody. Duża część polskiego 
wojska wycofała się przez Wę-
gry i przedostała do Rumunii, in-
nych Sowieci wzięli do niewoli. 
Ojcu w przebraniu cywilnym 
udało się ujść, potajemnie prze-
dostał się do Pieniaków. Zaczął 
nas poszukiwać, dotarł na Komi-
sariat, wszedł do środka, został 

schwytany przez przebywają-
cych tam Ukraińców i osadzony 
w areszcie. W tym samym, gdzie 
on wcześniej osadzał innych 
więźniów. Dobrzy ludzie powia-
domili o tym wydarzeniu moją 
mamę. Poszła pod Komisariat 
dowiedzieć się co z ojcem. Na-
wet nie było kogo o to zapytać. 
Pokątnie dowiedziała się, że na-
stępnego dnia mają ojca wywieźć 
do wiezienia w Brodach. Tak też 
Ukraińcy uczynili, pod osłoną 
nocy tatę wywieźli. Mama na 
drugi dzień zebrała dzieci i poje-
chaliśmy do miasta. Wynajęła 
pokój w jakimś hotelu na ulicy 
Kolejowej i zaczęła dowiadywać 
się co się dzieje z naszym ojcem. 
Rzeczywiście był osadzony w 
brodowskim wiezieniu, które 
umiejscowione było w środku 
miasta obok sądu powiatowego i 
magistratu. Kochająca żona i 
czworo jego dzieci codziennie 
chodziło do wiezienia, do  so-
wieckiego oficera NKWD prosić 
go o łaskę dla ich ojca i męża – 
proszę wypuścić naszego tatusia, 
proszę go wypuścić. O dziwo na-
stąpił chyba cud, modlitwa mamy 
i nasze błagania o litość pomo-
gły, wypuścili go po 4 dniach od 
zatrzymania. Dzieci oczekiwały 
ojca w hotelu, natomiast mama 
szybko pojechała do wsi, wyna-
jęła furmankę i z Brodów  poje-
chaliśmy prosto do Budek Nie-
znanowskich, do naszego domu. 

Tato nie wracał już na Komisa-
riat, gdyż obawiał się, by go 
Ukraińcy w Pieniakach nie za-
strzelili. Zamieszkaliśmy kilka 
dni w domu rodzinnym mamy, u 
stryja Władysława, gdyż w na-
szym domu jak wspominałam 
mieszkała wiejska nauczycielka. 
Zanim znalazła sobie inne lo-
kum, trochę to trwało, nie mogli-
śmy jej przecież znienacka wy-
rzucić na bruk. Mama z bratem 
Władkiem i kuzynem pojechali 
wozem do Pieniak przywożąc 
cały nasz dobytek z powrotem do 
rodzinnego domu. Powoli zaczę-
liśmy się urządzać, nadeszły 
Święta Bożego Narodzenia, 
przyjechała do nas ciocia Mary-
sia. Ubraliśmy wspólnie choinkę, 
podzieliliśmy się opłatkiem, za-
częliśmy kolędować. Wigilia, 
Boże Narodzenie i drugi dzień 
Świąt – Szczepana minął w 
prawdziwej rodzinnej atmosfe-
rze. Tak przynajmniej odczuwa-
łam to ja jako dziecko, nie spo-
dziewając się niczego złego. Na 
pewno mama, zwłaszcza ojciec 
myśleli inaczej. Zapewne tak 
było, bowiem w trzeci dzień 
Świąt Bożego Narodzenia – 
Świętego Jana, 27 grudnia 1939 
roku w godzinach porannych, 
mój ojciec Mikołaj Zacierka do-
wiedział się, że będzie tego dnia 
aresztowany przez NKWD. Rano 
wszyscy wraz z ojcem byliśmy w 
naszym kościółku na mszy świę-

tej sprawowanej przez księdza 
proboszcza Józefa Skrabalaka. 
Być może to pod kościołem prze-
kazano ojcu poufną informację. 
Dokładnie to opisałam na począt-
ku moich wspomnień. Tato za-
czął porządkować i palić doku-
menty, chować odznaczenia woj-
skowe, w tym Krzyż Niepodle-
głości nadany przez  samego Jó-
zefa Piłsudskiego za bohaterskie 
czyny w walce z Sowietami pod 
Radzyminem w 1920 roku. Tato 
przygotowywał się do ucieczki z 
której w konsekwencji zrezygno-
wał z obawy o dalsze losy naszej 
rodziny. Co Sowieci zrobią z 
żoną i małymi dziećmi, kiedy on 
legionista Piłsudskiego – uciek-
nie, pozostawiając ich na pastwę 
losu. Tej samej nocy enkawudzi-
ści wtargnęli do naszego domu, 
wyrzucili nas z łóżek, zdemolo-
wali dom rzucając czym popad-
nie, bili i krzyczeli. W końcu 
wrzucili ojca na sanie i powieźli 
do więzienia w Kamionce Stru-
miłowej.     

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

/ Pieniaki 25.06.1939 rodzeństwo Zacierka

/ Lwów 1943 brat Eugeniusz z kuzynką Lidią Grycko.

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

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

ul. Wałuszewska 48,  
03-005 Warszawa KRS: 0000423252

Wsparcie dla Liceum Polonijnego
Nr konta: 86 1240 6175 1111 0010 4598 7860

mailto:pilotgienek@wp.pl


www.ksi.btx.pl                                                                                                                                                                                                                             1 maja 2019  - strona 39

Zaczynam nowy cykl kresowych artykułów. To będą tylko 
cztery odcinki, ale jakże ważne dla Kresowian! 

Najczęściej pisałam o ikonach, obrazach chrześcijańskich 
malowanych na drewnie.

Teraz opiszę losy maryjnych obrazów malowanych na płót-
nie. Nie jest jednak ważna technika, nie ważny jest rozmiar, 
ani nawet artystyczny aspekt tych dzieł. Ważna jest ich du-
chowa siła i ważna jest droga jaką te wizerunki przeszły, 
ważni są też ludzie, dla których te obrazy były wyjątkowe, 
cudowne. 

Przypomnijmy sobie historię. Po II wojnie światowej całe 
rzesze naszych rodaków musiały opuścić Kresy. Opusz-
czali swoje domy, swoje wioski i miasta, swoje kościoły. 
Wyjeżdżali nie ze swojej woli, wyjeżdżali pod przymusem, 
w towarowych wagonach, w strasznych warunkach. Ra-
dzieccy żołnierze ponaglali, krzyczeli, sprawdzali bagaże, 
grozili karabinami nieposłusznym. Ludzie jechali do no-
wej Ojczyzny, ale nie wiedzieli co ich tam czeka. Mogli 
zabrać ze sobą najpotrzebniejsze do życia rzeczy. W wielu 
przypadkach okazały się nimi również święte obrazy, które 
dodawały im otuchy i nadziei, a na miejscu pozwoliły two-
rzyć swoją tożsamość w nowych warunkach. 

Na Dolnym Śląsku mamy wiele takich obrazów, a w sa-
mym Wrocławiu cztery czczone wizerunki Najświętszej 
Maryi Panny. 

Postanowiłam odwiedzić cztery sanktuaria, gdzie znalazły 
schronienie nasze kresowe Madonny. Taki coniedzielny 
kościołing z mszą. 

Zacznę od  Matki Bożej Zwycięskiej z Mariampola oraz od 
Kresowian związanych z tym obrazem. 

 1-Obraz MB Zwycięskiej

Ksiądz Jan Twardowski tak napisał w „Litanii polskiej” :

„Hetmańska Zwycięska Mariampolska
coś rozpoczęła exodus Polaków
ze wschodu na zachód
dziś we Wrocławiu
z zaczesanymi do tyłu włosami
módl się za nami.”

Obraz ten możemy teraz zobaczyć we Wrocławiu, w 
kościele NMP na Piasku. 

2-widok na kościół NMP na Piasku od strony Ostrowa Tumskiego

 Jest pięknie wyeksponowany w bocznym ołtarzu tej świą-
tyni, a co ważniejsze cała jego historia, a także losy Kre-
sowian z Mariampola są dostępne wiernym i turystom w 
postaci wystawy na planszach ze zdjęciami ustawionych w 
nawie kościoła. 

3- fragment wystawy w kościele

4-boczny ołtarz z wizerunkiem MB Zwycięskiej z Mariampola

Warto się zatrzymać i zapoznać nie tylko ze świętym obra-
zem ale i z jego historią. Przytoczę tu najważniejsze fakty. 

Obraz ten należał do księcia Stanisława Jana Jabłonowskie-
go, wybitnego wodza i stratega, który zasłynął w walkach 
z Moskwą i ze Szwedami, podczas kampanii chocimskiej 
i odsieczy wiedeńskiej. Na co dzień zmagał się z Kozaka-
mi i Tatarami na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej. 
Wizerunek Maryi, który dziś jest czczony w kościele Naj-
świętszej Maryi Panny na Piasku, hetman woził ze sobą 
podczas wojennych wypraw. Rycerze polscy mieli do tego 

wizerunku szczególną cześć. 

5-Stanisław Jan Jabłonowski

Hetman Wielki Koronny Stanisław Jan Jabłonowski z kró-
lem Janem Sobieskim brał udział w wyprawach na Kamie-
niec podolski, Bukowinę i Wołoszczyznę.

W poczuciu odpowiedzialności piastowanego stanowiska 
budował nowe wsie i miasteczka, po zajęciu przez Turków 
Kamieńca Podolskiego wzdłuż Dniestru wzniósł łańcuch 
obronnych fortów i zamków- między innymi Mariampol.

Zmarł we Lwowie w 1702 roku. Ciało jego pochowane jest 
w lwowskim kościele Jezuitów. 

Fragment pieśni do Matki Boskiej Zwycięskiej:

Matko Boska, która scalasz
dawne z nowym, wschód z zachodem,
nas, tonących w nieszczęść falach
uczyniłaś swym narodem…

  6-MB Mariampolska we Wrocławiu

BARWY KRESÓW - KULTURA - TRADYCJA

Z KRESÓW DO WROCŁAWIA- MATKA BOŻA 
ZWYCIĘSKA Z MARIAMPOLA
Anna Małgorzata Budzińska
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Nie wiemy kto i kiedy ten obraz namalował. Wiemy na-
tomiast, że wędrował on razem z wojskiem polskim pod 
hetmanem Jabłonowskim, który modlił się przed nim wraz 
z rycerstwem, wożąc go ze sobą na wyprawy wojenne, 
również pod Wiedeń w 1683 roku- stąd nazwy obrazu: Het-
mańska Rycerska Zwycięska.

W podzięce Bogurodzicy za opiekę hetman przemianował 
na Jej cześć osadę Boży Widok wraz z zamkiem warow-
nym nad Dniestrem na miasto Mariampol- Gród Maryi.

Po śmierci hetmana jego syn- wojewoda Jan Jabłonowski 
przekazał sławny obraz ojca kościołowi w Mariampolu. 
Umieszczono go w głównym ołtarzu. Wkrótce obraz otrzy-
mał od wiernych liczne wota i srebrną sukienkę z koroną w 
podziękowaniu za otrzymane łaski.

 Osobiście nie pochwalam ubierania obrazów maryjnych w 
takie drogocenne „sukienki”- pancerze. 

W 1737 r. komisja kościelna zaliczyła obraz w poczet cu-
downych. 

Przez ćwierć tysiąclecia obraz hetmański odbierał cześć w 
Mariampolu i słusznie nazywa się go Mariampolskim.

7-cudowność obrazu

Herb miasta Mariampola przedstawia Matkę Bożą z Dzie-
ciątkiem Jezus, pod nią widnieje tarcza z herbem Jabło-
nowskich.

8-herb Mariampola

Po wojnie w 1945 r. obraz MBM zawędrował razem ze 
swoimi czcicielami do Głubczyc. Po kilku etapach prze-
bywania w różnych miejscach wizerunek ten doczekał się 
swej intronizacji w kościele NMP na Piasku we Wrocławiu.

Wróćmy jeszcze do Mariampola i kolejnego człowieka 
ważnego dla Kresowian i dla obrazu.

9-ksiądz Marcin Bosak

Ksiądz Kanonik Marcin Bosak- w 1910 r. został mianowa-
ny proboszczem w Mariampolu, gdzie aż do wojny był du-
szą rozlicznych poczynań- remont kościoła, budowa Domu 
Ludowego – ze sklepem, mleczarnią, ośrodkiem młodzieży 
i salą teatralną. W 1930r. jego staraniem otwarto okazały 
gmach Publicznej Siedmioklasowej Szkoły Powszechnej. 
Pomagał też w budowie cerkwi.

W roku 1936 przeprowadził konserwację cudownego obra-
zu Matki Boskiej. 

Niestety budowę nowego kościoła- sanktuarium przerwała 
w 1939 r. wojna, a potem przyszły  jej bolesne następstwa.

Ciosem dla parafian była męczeńska śmierć księdza Marci-
na Bosaka. Była ona nieludzko zadana przez miejscowych 
banderowców w nocy z 23 na 24 sierpnia 1941r. Zginął nie-
zwykły kapłan, organizator, budowniczy, działacz społecz-
ny i narodowy, płomienny patriota, odznaczony srebrnym 
krzyżem zasługi.

Nowy proboszcz, ks. dr Mikołaj Witkowski, wyjeżdżając 
we wrześniu 1945 r. z Mariampola, wziął ze sobą cudow-
ny wizerunek. Początkowo przechowywał go w swoim 
pokoju w Głubczycach na Opolszczyźnie, a rozsiani po 
Polsce parafianie pielgrzymowali tu, by oddać Mu cześć. 
W 1951 r. obraz, wraz z ks. Witkowskim trafił do Wrocła-
wia, najpierw do kaplicy s. nazaretanek, potem do kościoła 
św. Marcina, a ostatecznie w 1965 r. – z honorami –  do 
wspaniałego kościoła NMP na Piasku – będącego perłą go-
tyckiej architektury. Kult Maryi Zwycięskiej rozgorzał na 
nowo wraz z obchodami milenium Chrztu Polski.

Trzeba też wiedzieć o kolejnych zdarzeniach związanych z 
obrazem MB Zwycięskiej.

Tym razem pomogła ludziom zwyciężyć, a raczej prze-
zwyciężyć obustronne uprzedzenia, zapiekły gniew i chęć 
odwetu. Mówię tu o pojednaniu Polaków i Ukraińców w 
Mariampolu i we Wrocławiu, które dokonało się dzięki sta-
raniom mądrych i dobrych ludzi. 

Trudne pojednanie dokonywało się powoli. Jest to pojed-
nanie tych, którzy z trwogą w sercu, niepewni o swoją 
przyszłość, sprzed z górą siedemdziesięciu laty porzucali 
wszystko- domy, ziemię, dobytek całych pokoleń, a także 
mogiły przodków- udając się na tułaczkę na zachód, z tymi 
którzy obecnie w Mariampolu zamieszkują. 

To pojednanie zakwalifikowano jako kolejny cud, który za 
pośrednictwem wizerunku Matki Boskiej Zwycięskiej się 
wydarzył. Cud ten dokonał się w sercach i umysłach. Po-
konał uprzedzenia, żal, nienawiść, niechęć, pragnienie od-
wetu. Kult Najświętszej Maryi Panny zjednoczył wyznaw-
ców trzech wyznań- rzymskokatolickich, grekokatolickich 
i prawosławnych, obywateli narodów Polski i Ukrainy.

10-Pomnik pojednania w Mariampolu

Już wiele lat temu rozpoczął się mariampolski proces zbli-
żania się do siebie obydwu społeczności. 

Autorami tego pojednania był ks. Kan. Stanisław Pawla-
czek- kustosz sanktuarium MB mariampolskiej we Wrocła-
wiu, Bronisław Jarosławski- ostatni wójt przedwojennego 
Mariampola i Włodymir Hołowczak- pierwszy wójt Ma-
riampola w Niepodległej Ukrainie. 

11-Autorzy pojednania

Początkowo było bardzo ostrożnie, poprzez upamiętnie-
nie ofiar tragicznych wydarzeń na Kresach Południowo- 
Wschodnich II R.P., przez oznaczenie zbiorowej mogiły 
pomordowanych mieszkańców Wołczkowa, a także po-
przez zabezpieczenie i oznakowanie grobowca zabitego 
w wyniku pobratymczej rzezi księdza kanonika Marcina 
Bosaka. Potem nastąpił ważny moment- pochodzący z 
Głubczyc fundatorzy- rodzina Tomczaków  ofiarowali do 
mariompolskiej cerkwi kopię obrazu Matki Boskiej Het-
mańskiej. 

Więcej o tym pojednaniu:

https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2018/
Przewodnik-Katolicki-35-2018/Reportaz/Historia-jedne-
go-pojednania

12-powrót MB Zwycięskiej do Mariampola-kopia

Pochodząca z Kresów, a obecnie przebywająca we Wro-
cławiu Matka Boska Zwycięska powróciła na stałe nad 
Dniestr! Przerwany przez lata komunizmu kult Najświęt-
szej Maryi Panny rozgorzał na nowo w tym miasteczku. 
Kult ten wspiera procesy przemian społecznych i poli-
tycznych na Ukrainie. Nazwa miasta Mariampol jest dla 
wszystkich zrozumiała, a tłumaczy się jako Miasto Maryi 
w języku polskim i tak samo w ukraińskim. 
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13-Mariampol

14- kościół NMP na Piasku

Wybierając się na zwiedzanie najstarszej części Wrocła-
wia, czyli na Ostrów Tumski warto wstąpić po drodze do 
kościoła NMP na Piasku i zapoznać się z kresowymi histo-
riami. W tym kościele oprócz słynnego obrazu  jest wiele 
tablic pamiątkowych poświęconych pamięci Kresowian.

15 -   tablica pamiatkowa                                                     

Pamiętajmy o Kresach aktywnie. Poznawajmy historię lu-
dzi, miejsc i zabytków. Jest jeszcze wiele do utrwalenia dla 
przyszłych pokoleń. 

Informacje zaczerpnęłam z tablic w kościele NMP na Piasku

16, 17 -   tablice pamiatkowe        
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Szukając materiałów dotyczą-
cych pokazania czytelnikom 
Kresów w pełnych barwach na-
tknąłem się przypadkowo na 
ciekawy artykuł Tetiany Deni-
siewicz o miejscowości „Nowy 
Zawód” Miasto leży niedaleko 
Żytomierza któremu w 1444 
roku król Polski Kazimierz Ja-
giellończyk nadał prawa miej-
skie. Na dołączonej mapce są 
inne przyciągające oko nazwy 
wsi jak np. Justynówka i ciekawi 
mnie ile Justyn w niej mieszkało, 
bo zapewne ta nazwa pochodzi 
od imienia jak wiele, wiele kre-
sowych miejscowości. 
----
Nowy Zawód jest jedną z wiosek 
Czerwonoarmiejszczyzny, leżącą 
w odległości 35 km od Żytomie-
rza. Nazwa wioski jest związana 
nie z przyrodą, a z przeróbką drew-
na. Nowy Zawód, bo jego miesz-
kańcy zajmowali się rzemiosłem. 
Na ziemiach, gdzie obecnie leży 
wioska, w pierwszej połowie XIX 
wieku został zbudowany niewielki 
zakład (ros. zawod) produkcji po-
tasu, a w roku 1908 – najnowszy 
tartak. Miejscowość została nazwa 
Nowym Zawodem, bo w okolicz-
nych wioskach zakłady przemy-
słowe istniały wcześniej, więc do 
nowopowstałej wioski przylgnęła 
nazwa z przymiotnikiem „nowy”.

Tu kurzyły się budy, gdzie produ-

kowano saletrę, węgiel drzewny, 
dzięki którym utrzymywało się   
kowalstwo, majstrowie wydmu-
chiwali niewyobrażalnie piękne 
szklane wyroby, produkowali 
smołę i dziegć.
Wioska została założona przez 
Henryka Rzewuskiego na począt-
ku XIX wieku. Połączyła kilka 
małych, rozrzuconych po leśnych 
zaroślach chutorów, składających 
się z 5, 6 domów. W chutorach 
przeważnie mieszkali Polacy. 
Chociaż osadnictwo Polaków na 
Wołyniu Wschodnim sięga XVI 
wieku, jednak osady polskie na 
terytorium Nowego Zawodu po-
wstały dopiero w końcu XVIII i 
początku XIX wieków.
Gdy Rzewuski został właścicie-
lem tych niepokaźnych ziem, 
gdzie było więcej lasu aniżeli pól, 
a wilgoci więcej, niż lądu, pomy-
ślał sobie o tym, żeby wcielić tych 
pojedynczych rzemieślników do 
nowego zakładu. Ten będzie miał 
większy przerób, a tym samym da 
ludziom większe zarobki zaś wła-
ścicielom ziemi – dochody. Ponad-
to społeczność jest jednej wiary, 
więc będzie pod opieką jednego 
duszpasterza.
W wyniku kolonizacji, we wło-
ściach Henryka Rzewuskiego po-
wstał majątek Nowozawodzki, do 
którego w XIX wieku należało 19 
wiosek. Pierwsza znana wzmianka 
o Nowym Zawodzie pochodzi z 

roku 1823. Koloniści polscy zasie-
dlając nowe ziemie, dzierżawili u 
Rzewuskiego, a później u Wein-
staina i Szlenkiera działki z pra-
wem spadkowego użytkowania. 
Po 1840 roku większość miesz-
kańców Nowego Zawodu, jak i in-
nych wsi polskich, straciła prawa 
szlacheckie i została poniżona do 
stanu chłopów albo mieszczan.
W Nowym Zawodzie większość 
chłopów – a później „wolnych 
ludzi”, zamieszkała od ok. 1837 
roku. Taka jest historia powstania 
tej wioski.
Niestety, nie tylko cudowny świat 
przyrody otaczał chłopów, nie 
tylko umiejętności starszych po-
koleń gospodarowania na tej ską-
po obdarzonej przez naturą ziemi 
mnożyły dostatek. Na los kilku 
pokoleń wypadły ciężkie próby. 
Przeżyli oni dwie rewolucje, a I 
Wojna Światowa zabrała życie nie-
jednego rolnika. Jednak najwięk-
szym złem stały się bolszewicka 
kolektywizacja i głód 1933 roku 
oraz okrutne represje, które na na-
stępnych pokoleniach zostawiły 
znamię „członków rodziny wroga 
narodu”. Z tym strasznym znamie-
niem żyli przez lata ich dzieci i 
wnuki. Miały zamknięte drzwi do 
wyższych uczelni, a na możliwość 
pracy w wielkich zakładach prze-
mysłowych trzeba było zasłużyć 
się nie jednym i nie dwoma latami 
ciężkiej pracy. Setki rodzin zostały 

wysiedlone do donieckich stepów, 
do dalekiego i obcego Kazachsta-
nu i zaśnieżonej Syberii.
Gdy II Wojna Światowa ogarnęła 
ogniem cały kraj, niektórzy no-
wozawodczanie poszli do wojska, 
inni do oddziałów partyzanckich. 
Wioska żyła na złość oprawcom 
i patrzyła z lasów na świat swym 
piwnym okiem. W chatach matki 
śpiewały przy kołyskach z córecz-
kami gajowych i rolników. Nikt 
nie wiedział, do którego z tych 
małżeństw uśmiechnie się los, a 
komu przypadnie gorzkie sieroc-
two.
Starsze pokolenie dobrze pamięta 
koniec wojny i wielkie nadzieje. 
Żony czekły na mężów powraca-
jących z frontu, dziewczyny – na 
narzeczonych, matki – na synów. 
Ileż z nich nie doczekało się swe-
go szczęścia.
Żadne tortury sta-
linowskie, żadne 
„mądrości” en-
kawudzistów nie 
zmniejszyły ich mi-
łości do ziemi i pra-
gnienia do nauki. 
Co roku w szkole 
dziewczęta i chłop-
cy tańczyli na ba-
lach maturalnych, 
szli na studia, do 
pracy, wyjeżdżali w 
poszukiwaniu lep-
szego życia. Zna-

leźli je, więc teraz nowozawodcza-
nie są dumni ze swoich sławnych 
akademików i profesorów, którzy 
osiągnięciami oraz nagrodami za-
dziwili niejeden kraj. Dumni są ze 
swych budowniczych, medyków, 
nauczycieli, gajowych i zwykłych 
rolników.
Dziś tak samo, jak setki lat temu, 
w Nowym Zawodzie szumią po-
tężne dęby i strojne jesiony, tak 
samo uroczyście brzmią dzwony 
kościoła, wzywające żywych i 
opłakujące zmarłych.
Najświętsza i najdroższa połać zie-
mi, nieoznaczona na wielkich ma-
pach świata, jest najcenniejsza dla 
tych wszystkich, którzy urodzili 
się w Nowym Zawodzie, miesz-
kali i mieszkają w tym cudownym 
zielonym świecie. Kto raz tam był, 
temu na zawsze pozostają w pa-
mięci zalewy wśród bagien i torfu, 
porosłe mchem, niewielkie jeziora 
z czarna wodą z białymi liliami na 
nich, brzozy i olchy.  Wszystko, co 
lubi wilgoć i ciągnie do niej.

Tetiana Denisiewicz http://slowo-
polskie.org/nowy-zawod-dziwna-
-nazwa-ciekawa-historia/

Nowy Zawód – Dziwna nazwa, 
ciekawa historia
Opracował Andrzej Łukawski



1 maja 2019 - strona 42                                                                                                                                                                                                                              www.ksi.btx.pl                                                                                                                                   

„Zdjęcia Ludwika Gronowskiego - 
nieskazitelnie zaobserwowane i wy-
konane - tworzą niemalże bajeczną 
atmosferę okresu międzywojennego 
(fotografie na dole) . Przedstawiają 
między innymi fragmenty pejzaży o 
różnych porach roku i ludzi, którzy 
są ich częścią. Szczególnie zaintry-
gowały mnie portrety kobiet, wyko-
nane w stylu zdjęć hollywoodzkich 
z lat trzydziestych. (...) Wykonanie 
ich wymagało nie tylko umiejętno-
ści fotografowania w świetle natu-
ralnym, ale i mistrzowskiego korzy-
stania z lamp studyjnych. Zdjęcia 
Ludwika Gronowskiego powinny 
zaintrygować zarówno amatorów, 
jak i fotografów zawodowych, ta-
kich jak ja. Można się z nich dużo 
nauczyć.”
 Ryszard Horowitz, fotokompozy-
tor

OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA 
FOTOGRAFII ARTYSTYCZ-
NEJ W KRZEMIEŃCU W 1929 
ROKU

 Ludwik Gronowski urodził się w 
1904 roku w Warszawie. W wie-
ku 26 lat, jako dyplomowany na-
uczyciel kreśleń geometrycznych, 
algebry i rachunków, objął posadę 
pedagoga w Liceum Krzemieniec-
kim na Wołyniu. Szybko stał się 
jednym z najbardziej aktywnych 
animatorów wydarzeń artystycz-

nych i sportowych, jakie odbywa-
ły się w mieście w ciągu ostatniej 
dekady przed wybuchem wojny.
Liceum Krzemienieckie, prócz re-
alizacji standardowego programu 
edukacyjnego, prowadziło szereg 
zajęć indywidualnych, w tym Pra-
cownię Fotograficzną. Jej założy-
cielem i głównym organizatorem 
był nauczyciel rysunku i wybitny 
fotografik Stanisław Sheybal. Oży-
wiona działalność pracowni i zdol-
ności jej adeptów budziły żywe za-
interesowanie mieszkańców, a także 
turystów odwiedzających miasto. 
Zaczęto więc sprzedawać zdjęcia, a 
także urządzać prelekcje, dyskusje i 
pokazy. Wreszcie, aby zapoznać się 
z najnowszymi zdobyczami w tej 
dziedzinie, w 1929 roku zorganizo-
wana została I Ogólnopolska Wy-
stawa Fotografii Artystycznej, która 
- jak wspominał Stanisław Shey-
bal - stała się początkiem rozwoju 
ruchu fotograficznego środowiska 
krzemienieckiego. Rok później, 
grono skupionych wokół Pracow-
ni miłośników fotografii zawiązało 
Towarzystwo Fotograficzne. Szyb-
ko uzyskało ono wysoką renomę w 
całym kraju, a jego osiągnięcia były 
odnotowywane w prestiżowych 
wydawnictwach fachowych, takich 
jak „Fotograf Polski” i „Almanach 
Fotografiki Polskiej”. Jednym z za-
łożycieli Towarzystwa i najzdolniej-
szych jego członków był Ludwik 

Gronowski. Jego pierwsza Indywi-
dualna wystawa miała miejsce w 
Krzemieńcu w 1933 roku. Później 
zdjęcia Gronowskiego były prezen-
towane na wielu wystawach krajo-
wych (m. in. w Warszawie, Krako-
wie i Lwowie) oraz za granicą (m.in. 
w Mediolanie, Londynie, Paryżu, 
Antwerpii, Wiedniu, Pradze, Chica-
go, Nowym Jork oraz w Japonii).
Tematyka prac fotograficznych Lu-
dwika Gronowskiego świadczy o 
jego umiłowaniu przyrody, ludzi i 
miasta, w którym żył i pracował. 
Wśród najwcześniejszych zdjęć do-
minują motywy pejzażowe, a także 
fotografie ukazujące fragmenty za-
budowy miejskiej. Niewątpliwie 
jednym z najbardziej fascynujących 
dla Gronowskiego motywów było 
światło - wiele zdjęć zostało wyko-
nanych o zmierzchu i w czasie po-
rannych mgieł, na wielu fotografiach 
pojawia się również wyraźna gra 
światła i cienia. Pewną część kolek-
cji stanowią fotografie rodzajowe, 
której bohaterami są mieszkańcy 
Krzemieńca: podpatrzeni w czasie 
codziennych czynności, spacerują-
cy po ulicach lub odpoczywający w 
gronie rodziny.
Najważniejszy dla Gronowskiego 
był jednak portret, przeważnie wy-
konany w atelier Pracowni. Swobo-
da, z jaką autor operował sztucznym 
światłem, umiejętność ustawienia 
modela i oddania jego osobowości, 

czynią z Gronowskiego mistrza ga-
tunku. Perfekcyjnie oko fotografa 
widoczne jest także w serii autopor-
tretów, gdzie dodatkowo pozwolił 
sobie na eksperymenty formalne i 
niespotykaną wcześniej ekspresję.
Ulubionymi technikami Gronow-
skiego były brom, bromolej, carbo 
i przetłok, wielokrotnie korzystał 
również z camery obscura.

KRZEMIENIEC - MIASTO 
MALARZY 

 Ludwik Gronowski przeżył w 
Krzemieńcu wybuch wojny, oku-
pację sowiecką, a następnie nie-
miecką. W 1941 roku opuścił mia-
sto i ukrywał się na Kielecczyźnie, 
gdzie działał w ruchu oporu. Cięż-
ko chory, zmarł w 1945 roku w 
wieku 41 lat.
Dorobek fotograficzny Gronow-
skiego nie zachował się w cało-
ści. Udało się ocalić kilkadziesiąt 
zdjęć będących świadectwem nie 
tylko niezwykłej pasji i ogromne-
go talentu ich autora, ale również 
fragmentem dokonań cenionego 
krzemienieckiego środowiska ar-

tystycznego. Przechowywana w 
zbiorach rodziny kolekcja foto-
grafii, prezentowana obecnie w 
Muzeum Architektury we Wro-
cławiu, charakteryzuje się nie-
zwykłą różnorodnością zarówno 
pod względem tematycznym, jak 
i warsztatowym.
Pierwsza powojenna wystawa 
fotograficzna Ludwika Gronow-
skiego odbyła się 4 kwietnia 2009 
roku w Muzeum Narodowym 
Ziemi Przemyskiej. W następ-
nych latach miały miejsce wysta-
wy w kilku innych miastach: trzy-
krotnie w Warszawie, w Lublinie, 
Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, 
Krakowie oraz we Lwowie i Krze-
mieńcu na Wołyniu.
Ekspozycji w Muzeum Architek-
tury we Wrocławiu towarzyszy 
polsko-angielski katalog zawie-
rający reprodukcje wszystkich 
zachowanych fotografii Ludwika 
Gronowskiego. 

Muzeum Architektury we Wro-
cławiu

LUDWIK GRONOWSKI 
FOTOGRAF WOŁYŃSKI 
Aleksander Szumański
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